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EDİTÖR KÖŞESİ

Sadece ülkemizde 44 milyondan fazla kişiye hitap eden internet 
sayesinde pazarlama kanalı olarak da kullanımı artmış ve arama 
motorlarında ilk sırada yer almak da önemli hale gelmiştir. Arama 
Motoru Optimizasyonu pazarlama faaliyetleri açısından da önemli 
pazarlama aracı halini almış ve siteler arasındaki rekabet yarışı hız 
kazanmıştır.
Kullanıcı aramak istediği anahtar kelimeyi Google arama mo-
toruna yazar ve ulaşmak istediği yere ulaşır. Kullanıcı sayfalarda 
gezmek yerine genelde üst sıralarda yer alan sitelerde amacına 
ulaşır. İşte SEO’da bu aşama da önemli rol oynar.  Arama motoru 
ise daha önceden bulmuş olduğu ve veri tabanına kayıt ettiği web 
sayfaları içinden ilgili olanları kullanıcıya aktarır. Google gerçekten 
iyi olduğuna inandığı sayfaları ön sıralara alır. İnternette anahtar 
kelime kullanarak hizmet almak isteyen potansiyel müşteri aday-
larına ulaşmak için markalar sahip oldukları web sitelerinin arama 
motorlarında üst sıralarda yer alma yarışına girerler. 
Etkili pazarlama stratejisinde SEO önemli rol oynar. Arama motor-
ları, işleyiş açısından sayfaları sıralama algoritmalarına göre sıraya 
yerleştirirler. Potansiyel müşteri adaylarına daha ulaşılabilir hale 
geldiği için firmaların satışlarında artış yaşanır.
SEO’nun Önemi
Seo’nun önemi potansiyel müşterileri markalara ulaştırdığında 
anlam kazanıyor. Milyonlarca kullanıcının buluştuğu internet 
dünyasında popüler olarak kullanılan arama motorlarını kullan-
malarını bilmek SEO’nun önemini açıklıyor. Bu kadar büyük kitleye 
sahip platformlarda yer almak ve rakiplerini geride bırakarak üst 
sıraya yerleşmek, SEO’nun başlı başına avantajı oluyor. 

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)
Search Engine Optimization (SEO)

Having more than 44 million users only in Turkey, the use of Internet 
as a marketing channel has gained importance as the number of 
users increased and among these channel search engines are the 
ones to come up first. Search Engine Optimization has also become 
a significant marketing tool which resulted in increased competition 
between websites.
The user just needs to type in whatever they want to search for and 
the information is displayed right away. A common practice among 
users is to click the websites listed on top of the first result page 
instead of browsing the other pages. That’s where SEO comes into 
the picture.  Search Engine will display the relevant websites among 
those which are previously found and indexed by the search engine. 
Google will list the web pages which the algorithm finds to be the 
best in the first result pages. It is now common among brands to 
compete in order to be listed in the first result page of search engines 
in order to reach out to potential customers who are looking for 
services online using keywords. 
SEO plays an important role in an efficient marketing strategy. Search 
engines list the websites in an order defined by their algorithms. A 
spike in sales is possible as the brand becomes more accessible by 
potential customers.
Importance of SEO
The importance becomes clearer when it facilitates the connection 
between potential customer and the company. A meeting point for 
millions, if not billions of users, Internet has made it important to 
know how to use search engines in order to be on demand. Among 
the main advantages of SEO are being a part of a platform with such 
a great potential and being listed on top leaving the competitors 
behind. 

nurşah sunay





Ekonomist CEO, 3.Göz Danışmanlık

hikmetbaydar@3-goz.com

Hikmet BAYDAR

İnceleme Raporu 2018 
Beklentiler Raporu Makro Veriler
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Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere 2017 yılında kapasite kulla-
nım oranı son birkaç yıla göre daha yüksek. Ekim 2017 verisi 2007 
yılı Ekim ayı verisinden sonraki en yüksek kapasite kullanım oranı 
verisidir. 2018 yılında bu oranların, kurların da verdiği rekabetçi ih-
raç fiyatları avantajıyla daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz. Bu 
oranlar kriz öncesinde 82 seviyeleri civarındaydı.
Yatırım Davranışları Gelişimi
Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere; 500 çalışandan daha az ça-
lışanı olan firmalarda yatırım harcamalarında önemli daralmalar 

gerçekleşmekteyken, 500 çalışandan daha fazla elemanı olan şirket-
lerde ise yatırım harcamalarında artış görülmektedir.

Bu veriye göre küçük ve orta ölçekli şirketler yatırımlarını kısarken, 
(*) [BG]: Büyüklük Grupları
[BG1]: üretimde çalışan sayısı 50’nin altında olan işyerlerini
ifade etmekte olup, kapsam dışında bırakılmıştır.
[BG3]: üretimde çalışan sayısı 250 ile 499 arasında olan işyerlerini 
ifade
etmektedir.
[BG2]: üretimde çalışan sayısı 50 ile 249 arasında olan
işyerlerini ifade etmektedir.
[BG4]: üretimde çalışan sayısı 500 ve üzerinde olan işyerlerini ifade
etmektedir.
büyük ölçekli firmalar daha düşük değişken giderlerin verdiği reka-
betçi avantajı kullanarak daha yüksek yatırımlara girmişlerdir. Bu 
durum 2018 yılına daha büyük üretim hacmini yakalama potansiye-
linin arttığı anlamına gelmektedir.  Eğer makineleşme ve teknoloji 
yatırımı çok fazla değilse, bu yatırım peşinden istihdamı artıracağın-
dan, önümüzdeki dönemde kurumsal bazda gelecek taleplerdeadet 
bazlı artışlar sürpriz olmayacaktır. Bu veriye göre bütçede reel büyü-
me hedefi konulması son derece anlamlıdır.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Aralık  December  2017

 Yıllar  Ocak  Şubat Mart  Nisan  Mayıs  Haziran Temmuz  Ağustos  Eylül  Ekim Kasım Aralık

2007 81,2 80,3 82,8 82,7 82,9 83,3 83,1 80,6 81,8 81,9 81,8 80,8 

2008 80,9 81,1 80,3 80,8 80,9 81,5 80,7 80,5 78,5 76,6 73,3 66,8 
2009 63,6 64,0 63,0 62,0 65,8 69,9 69,0 70,3 68,7 68,6 70,1 68,8 
2010 69,4 69,5 69,7 75,2 75,1 74,5 75,2 74,4 74,8 75,2 76,0 76,3 
2011 76,3 75,9 76,3 77,2 77,3 78,3 76,7 77,1 77,4 77,3 77,4 76,5 
2012 76,3 75,3 76,0 78,2 76,8 75,9 76,4 76,2 76,5 76,7 76,5 76,4 
2013 75,7 74,6 75,7 75,6 76,8 77,1 77,4 78,2 77,3 77,7 76,7 77,7 
2014 76,1 74,9 75,9 75,6 74,9 75,2 74,4 74,5 74,7 74,6 74,4 75,2 
2015 74,7 75,2 75,4 77,3 77,5 77,4 78,0 76,5 77,6 76,9 77,7 77,9 
2016 77,5 77,1 77,6 77,4 77,6 77,6 77,3 76,0 77,6 77,5 77,5 78,0 
2017 77,4 77,7 77,9 78,8 78,9 78,6 78,4 78,1 78,6 79,4 

Grafik 2. 2017 yılında yapılması öngörülen brüt  yatırım harcamalarının 2016 yılına göre yüzde değişimi

(*) [BG]: Büyüklük Grupları
[BG1]: üretimde çalışan sayısı 50’nin altında 
olan işyerlerini ifade etmekte olup, kapsam 
dışında bırakılmıştır.
[BG3]: üretimde çalışan sayısı 250 ile 499 

arasında olan işyerlerini ifade etmektedir.
[BG2]: üretimde çalışan sayısı 50 ile 249 
arasında olan işyerlerini ifade etmektedir.
[BG4]: üretimde çalışan sayısı 500 ve üzerinde 
olan işyerlerini ifade etmektedir.





Elektrik Mühendisi, Proje Danışmanı

n.yener@yenerveyener.com.tr

Namık YENER

Bilgisayar Validasyonları-7
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İtirazların açıklanması, metot ve kabul kriterleri test için tanımlan-
malıdır. Önceden test için hazırlanmalı, sorumluluklar belirtilmeli, 
test metotları saptanmalı, datanın nasıl toplanacağı ve raporlana-
cağı kararlaştırılmalıdır. Tüm bunların kabul edilmesi /geçerli olması 
için belli kriterleri gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri düşünülmeli-
dir. 3 basamak genellikle ayrı tutulmalıdır. Yükleme becerisi, operas-
yonel beceri, performans becerisi. Protokol değişiklikleri yazılı SOP 
ile kontrol edilmelidir.
Test sonuçları kayıt edilmelidir. Geçerlilik/doğruluk raporları kabul 
edilen kriterler ile girdi-çıktı kontrolleri kontrol edilmelidir. Burada 
tüm kontrollerin temelinde SOP baz alınmalıdır.
Sistem için tam doğru yazılı tanımlamalar olmalıdır. Tüm önemli 
işletim parametrelerin yetkinliği ve ölçümleri belirtilmelidir. Yazar 
herhangi bir yerdeki arıza için tamamlanmamış tanımlamalar kul-
lanmaktadır. Birçok etkileşim olması yüzünden otomatik bir sistem 
yüzlerce tanımlamaya ihtiyaç duyulabilir. Hem normal hem beklen-
meyen tüm olaylar kayıt edilmelidir. Bazı olaylar otomatik olarak 
kontrol edilmektedir. Bazılarının ise manuel olarak kaydedilmesi 
gerekmektedir. Not edilen noktalar için önemli olan açık, okunması 
kolay, anlaşılabilir olmasıdır. Belli girdi çıktı bilgileri 2. bir kişi tara-
fından da doğrulanmalıdır. Ayrıca tüm bunlar yetkili bir kişice okun-
malı ve onaylanmalıdır.
Doğrulama daha çok data ortaya çıkarmaktadır. Hem datalar hem 
de aktiviteler kaydedilmelidir. Bu dokümantasyon süreci için SOP’a 
gereksinim vardır.
Doğrulama sürecindeki tüm incelemeler doğru olarak  yazılı olarak 
kaydedilmelidir ve tüm hatalardan arındırılmış olarak son halini al-
malıdır.
FDA bir firmanın dökümantasyonunun doğru ve tam bir performans 
için tam ve eksiksiz olması konusunda özenli olmasını bekler. Eğer 
doğru performans için kanıtlar sunulmazsa FDA sistemin geçerli ol-
madığını düşünür. Eğer böyle bir durum olursa yasal süreç devreye 
girer. NDA’ ları reddedilir.
Geçerlilik/Doğrulama sorunları ile ilgili bahsedilen problemlerden 
bazıları:
• Aşırı limit,

• Doğru yerlerde ve doğru zamanlarda girdi-çıktı performansının 
düşüşü,
• Alıntı protokollerini ve gerekli testleri geçememe,
• Kayıt formatı, içeriği ve muhafazada  başarısızlık,
• Bahsedilen amaçlarda  ve test metotlarında başarısızlık,
• Ölçüm limitleri /parametreleri ve kriterlerin eksikliği,
• Bir ya da iki yetkili kişinin imzalarının olmaması,
• Belirli sorumlulukların ve onay için gereken mekanizmaların olma-
ması,
• Onay imzalarının manasını belirtmekteki başarısızlık,
• Hazırlanması gereken raporlarda ya da onaylanması gereken ra-
porlarda başarısızlık/eksiklik,
• Eğer bazı testler kabul edilebilir kriterleri taşımıyorsa bu konuda 
şartlı onayların ve önlemlerin alınması konusunda başarısız olma.
Bilgisayar Sistemleri Doğrulama Terimler  ve Tanımlar   Sözlüğü
Yazılımın Uygulaması (Application Software): Veri kullanma, 
veri arşivleme ya da süreç kontrolü gibi belli gereksinimler için adap-
te edilmiş program.
Değişiklik Kontrolü (Change Control): Uygun disiplinlere ait yet-
kin temsilcilerin yapılan değişiklikleri kontrol etmeleri.
Bilgisayar Programı (Computer Program): Önceden kararlaştı-
rılmış bir fonksiyon için bir araya getirilmiş mantıklı birbiriyle bağ-
lantılı işlem dizeleri ve açıklamalar.
Bilgisayar Sistemi (Computer System): Yazılımların çalışması 
için gereken fonksiyonları ortaya çıkarmak için kurulan donanım 
öğelerinin bütünü.
Belgeleme (Documentation): Hem donanım hem de yazılım için 
tutulan yazılı tüm prosedürler ve poliçeler, kayıtlar, raporlar. 
Bu materyaller elle yazılabileceği gibi elektronik ortamda da olabi-
lirler.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Aralık  December  2017
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Yıldırımdan Korunma Merkezi-Koordinatör, Elektrik Mühendisi/MBA

serdar.aksoy@yilkomer.com

Serdar AKSOY

 Havalimanları Yıldırımdan Nasıl 
Korunmalıdır?
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Kule haberleşme sistemi başta olmak üzere enerji, data ve koaksiyel 
hatların yıldırım sonucu devre dışı kalmaması için ise mutlakada AG 
Parafudr sistemi havalimanının tüm noktalarında kademeli olarak 
kurulmalıdır. Örneğin kamera sistemini ele alırsak enerji çıkışının 
yapıldığı panolar, cat hatları, koaksiyel girişler, izleme odasında yer 
alan DVR sistemi B-C-D sınıfı Parafudrlarla sistem özelliklerine göre 
ürünler seçilerek koruma altına alınmalıdır. Bu noktada koordinas-
yonlu çalışan ve kimyasal sönümleme yapan ürünlerin tercih edil-
mesi gerekmektedir.
Apron ve kapalı alanalarda bulunan LED aydınlatma sistemleri, oto-
masyon ve kontrol sistemleri, server odası ve güvenlik geçiş nokta-
ları yıldırım darbeleri karşısında en hassas noktalardır. İzolasyonlu 
dış yıldırımlık sisteminine paralel olarak bu noktalarda mutlaka ag 
parafudr sistemi dizayn edilmelidir. Yalnız yıldırım darbeleri değil 
şebeke kaynaklı darbeler, harmonikler, ani gerilim düşümleri ve 
swiching darbelerine karşıda doğru sınıf seçildiğinde koruma sağla-
yan alçak gerilim koruma sistemleri havalimanları gibi stratejik nok-
talarda mutlaka tesis edilmelidir. Ancak maalesef genel izlenimimiz 
korumanın sadece paratoner sistemi ile sağlandığı ve havalimanla-
rında büyük bir riskin oluşturulduğu görünmektedir.
Konuyu özetlerse pasif izoleli yıldırımdan korunma sistemleri ve 
B-C-D kademeli surge arrester sistemi havaalanlarında topraklama 
ve eşpotansiyel ile desteklenerek projelendirilmeli ve uygulanma-
lıdır. Her sistemin kendi içerisinde birçok hesabı ve seçim kriteri 
bulunmaktadır.  Bu noktalarda uzman ekiplerden destek alınabilir 
fakat temel algı 4 lü korumanın mutlaka sağlanmasıdır.
Yıldırımdan Korunma Merkezi uzman mühendis ekibi olarak keşif ve 
tasarım çalışmalarında destek sunmaktayız. Doğru ürün seçimi ve 
uygulaması sonucunda Havalimanlarında kaos ortamının yıldırım 
kaynaklı oluşmasının önüne geçmek, yolcuların ve personelin güven 
içerisinde seyahatlarini gerçekleştirmelerini sağlamak tek dileğimiz.
Unutmamız gereken bir konu Deprem örneğinde olacağı gibi Yıldı-
rım bir doğa olayıdır ve doğru bilimsel çalışmalarla tüm olumsuz-
lukların önüne geçilebilir.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Son günlerde İstanbul, Ankara gibi popüler olan havalimanlarında 
orajlı gün sayısının artmasına paralel olarak yıldırım düşme olayları 
yaşandı, aslında ülkemizde birçok havalimanı benzer tehlikeleri sü-
rekli yaşamaktadır. Başta yangın olmak üzere, çalışan personelin ve 
yolcuların can güvenliğini tehdit eden yıldırım darbeleri hava trafi-
ğini de ciddi yönde olumsuz etkilemektedir. Düşen yıldırım darbesi 

tüm haberleşme sistemlerini çökerttebildiği gibi, kamera sistemi 
gibi tüm güvenlik donanımlarını da devre dışı bırakabilir. Havaliman-
larında yaşanan bu kaos ortamı uçakların rötar yapması nedeniyle 
öncelikle zaman kaybına sonra ciddi bir maddi kayba en önemlisi de 
prestij kaybına neden olmaktadır.  Peki günümüz teknolojisini ve bi-
limsel çalışmalarında bu durumların önüne geçebilecekken niçin sü-
rekli yıldırım sonucu oluşan kaos durumu ile karşı karşıya kalıyoruz? 
Bunun tek nedeni doğru yıldırımdan korunma sistemlerinin entegre 
bir şekilde havalimanlarımızda yer almamasıdır.
Öncelikle şu tabloyu çok net görebilmekteyiz ki ülkemizde birçok 
yapıda olduğu gibi paratoner sistemi havaalanlarında da yıldırıma 
karşı tek koruma önlemi olarak benimsenmektedir. Hem uluslararası 
hem de ülkemizde standart olarak kabul edilen IEC 62305 Standar-
tında ise faraday sistemi risk 1 de yer alan alanlar için önerilmekte-
dir. Yuvarlanan küre metoduna göre yarıçapları hesaplanan kürelerin 
yakalama uçları aracılığıyla havalimanında açık otopark dahil tüm 
alanların  risk yönetimi yapılarak özel programlarla dizaynı gerçek-
leştirilmelidir. Ve yangın riskine karşı tamamen izoleli yıldırım iniş 
sistemleri ile spark gap sönümleyiciler kullarak toprağa darbenin 
aktarılması sağlanmalıdır.
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Bilgisayar 1990’lı yıllarda bordro hazırlamak içindi. Teknolojinin iş 
hayatında daha etkin kullanımı ile beraber kabuk değiştirdi. Bilgiye 
her an, her yerden ulaşılacak alt yapı oluşturması, süreç otomasyo-
nu insan kaynakları yönetim süreçlerinde ciddi katma değer yarattı. 
Bilginin hazırlanması, değerlendirilmesi ve raporlanması son derece 
hızlı ve etkin yapılır hale gelmektedir. 

Ülkemizde öncesinde personel yönetimi olarak anılan departman, 
1990’lardan bu yana insan kaynakları olarak dönüşmeye başladı. 
Kimi şirkette o yıllarda “insan kaynakları” isim olarak güzel ve ka-
rizmatik olduğu için değişiklik tabela değişikliği ile kaldı. Halbuki 
“insan kaynakları” kavramı ile çeşitli fonksiyonlarda (personel orga-
nizasyonu, işe alımlar, eğitim takibi, performans değerlendirmesi, 

kariyer planlaması, ücret bordroları, personel bütçeleri) yeni kav-
ramlar ve kültürle birlikte kurumsallaşma adına yepyeni iş süreçleri 
geldi. 
Türkiye’de Stratejik İK Yönetimine Geçiş Halen Sürüyor
Ülkemizde insan kaynakları uzmanlarının çoğunluğu uygulamalar-
da yol gösterecek gerekli bilgi ve deneyime sahip değiller. Uzmanlık 

eksikliğinden dolayı, birçok kurum yeterli düzeyde bilgi ve deneyimi 
olmayan danışmanlık şirketlerinden yardım almakta ve ülkemizde 
ve uluslararası platformda insan kaynakları konusunda yapılan ör-
nekleri kendi kurumlarına adapte etmeye çalışmaktadırlar. Ortaya 
çıkan sonuç; kurum dışındaki kaynaklardan ithal edilen, etkili olması 
beklenen insan kaynakları sistemleridir. 

Aralık  December  2017





Kadri DEMİR  / Poldy İK Sistemleri Genel Müdürü

16 www.sektorumdergisi.com

İnsan kaynakları departmanları bir yandan işe alım, seçme-yer-
leştirme, eğitim ve gelişim, ücret yönetimi, kariyer yönetimi ve 
performans değerlendirmesi gibi daha etkili ve objektif insan kay-
nakları fonksiyonları kurmakta zorlanırken, diğer taraftan artan 
globalleşmeden ve rekabetten kaynaklanan organizasyonel ihti-
yaçları karşılamak için sistemleri yenilemek ve günün koşullarına 
göre adapte etmek durumundalar.

İnsan kaynakları uzmanlarının karşılaşacağı en büyük zorluk-
lardan bazıları, insan kaynakları alanında etkili ve kuruma özgü 
sistemleri kurmaya çalışırken aynı zamanda dünyadaki eğilimle-
ri takip etmek olacaktır. Türkiye’deki organizasyonlar hala insan 
kaynakları fonksiyonlarının anlaşılması ve bunlardan yararlanma 
süreci içerisindeler.
Yönetim Kurullarında İk Kökenli Yöneticiler  
Genel anlamda insan kaynakları süreçlerini operasyonel, yönetim-
sel ve stratejik olmak üzere üç başlıkta toplayabiliriz. Bu süreçlerde 
insan kaynaklarının operasyonel süreçlerin çok fazla, stratejik sü-
reçlere çok daha az zaman ve kaynak ayırmaktadır. Böylece etkin 

ve verimli insan kaynakları yönetimi ile günlük operasyon işlem-
lerinin azaldığı, stratejik insan kaynakları yönetiminin maksimum 
olduğu bir süreçler hedeflenmektedir. Tüm bu süreçlere hakim, İK 
kökenli ve teknoloji bilgisi olan yöneticiler yönetim kurullarında 
sıkça yer aldığını görmekteyiz.

Personel Yönetiminden Stratejik İK Yönetimine Geçiş 
Kurumsallaşmak ve verimlilik için, şirket strateji ve hedeflerine 
uygun insan kaynakları süreçleri geliştirilmeli ve otomasyon ile 
desteklenmelidir. Otomasyona taşırken kurumsal hafızayı oluş-
turmalı ve süreçler rakamları ile ölçülecek hale getirilmelidir. Bu 
bağlamda hızlı karar verebilmek için tüm bölümlerde oluşan çık-

tıların sayısal hale getirilmesi önem kazanmaktadır. Nasıl üretim, 
satış ve pazarlama gibi bölümlerde ay sonu rakamlar sayısal ise, 
insan kaynaklarını etkin yönetmek için de değerleri sayısal hale 
getirmeliyiz. Ölçemediğiniz herhangi bir şeyi yönetemezsiniz.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..
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Elektrik Kesintisine Karşı Nano UPS

Tunçmatik Nano UPS ile telefon, güvenlik kamerası ve internete 
bağlı cihazlar çalışmaya devam edecek. Günlük yaşamda sık sık 
karşımıza çıkan elektrik kesintileri hem iş hem de özel hayatta 

kayıplar yaratabiliyor. Tunçmatik’in geliştirdiği Nano UPS; şebeke 

elektriği kesildiği anda devreye giriyor ve modem, dect telefon, 
güvenlik kamerası gibi cihazların 6 saate kadar kesintisiz çalışmasını 
sağlıyor.  Nano UPS’in kompakt ve sade tasarımı ise, ev ya da iş 
yerlerinin dekorasyonu bozmadan kullanabilme imkanı sunuyor.

Beklenmedik anlarda yaşanan elektrik kesintisinin beraberinde 
getirdiği iletişim ve güvenlik kaybı herkes için sorun oluyor. Güvenlik 
kameraları, dect telefonlar ya da modem sayesinde internete 
bağlı bütün cihazlar elektrik kesintisinden etkilenirken, geride 
kimi zaman maddi kimi zaman ise itibar kaybı oluşturabiliyor. 

Büyük önem taşıyan bu cihazlar için en kritik sorun olan güç 
kesintisi Tunçmatik Nano UPS ile çözüm buluyor. Gelişmiş teknoloji 
kullanılarak tasarlanan Nano UPS telsiz, modem, güvenlik kamerası 
gibi cihazlara, şebeke elektriği kesildiğinde güç sağlıyor. Adaptör 
fişlerini andıran ve doğrudan prize takılan bu küçük UPS, ince ve 
kullanışlı tasarımı ise evinizin dekorasyonunu bozmadan istediğiniz 
alanda kullanma imkanı sunuyor.

Elektrik kesintisine karşı çalışmasını istenen cihazın kendi adaptörü 
yerine geçen ve prize takınca çalışmaya başlayan Nano UPS, farklı 
voltajlardaki cihazlara göre ayarlanabiliyor. Kısa sürede içerisinde 
bulunan UPS’i şarj eden adaptör, sonrasında oluşacak kesintiler için 
anında devreye girerek, bağlı olan cihazı çalıştırmaya devam ediyor. 
6 saat sürekli kullanım imkanı sunan Nano UPS 500 kere tekrar sarj 
olması sayesinde de uzun ömürlü adaptörler arasında fark yaratıyor. 
Nano UPS hakkında bilgi almak ya da sipariş vermek için Tunçmatik 
online satış mağazasını ziyaret edebilirsiniz.
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Aksa Enerji’nin Madagaskar Santrali’ni 
Madagaskar Cumhurbaşkanı Açtı

Türkiye’nin halka açık en büyük serbest elektrik üreticisi Aksa 
Enerji, Eylül ayında ticari faaliyetine başlayan Madagaskar 
Enerji Santrali’nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Madagaskar 

Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina’nın da katıldığı açılış 
töreninde konuşan Aksa Enerji Enerji Grup Başkanı, CEO ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Cüneyt Uygun, Madagaskar’daki ilk ve tek doğrudan 
Türk yatırımı olan 66 MW gücündeki santralin inşaatını 7 ay gibi kısa 
bir sürede Madagaskarlıların hizmetine sundukları için gurur duy-
duklarını belirtirken, bunun daha köklü uzun vadeli bir iş birlikteli-
ğinin ilk ürünü olduğunu, yeni yatırımlarla bu iş birlikteliğinin daha 
ilerilere taşınacağına olan inancını Sn. Başkan’a aktarmıştır.

Türkiye’nin halka açık en büyük serbest elektrik üreticisi Aksa Enerji, 
Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’da 7 Kasım’da gerçekleştirilen 
açılış törenine Madagaskar Cumhurbaşkanı Sn. Hery RAJAONARI-
MAMPIANINA, Başbakanı Sn. Olivier Mahafaly Solonandrasana ve 
Enerji Bakanı Sn. Lantoniaina Rasoloelison olmak üzere birçok ba-
kan ve hükümet yetkilisi de katıldı. Toplamda 66 MW kurulu güce 
sahip olan santralin açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ın 
Ocak ayında Madagaskar’a yaptığı ziyareti ve açıklamalarını hatırla-
tan Aksa Enerji Grup Başkanı, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt 
Uygun, ülkedeki tek Türk yatırımcı olarak Madagaskarlıların enerji 
ihtiyaçlarına çözüm sundukları için gurur duyduklarını söyledi.
Enerjinin Olmadığı Yerde Medeniyetten Söz Edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Enerjinin olmadığı yerde medeni olmak-
tan söz edilemez” diyerek Türk yatırımcıları özellikle Madagaskar’a 
davet ettiğini söyleyen Aksa Enerji Grup Başkanı, CEO ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Cüneyt Uygun, açılış konuşmasında şunları söyledi;
“İlk fazını Eylül ayında tamamladığımız santralimizi 7 ay gibi kısa bir 
sürede hizmete açtığımız için mutluluk duyuyoruz. Bu santral yılda 
üreteceği 500 milyon KWh elektrikle Madagaskar’ın yaklaşık yüzde 

34’ünün elektrik ihtiyacına cevap verecek. Santralin inşasında yer-
li işgücüne büyük önem verdik. İstihdamın yanı sıra kurduğumuz 
ekipler Aksa Enerji’nin uzman teknik personelinin yanında kendini 
geliştirdi.  Bu nedenle Şirketimizin asıl gayesi olarak, kesintisiz ve 
güvenilir enerji arzının yanı sıra Antananarivo halkının günlük ya-
şam kalitesine katkıda bulunduğumuz için gurur duyuyoruz. Uma-
rız, Aksa Enerji olarak attığımız bu adım takip edilir ve diğer Türk 
şirketleri için de öncü bir yatırım olur.”
Madagaskar’ın Yüzde 34’Ünün Enerji İhtiyacı Karşılanacak
Aksa Enerji’nin Madagaskar’daki HFO Santrali, Türk özel sektörünün 
Madagaskar’daki ilk enerji yatırımı olarak ön plana çıkıyor. 7 ay gibi 
kısa bir sürede tamamlanarak Eylül ayında üretime geçen santral, 
66 MW’lik kapasiteye sahip. Madagaskar’ın yüzde 34’ünün enerji ih-
tiyacını karşılaması beklenen santral, başkent Antananarivo’nun da 
en büyük santrallerinden biri.

Aksa Enerji Afrika’da Gücünü Artırıyor
Afrika yatırımlarının ilk adımını Gana Cumhuriyeti’nde atan Aksa 
Enerji, Madagaskar ve Mali’deki santrallerinin de devreye girmesiy-
le Afrika’daki kurulu gücünü artırdı.  Şirketin Gana Santrali 280 MW 
kurulu güçle, Mali Santrali tam kapasite olarak 40 MW güçle ve son 
olarak Madagaskar Santrali de 66 MW kurulu güçle ticari faaliyetine 
başladı.  Böylece şirketin Afrika’daki toplam kurulu gücü 386 MW’a 
çıktı.
Aksa Enerji, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki santralle-
riyle de rüzgar, doğal gaz, hidroelektrik, fuel-oil ve linyitten oluşan 
enerji üretim santralleriyle 2.000 MW’ın üzerinde kurulu güce sahip.

elektrik
electric





22

etkinlik

www.sektorumdergisi.com         Aralık  December  2017

Teksan V. Elektrik Tesisat Ulusal 
Kongre ve Sergisi’ne Katıldı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından 18 
- 21 Ekim tarihleri arasında V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi 
ve Sergisi düzenlendi. Elektrik, elektronik, enerji, aydınlatma 

ve otomasyon sektörlerinin bir araya geldiği organizasyonda Teksan, 
hibrit jeneratörünü sergiledi. Kongrede ayrıca Teksan Jeneratör’ün 

İş Geliştirme Direktörü Erdal Yaylamış, “Hastanelerde Kojenerasyon-
Trijenerasyon Uygulamalarının Sağladığı Faydanın Vaka Analizi Üze-
rinden İncelenmesi” başlıklı bir de sunum gerçekleştirdi. 
Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi bu yıl da sektörde yaşanan 
yeni gelişmelerin tartışıldığı bir platforma dönüştü. Sempozyum, 
forum ve oturumlardan oluşan organizasyonda Teksan Jeneratör İş 
Geliştirme Direktörü Erdal Yaylamış, yaygın kullanım alanı hastane-
ler olan kojenerasyon-trijenerasyon sistemlerinin faydalarını katı-
lımcılarla paylaştı. 
Teksan Jeneratör, şimdiye kadar birçok hastanede enerji tasarrufun-
da etkili çözümler sunan kojenerasyon ve trijenerasyon projelerini 

başarıyla hayata geçirdi. Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemlerin-
de deneyimli ve uzman bir isim olan Erdal Yaylamış’ın, “Hastaneler-
de Kojenerasyon-Trijenerasyon Uygulamalarının Sağladığı Faydanın 
Vaka Analizi Üzerinden İncelenmesi” başlıklı sunumu ilgi ile izlendi. 
Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda sektörde öncü bir 

rol üstlenen Teksan Jeneratör, Türkiye’nin ilk yerli kojenerasyon-trije-
nerasyon sistemlerini 2007 yılında geliştirdi.  Yeni nesil kojenerasyon 
ve trijenerasyon sistemleri; şebekeden bağımsız olarak enerjinin tü-
ketildiği yerde üretilmesi esasına dayanıyor. 
Bu sayede açığa çıkan fazla enerjinin ısıtma ve soğutma amaçlı kul-
lanımına imkan tanıyor. Kojenerasyon sistemlerinde sadece ısıtma 
sağlanırken soğutma özelliğinin de eklenmesi halinde trijenerasyon 
sistemi ortaya çıkıyor. Ülkemizde 250’nin üzerinde yatak kapasiteli 
devlet hastanelerinde zorunlu olan kojenerasyon-trijenerasyon sis-
temleri doğru ürün ve uygulama ile yüzde 90’a varan enerji verimli-
liği sağlayabiliyor.
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Schneider Electric Geleneksel Buluşması 
Bu Yıl İzmir’de Gerçekleşti

Schneider Electric Geleneksel Buluşması 5-6 Ekim 2017 tarih-
lerinde İzmir’de gerçekleşti. Prof. Dr. Emre Alkin, buluşmada 
ilham veren konuşmasıyla yer aldı. Schneider Electric Manisa 

fabrikasını da ziyaret eden katılımcılar gerçekleştirilen workshoplara 
yoğun ilgi gösterdi.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schnei-
der Electric, iş birliği yaptığı proje ofislerinin yetkilileri, danışmanlar 
ve kontrolörler için Schneider Electric Geleneksel Buluşması’nı bu yıl 
İzmir Swiss Otel’de gerçekleştirdi. Sektörde önemli bir yer edinen 
buluşmada Schneider Electric ekipleri ve katılımcıların sundukları 
fikirlerle ortak bir gelişim alanı yaratılmasına olanak sağlandı.
Etkinliğin ilk gününde katılımcılar, Schneider Electric Manisa fabri-
kasını ziyaret etme şansını da yakaladı. Ardından ise “Proje dünyası 

zorlukları ve çözüm önerileri” ve “Geleceğin tasarımları neye ihtiyaç 
duyar” başlıklı iki workshop gerçekleştirildi. Beyin fırtınası ile tüm 
katılımcıların yaratıcı önerilerine açık olan bu toplantılardan sektö-
rün geleceğine yönelik sonuç odaklı fikirlerle ayrılındı. Oldukça ve-
rimli geçen toplantılar katılımcılardan yüksek beğeni aldı.

Etkinliğin ikinci gününde; workshop sonucunda ortaya çıkan konu-
ların değerlendirilmesinin ardından konuk konuşmacı Prof. Dr. Emre 
Alkin ilham veren bir konuşma gerçekleştirdi. Oldukça yoğun geçen 
etkinlik İzmir Körfezi’nde yapılan keyifli bir yelkenli turu ile tamam-
landı. 
Schneider Electric, yenilikçi fikirler geliştirme ve iş birliklerini güç-
lendirme anlamında önem taşıyan bu etkinlikleri, kapsamını geniş-
leterek düzenlemeye devam edecek.
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Zevkinize Göre, Elektrik Anahtarınıza 
Farklı Çerçeve

Evinizin dekorasyonunu son trendlere göre yeniden düzenlemek 
ya da birkaç detayı değiştirerek yaşam alanınıza yepyeni bir so-
luk getirmek isteyebilirsiniz. Üstelik şimdi elektrik anahtarları-

nızı ve prizlerinizi de kolayca zevkinize ve yeni dekorasyon tarzınıza 

uygun hale getirebilirsiniz. Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lideri 
Panasonic Eco Solutions Türkiye, Viko marka Novella serisi ile size çok 
özel bir olanak sunuyor. Novella Serisi elektrik anahtarları, farklı çer-
çeve seçenekleri ile kolayca bambaşka bir tarza bürünebiliyor. 

Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin, yalın tasarımı ile dikkat çeken 
Viko marka Novella Serisi, yaşam alanını ufak dokunuşlarla değiş-
tirmek isteyenlere özel. Seride cam, eloxal, corian ve masif ahşap 
olmak üzere 4 farklı çerçeve malzemesi çeşidi göze çarpıyor. Cam 

malzemede; beyaz, açık yeşil, dore, bordo ve siyah renk seçenekleri 
sunuluyor. Eloxal malzemede ise gümüş, bronz ve siyah renk seçe-
bilmeniz mümkün. Corian malzeme tercih edenler aurora, black 
quartz, dusk ve sandstone renklerinden dilediğini seçebiliyor. Masif 
ahşap malzemede ise akçaağaç, ceviz, kiraz ve meşe alternatifleri 
yaşam alanlarında sıcak bir atmosfer için yeterli oluyor. 

Novella, tüm çerçeve seçeneklerini anahtarda farklı renkler ile de-
ğerlendirerek zevkinize özel kombinasyonlar oluşturmanıza imkan 
tanıyor. Böylece evinizin ve odanızın dekorasyonuna uygun alterna-
tifler oluşturmak da size kalıyor. 
Yaşam alanınız, sizin dünyanız. Siz de şimdi yaşam alanınız için 
kurduğunuz düşleri gerçeğe taşıyabilirsiniz. Tek yapmanız gereken 
hayallerinizi olabildiğince özgür bırakmak. Çünkü Novella, ürün se-
rilerindeki farklı seçeneklerle ister sıra dışı ya da sıcak ister zarif ya da 
doğal olsun sizin tarzınızı yaşam alanınıza yansıtacak. 
Novella Serisi ürünler, duvarlara kolayca monte edilebilerek kullanı-
ma hazır hale geliyor.
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Sileo Elektrikli Otobüsler, Transist 2017 
Fuarı’na Damgasını Vurdu

Toplu ulaşımda sıfır emisyon denildiğinde akla gelen Bozanka-
ya, yeni nesil Sileo S10 ve S25 araçlarının gösterimini Türkiye’de 
ilk kez Transist 2017 Fuarı’nda gerçekleştirdi. Busworld 2017 

Fuarı’nda dünya lansmanı yapılan Sileo araçları, Türk halkı tarafın-
dan da yoğun ilgi gördü. Bozankaya, elektrikli otobüsü Sileo’nun 
yeni neslini Türkiye’de ilk defa Transist 2017 Fuarı’nda tanıttı. Ula-
şım alanında yeni teknolojilerin ve stratejilerin yer aldığı Transist 
2017’de, Bozankaya, 10,7 m ve 25 m’lik yeni nesil elektrikli Sileo S10 
ve S25 aracını sergiledi.

Ekim ayında Belçika’da düzenlenen Busworld 2017 fuarında dünya 
lansmanı yapılan Yeni Sileo’ya fuar ziyaretçilerinin ilgisi ise oldukça 
yoğundu. Bozankaya standında bir konuşma yapan Bozankaya Yöne-
tim Kurulu Başkanı Aytunç Günay; “Elektrikli otobüsümüz Sileo’nun 
ilk neslini 4 yıl önce ürettik. Bu araçlarımız Türkiye’de çeşitli illerde 
2,5 yıldır sorunsuz şekilde yolcu taşıyor. Transist 2017 Fuarı’nda ser-
gilediğimiz araçlarımız ise Sileo modelimizin yeni nesilleridir. 4 sa-
atlik şarjla kullanıma bağlı olarak 400 km’ye kadar mesafe kat edile-
biliyor. Ayrıca rejeneratif enerji üretimiyle de aküleri yolda giderken 
doldurabilme imkanı bulunuyor” dedi.
Türkiye’de bugüne kadar elektrikli otobüslerle ilgili yapılan 7 iha-
leyi de kazandıklarını belirten Günay, “En son Manisa Büyükşehir 
Belediyesi’nin ihalesine tek teklif veren firma bizdik. Bu ihaleyi al-
dık ve 2018 yılında Manisa halkı sıfır emisyonlu, yeni nesil elektrikli 
otobüslerle güvenli yolculuk yapacak. Gelecek yıl Manisa’yla birlikte 
Elazığ ilimiz de yeni nesil Sileo’lara kavuşacak. Elazığ’a 15 adet 18 
m’lik, Manisa’ya 22 adet 18 ve 25 m’lik araç teslim edeceğiz” şek-
linde konuştu.

Şehrin Sessiz Yıldızı: Yeni Nesil Sileo Elektrikli Otobüsler 
Bozankaya tarafından üretilen çevre dostu, sessiz, verimli ve sı-
fır emisyon özellikleriyle ön plana çıkan yeni nesil Sileo otobüsler, 
%100 elektrikli 10, 12, 18 ve 25 metre uzunluğunda modellere sa-
hip. 4 saatlik bir şarjla 400 km mesafeyi kat edebilen Yeni Sileo, sahip 
olduğu rejeneratif enerji ile de fren enerjisini elektrik enerjisine dö-
nüştürüp aracın bataryasını dinamik olarak şarj edebiliyor. 
İçten yanmalı motor yerine aks üzeri elektrikli motor kullanılması 
geniş ve ferah bir iç hacim yaratırken aracın yolcu taşıma kapasitesi 
de farklı uzunluklara göre 75 kişiden 232 kişiye kadar artırılabiliyor.
İlk nesil araca oranla ağırlığı artmadan araç iskeletinde farklı ma-
teryallerin de kullanıldığı yeni nesil Sileo’da tasarım da artık daha 
modern çizgileri barındırıyor. Modern şehirlerin yeni ulaşım aracı 
olmayı hedefleyen yeni Sileo’nun tüm Ar-Ge geliştirmeleri Bozan-
kaya Ar-Ge Merkezi’nde %100 yerli sermaye ve Türk mühendislerin 

çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Hızlı yolcu indirme ve bindirme olana-
ğı sağlayan %100 alçak tabanıyla yeni Sileo, şehir içi ulaşımda sıfır 
emisyon ile çevre dostu bölgeler oluşturulmasına yardımcı olacak. 
Yeni nesil Sileo %75’e kadar fren enerjisini geri dönüştürebiliyor ve 
bu sayede sürüş mesafesini de büyük ölçüde artırabiliyor.
Bir jeneratör görevi gören çekiş motoru, frenleme enerjisini elektrik 
enerjisine dönüştürüyor ve sürüş esnasında bataryayı dinamik ola-
rak şarj ediyor. Tüm yol koşulları dikkate alındığında yeni Sileo or-
talama 0,8 kWh/km tüketim sergiliyor. Yolculuk esnasında rahatsız 
edici hiçbir motor gürültüsü olmayan yeni Sileo bu formuyla modern 
şehir hayatına da uyum sağlıyor.
Kaynak: Enerji Haber

elektrik
electric





30

haber

www.sektorumdergisi.com         Aralık  December  2017

SEDAŞ Elektrik Faturası Tahsilatı 
Yapmadığını Hatırlattı

SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, Doğu Marmara’da yer alan 
Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de son 5 yıldır SEDAŞ’ın sadece 
elektrik dağıtım hizmeti verdiğini açıkladı. SEDAŞ müşteri hiz-

metleri merkezlerine gelen tüketici soruları üzerine, SEDAŞ’ın verdiği 
hizmetlerle ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapıldı.

SEDAŞ Tahakkuk ve Tahsilat Yapmıyor
SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven,  yaptığı açıklamada, mesken, 
ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama tarifesinde fatura tahakkuku 
ve tahsilatı yapılmadığını, sadece kaçak ile mücadele kapsamında 

kaçak elektrik ve cezalı tahakkukunun yapıldığını vurguladı. SEDAŞ, 
faaliyet ayrıştırmasını gerçekleştirdiği 2013 yılından bu yana söz 
konusu tarife gruplarında müşterisi bulunmadığını, dolayısı ile ge-
nel aydınlatma tarife grubunda yer alan Belediye tüzel kişiliklerinin 
dışında SEDAŞ’ın fatura tahakkuk ettirmediğini ve kaçak elektriğin  
tahsilatı dışında bir tahsilat da yapmadığını belirtti.
SEDAŞ Gelen Kesme Açma Talimatlarını Uyguluyor
Güven açıklamasında; “SEDAŞ’ın, faaliyet ayrıştırması sonrasında 
müşteri portföyü perakende satış şirketine geçtiğinden dolayı, 
bölgesindeki tüketicilerden kaçak  tutanağına bağlanmış olan tü-
ketimler için düzenlenmiş kaçak elektrik faturası dışında, elektrik 
faturalarını tahsil etme gibi bir faaliyeti bulunmuyor. SEDAŞ, böl-
gesinde sayaç okuma, kesme açma hizmeti verdiği perakende satış 
şirketlerinden gelen talimatlar doğrultusunda, bu şirketlerin borcu-

nu süresinde ödemeyen müşterilerinin elektriğini güvenli bir şekilde 
kesip, ödemesini yapan tüketicinin de ödeme bilgisi perakende satış 
şirketince dağıtım şirketine gönderildiğinde yeniden elektriğin gü-
venli bir şekilde bağlanması işlemlerini gerçekleştiriyor” dedi.
SEDAŞ Dağıtım Lisansı İle Neler Yapıyor? 
Güven SEDAŞ’ın faaliyetlerine dikkat çekti; “2013 yılı itibariyle, Elekt-
rik Piyasası Kanunu ve EPDK kurul kararı çerçevesinde “dağıtım” ve 
“perakende satış” faaliyetlerinin ayrıştırılması ile yeniden yapılanan 
SEDAŞ, son 5 yıldır sadece elektrik dağıtım hizmeti veriyor. 

Sayaç okuma, kayıp kaçakla mücadele, elektrik şebekesinden enerji 
talep edenlere enerji müsaadesi verilmesi, elektrik proje tasdikleri, 
yeni binaların elektrik bağlantı sözleşmeleri, enerji bağlantılarının 
yapılması, enerji kesme ve açma işlemleri, sayaç sökme ve takma iş-
lemleri ve yatırımlara ait faaliyetler de SEDAŞ’ın hizmet kapsamında 
yer alıyor.”
Perakende Satış Şirketleri Ne Yapıyor?
Güven bölgelerinde çok sayıda perakende satış şirketi olduğunu be-
lirterek bu şirketlerin faaliyetleri hakkında da bilgi verdi;
“Perakende satış şirketleri, elektrik satışı, ikili anlaşmalar, perakende 
satış sözleşmeleri, tahakkuk ve faturalandırma işlemleri ile bu ko-
nulardaki alacak takibi, SEDAŞ’ın dağıtım bölgesinde hizmet veren 
elektrik satış lisansı olan perakende satış şirketleri tarafından ger-
çekleştiriliyor.
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ABB, ABB-PowerDock Hızlı Şarj Ürünlerini Tanıttı

Konut ve ticari binalarda sıva altı montajlı şarj çözümlerine yö-
nelik %20’lik bir talep artışına yanıt olarak ABB, akıllı telefonlar 
için yeni ABB-PowerDock hızlı şarj cihazını tasarladı. Avrupa’da-

ki akıllı telefon kullanımının 2019’da 5 milyarı aşacak olması; evde, iş 
yerinde ve sürekli gelişen turizmle birlikte artan seyahatlerde etkin 
şarj talebi nedeniyle ABB, akıllı cihazlar için ABB-PowerDock hızlı 
şarj cihazını piyasaya sürdü.
Yeni sıva altı montajlı hızlı şarj cihazı, ilk kez tüm akıllı cihazlar için 
yüksek hızlı şarj süresi sağlıyor ve Apple lightning ve USB-C konek-

törlerini destekliyor. Dahası bu cihaz, 2 A değerine varan hızlı şarj 
gücüne sahip. ABB-PowerDock, bir Apple iPhone 6 Plus’ı telefonla 
birlikte verilen orijinal şarj cihazından üçte bir oranında daha hızlı 
şarj edebilir. Ayrıca, bekleme modunda 0,1 W’dan daha düşük güç 
tüketimi ile enerji tasarrufu sağlar.
Apple MFI onaylı ABB-PowerDock, iPhone 6 Plus ve üzeri cihazlar 
için maksimum 5 V DC ve 2,1 A değerleriyle hızlı şarj etmeyi de 
sağlayacak. “Hızlı şarj” işlevine sahip USB-C akıllı telefonlar için ci-
haz ayrıca, 9 V ve 2,0 A değerine varan hızlı şarj sağlar ve “hızlı şarj” 
işlevine sahip olmayan cihazlarda modelin standart modunda şarj 
eder. Lansman hakkında yorum yapan ABB Bina Pazarı iş kolunun 
Genel Müdürü Mike Mustapha şunları söylemiştir: “Hepimiz nerede 

olursak olalım akıllı cihazlarımızı kullanmak istiyoruz ve hızlı şarj ta-
lebi buna bağlı olarak hızla artıyor. İster bir ofis, ister bir otel veya ev 
olsun, tüketicilerin ne istediğini anlıyor ve bu bilgiyi, kurulumu kolay 
ve geleceğe yönelik akıllı çözümler üretmekte kullanıyor ve ihtiyaç 
duyulan yerlerde hızlı şarj olanağı sunuyoruz.”
USB-C Konnektör Seçeneği İle Avrupa Şarj Standartına Geçiş
Yeni ABB-PowerDock , sadece üstün şarj süreleri sağlamak için tasar-
lanmamıştır; aynı zamanda USB-C konnektör seçeneği ile akıllı tele-
fon üreticilerinin gelecekte uygulayacakları Avrupa şarj standartına 

geçişi de desteklemektedir. Kurulumu kolay hızlı şarj cihazı, Apple 
cihazlarını Lightning konektörü ve USB-C cihazlarını bağlamak için 
uygun bir adet sıva altı mekanizması ve iki şarj yuvası ile birlikte ve-
rilir. Daha fazla esneklik için yeni hızlı şarj cihazı, VDE sıva altı montaj 
kasalarına kolaylıkla monte edilebilir. Elastik tutucu, akıllı telefonun 
duvar ile temasını önler ve yay kontrollü şarj konektörü, cihazın bağ-
lantısını kolaylaştırır ve cihazı güvenli bir şarj pozisyonunda tutar. 
Ürün, future linear, solo, saf paslanmaz çelik, ABB-dynasty®, karat, 
ABB-axcent® ve Basic 55 serisi dahil birçok stil ve renkte mevcuttur. 
Mike Mustapha sözlerini şöyle sonlandırıyor: “Kurulumu kolay ABB-
powerDock evde, iş yerinde, otellerde ve ticari binalarda yüksek hız-
da akıllı telefon şarj etmeyi gerçeğe dönüştürmüştür. Kaynak: voltimum
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Prysmian Group Türkiye, TÜMKAF’da Mühendis 
Adaylarının İlgi Odağı Oldu

Prysmian Group Türkiye, mühendislik mesleğine özel ilk ve tek 
ulusal ölçekli kariyer fuarı olan Türkiye Mühendislik Kariyer 
Fuarı’nda (TÜMKAF) bu yıl da genç mühendisler ve mühendis 

adaylarının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Mühendislik, sanayi ve tekno-
loji alanında faaliyet gösteren firmaları, kamu teknoloji kuruluşları-
nı, meslek odalarını, STK’ları, ülkenin nitelikli mühendis adaylarını 

ve deneyimli mühendisleri bir araya toplayan Türkiye Mühendislik 
Kariyeri Fuarı’nın üçüncüsü, 16-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleş-
ti. TÜMKAF Fuarı bu yıl, Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği tara-
fından, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ev sahipliğinde Vodafone Park’ta 
düzenlendi. Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya 
çapında lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Prysmian Gro-

up Türkiye, genç mühendisler ve mühendis adayları ile yüzyüze gö-
rüşme imkanı bulduğu bu fuarda, kablo sektörüne kalifiye eleman 
kazandırılması konusunda çaba göstermeyi sürdürdü. Prysmian 
Group Türkiye’nin kalabalık bir ekiple, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
2 gün boyunca hazır bulunduğu organizasyona, farklı sektörlerden 
62 firma ve 91’i İstanbul dışından 136 farklı üniversiteden 145 farklı 
bölümden 6133 mühendis ve mühendis adayı öğrenci katıldı.

129 Etkinliğe 10 Bin 762 Başvuru Yapıldı
Fuar süresince stant ziyaretleri dışında; örnek olay/atölye çalışmala-
rı, Tea&Talk oturumları, mülakat simülasyonları ve iş/staj mülakat-
ları gibi birbirinden farklı 129 etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklere 10 
bin 762 başvuru yapıldı. Yine düzenlenen 6 sunuma 1463 kişi baş-
vurdu. Fuarı en çok ziyaret edenler sırasıyla makina mühendisliği, 
endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar 
mühendisliği bölümü öğrencileri idi. Üniversiteler bazında ise sıra-
sıyla Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul 
Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi öğren-
cileri etkinliğe en yoğun katılımı sağladılar.
Bu etkinlikler kapsamında, Prysmian Group Türkiye de, üniversite-
den yeni mezun olan gençlere, Prysmian Group bünyesinde ulusla-
rarası kariyer yapma şansı tanıyan ve son dönemde adı sıkça duyulan 
‘Graduate Program’ hakkında düzenlediği oturumlarda, hem firma 
hem de program hakkında detaylı bilgi verme şansına sahip oldu.

Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz
Türk kablo sektörünün öncü ve en köklü firması olarak, sadece ticari 
faaliyetlerle değil, gençlere verdikleri destekle tanınan Prysmian 
Group Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörü Levent Özçengel, “Bu 
tür etkinliklerde yer alarak bilgi paylaşmanın önemine inanıyoruz. 
‘Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz’ misyonumuz çerçevesinde, grup 
olarak, gençlere mesleki gelişim fırsatları sunarak kaliteli insan kay-
nağı yetiştirmeye büyük önem veriyoruz. Bu genç profesyonellerin 
potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmeleri için gelişimlerine kat-
kıda bulunmayı hedefliyoruz. 2 yıldır katıldığımız TÜMKAF’ta firma-
mıza gösterilen ilgiden çok memnunuz. Gerek tecrübemizi gerekse 
imkanlarımızı genç mühendisler ve mühendis adayları ile paylaşmış 
olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.  Kaynak: voltimum
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Ordino Bedelinin Sanayiciye Yükü 
Yıllık 700 Milyon Lira

PAGEV, ordino bedelinin kaldırılması için düğmeye bastı. 
Türkiye’de nakliye acenteleri tarafından firmalardan ithal edi-
len tüm hammadde ve ürünlerin gümrük işlemleri sırasında 

“Ordino” veya benzer isimler altında kanunsuz bir şekilde bedel tah-
sil ediliyor. Bu bedelin yıllık toplam değeri 700 milyon lirayı buluyor. 
Tüm firmaların gümrüklerde yaşadığı bu sorunu durdurmak isteyen 
PAGEV, haksız şekilde alınan “Ordino Bedeli”nin kaldırılması için 

düğmeye bastı. Bakanlıkla birlikte çalışma başlattıklarını söyleyen 
PAGEV  Başkanı Yavuz Eroğlu,  “Türkiye’nin ithalatını, sanayisini ve 
tüketicinin cebinden çıkan parayı etkileyen böyle bir tekelci uygu-
lama “Serbest Piyasa” olarak açıklanamaz. Bu çerçevede liman işlet-
meleri ve acentelerce firmalarımızdan tahsil edilen Ordino veya bu 
anlama gelecek diğer tüm kanun dışı uygulamalara bir an evvel son 
verilmelidir” dedi.
Türk Plastik Sanayicileri Vakfı (PAGEV), Türkiye’de faaliyet gösteren 
tüm ithalatçı ve ihracatçı firmaların gümrüklerde yaşadığı sorunu 
durdurmak için harekete geçti. T
ürkiye’de ithal edilen tüm hammadde ve ürünlerin gümrük işlemleri 
sırasında “Ordino” veya benzer isimler altında firmalardan kanunda 
yeri olmayan bir bedel tahsil ediliyor. Bu bedelin yıllık toplam değeri 
700 milyon TL’yi buluyor. Kanun dışı “Ordino” uygulaması dünyada 
yalnızca Türkiye var. 
Tamamen para tahsil etmek amaçlı üretilmiş ve kanuni bir fonksiyo-
nu olmayan Ordino, Türkiye’de tekelleşmenin  en büyük örneklerini 
veren nakliyeciler tarafından yaygın bir şekilde uygulanıyor. Öyle ki 
Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı nakliyeciler bile bu haksız ka-
zançtan faydalanıyor.
Ordino alınması işlemi zaman kaybına neden olduğu gibi Ordino 
düzenleyen firmalara da belge ücreti, özet beyan vb. sonu gelmeyen 
ibareleri kullanarak faturalar düzenleme fırsatı veriyor ve bu tür bir-

çok ücretin ödenmesini gerekli kılıyor. İthalatçılar bedelini ödediği 
kendi malını gümrükten çekebilmek için bu bedeli ödemek zorunda 
bırakılıyor. Ana ve yardımcı hammaddelerin ithal edildiği düşünül-
düğünde söz konusu Ordino uygulaması ve maliyetinin ihracata da 
olumsuz yansıdığı gözler önüne seriliyor. Bu durum yalnızca plastik 
sektörünü değil, Türkiye’deki tüm ithalatçı ve ihracatçıları ilgilendi-
riyor.
Söz konusu bedelin kaldırılması ile ilgili son bir aydır Bakanlıkla bir 
çalışma yürüttüklerini söyleyen PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, gerekli 
verileri sağlamakta ve öneriler yaptıklarını açıkladı. 
Yavuz Eroğlu, “Bu konuda Başbakan Yardımcımız Sayın Recep 
Akdağ’ın geçtiğimiz hafta basına yaptığı “Ordino bedelinin hukuk-
suz olduğu yönündeki açıklaması ve kaldırılması gerektiği yönün-
deki bizleri çok umutlandırdı. Ancak acenteler, bu kanun dışı alınan 
bedel için “Serbest Piyasa var, bizim ticari işimize kimse karışamaz, 
istemeyen başka acente ile çalışsın” diye savunuyor ve uygulama-
nın devam etmesini istiyor. Halbuki acentelerin gerçekleştirdikleri 
“Ordino” veya benzer adlar altında tahsil ettikleri bedeller, gümrük-
leme işleminin ayrılmaz bir parçası gibi algılanmakta ve algılatıl-
maktadır. Hatta uygulamada gümrüklerde “Ordino” olmadan işlem 
bitirilip mal gümrükten çekilememektedir. Bu yönden bakıldığında 
bu bedelin oluşmasını sağlayan ortam gümrük idaresinin, gümrük 
mevzuatı uyarınca gerçekleştirdiği hizmetinden kaynaklanmakta-
dır. Dolayısıyla gümrük idaresine kanunla verilmiş görevlerin yeri-
ne getirilmesi bağlamında gerçekleştirilen işlemler için acentelere 
ayrı bir gelir kaynağı doğmaması veya söz konusu zorunlu hizmetler 
karşılığında tahsil edilen ücretlerin kamu gücünü istismar edici nite-
likte olmaması gerekmektedir. Yine bildiğiniz gibi “Serbest Piyasa” 
tam serbest piyasa koşullarının gerçekleştiği ortamlarda olur. Malını 
gümrükten çekip üretim yapmak zorunda olan sanayici için gümrük 
alanı bir kamu alanıdır ve bu durumda “Kamu Yararı” kavramı öne 
çıkmaktadır” dedi.
Bugün Türkiye’nin ithalatını, sanayisini, ihracatını ve tüketicinin ce-
binden çıkan parayı etkileyen böyle bir tekelci uygulama “Serbest 
Piyasa” olarak açıklanamayacağını belirten PAGEV Başkanı Eroğlu, 
“Bu çerçevede liman işletmeleri ve acentelerin bu haksız uygulama-
sına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’mızın kamu yararını göze alarak 
yapacağı bir genelge ile son verilebilir. Sorunun çözümü noktasında 
yoğun olarak çalıştığımız Ekonomi Bakanlığımızın bugüne kadar ol-
duğu gibi bu sorunun çözümünde de sanayicinin yanında olacağına 
inancımız tamdır” diyerek sözlerini tamamladı.
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Makel Şirketler Grubu Diyarbakır’lı 
İş Adamlarını Ağırladı

Makel Holding Hosts Businessmen from Diyarbakır
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Makel Şirketler Grubu, 20-22 Ekim tarihleri arasında 
Diyarbakır’dan gelen misafirlerini ağırladı. Makel 90 kişiden 
oluşan misafir grubuna fabrika ve ürünler hakkında detaylı 

bilgi aktardı.
Ürünlerin üretimini yakından izleme şansı bulan misafirler anahtar- 
priz, şalt ve endüstriyel ürün, led aydınlatma, otomasyon teknoloji 
ve laboratuvar bölümlerini ziyaret ederek üretim süreçlerini yakın-
dan izlediler. 

Konferans salonunda bir araya gelen misafirler için, firmanın ku-
rumsal sunumunu Satış ve Pazarlama Direktörü Serkan Emsal ger-
çekleştirdi. Makel’in yeni ürün grubu olan LED Aydınlatma ürünleri  
hakkında da detaylı bilgi aktaran Serkan Emsal, sunum sonrasında 
bu gruba yönelik hazırlanan tanıtım filmini gösterdi. 
Konferans salonundan çıkış sağlandıktan sonra Makel Şirketler 
Grubu’na ait üretim alanlarını gezen misafirler tüm üretim süreçleri 
hakkında bilgi aldılar. Yorucu da olsa misafirler günün sonunda yüz-
de yüz yerli sermaye olan Makel Şirketler Grubu hakkında edindikleri 
olumlu izlenim nedeniyle  oldukça memnun kaldılar.
Ziyaretlerinin ikinci gününde ise mükemmel yapısı ve tarihiyle hafı-
zaları süsleyen Sultanahmet turu ile misafirler günün tadını çıkardı.

Makel Holding hosted its guests from Diyarbakır between October 
20th and 22nd. Makel informed a group of 90 guests about its manu-
facturing plant and products.
Having found the chance to observe the manufacturing process, guests 
took a closer look into the switch-socket, switch & industrial products, 
LED lighting, automation technologies and lab departments. 
Serkan Emsal, Sales and Marketing Director, delivered the corporate 
presentation to the guest in the conference room. Having informed the 

guests about Makel’s new product range, the LED Lighting products, 
Serkan Emsal played the introduction film at the end of his presenta-
tion. 
After the presentation, guests visited the manufacturing areas and 
they were informed about all the production processes Makel Holding 
currently runs. Even though it may be a busy day, the guests were fully 
satisfied with the impression they had of Makel Holding at the end of 
the day.
The guests enjoyed their second day in Istanbul with a tour in remark-
able Sultanahmet with its magnificent architecture and history.
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Philips, 2025 Yılına Kadar 3 Milyar Kişinin 
Hayatını İyileştirmeyi Hedefliyor

Sağlık çözümlerine hasta, hasta yakınları ve sağlık profesyonel-
leri gözünden yaklaşan Philips, sağlık çözümlerinin kusursuz 
bir şekilde işlemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Philips, günü-

müzde sağlık çözümlerini sağlık döngüsü süreçlerini göz önüne alan 
bir çerçevede değerlendiriyor ve ‘Hayatı iyileştirmenin her zaman bir 
yolu vardır’ yaklaşımıyla inovasyon ve hizmetlerini sürdürüyor.

Philips’in sağlık çözümlerine yönelik bakış açısını değerlendiren 
Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak konuyla ilgili olarak şunları 
söylüyor: “Günümüzde Philips olarak insanların hayatlarını nasıl 
daha fazla iyileştirebileceğimiz düşüncesi ile hareket ediyor, tüm 
faaliyetlerimizi bu doğrultuda yürütüyoruz. Teknoloji, İnovasyon 
ve insanı bir araya getirerek sağlık çözümleri sunuyoruz. Buradan 
hareketle İPSOS iş birliği ile ‘Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması’nı 
gerçekleştirerek Türkiye’deki sağlık durumunu araştırdık. Araştır-
mamızın sonuçlarına göre toplumun yüzde 78’i mevcut sağlık du-
rumundan memnun olduğunu belirtirken yüzde 72’si sağlık duru-
munun hayat kalitesini olumlu etkilediğini düşünüyor; yüzde 86 ise 
sağlıklı olmak adına çaba gösteriyor. Herhangi bir sağlık sorunu ile 
karşılaşınca toplumun yüzde 51’inin hemen doktora gittiği görülür-
ken, yüzde 17’lik bir kesimin hiç doktora gitmediği ortaya çıkıyor. Bu 
rakamlara baktığımızda Türkiye’de sağlık alanındaki riskleri kolayca 

görebiliyoruz.  Bu araştırma ile sağlık alanında farkındalığı artırmayı 
hedefledik ve gelecek dönemde de bu alanda çalışmaya ve inovatif 
çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

Karabatak sözlerine şöyle devam ediyor: “Philips olarak, benimsedi-
ğimiz ‘Sağlık Döngüsü’ anlayışımızla, Sağlıklı Yaşam’dan başlayarak 
Önlem Alma, Teşhis, Tedavi ve Evde Bakım’a kadar pek çok alanda 
ürünlerimiz ve çözümlerimizle her gün, her yaştan insanın yaşamını 
iyileştirecek yenilikler sunuyoruz. Böylelikle, bütün süreçlerin kusur-
suz şekilde işlediği sağlık anlayışını da ortaya koyuyoruz.”
Philips, bu kusursuz işleyen sağlık çözümlerine ulaşabilmek için dört 
fırsata odaklanıyor.  Verilerin basitleştirilmesi ve bilgi toplama, ilk 
seferinde doğru teşhis ve tedavi, maliyetlerin azaltılması, hastalara 
ve personele daha iyi bir deneyim sunulması.
Haluk Karabatak bu değişimi şöyle özetliyor: “İnovasyon. Değişim. 
İş birliği. Bizi motive eden bu üç alan.  Teknolojik endüstri liderliğini 
sağlık çözümlerinde yeni alternatifler sunan bir yaklaşımla birleşti-
riyoruz.  Sağlık döngüsünde yer alan her sürecin kusursuz bir şekilde 
yürümesi sağlık çözümlerinin de kusursuz olmasını sağlayacaktır. 
İşte bizi heyecanlandıran da tam olarak bu!”
Sınır Tanımayan Sağlık Çözümleri: Sağlığın Geleceği
Philips, günümüzde hastaların ve sağlık uzmanlarının ihtiyaçla-
rını önceliklendiriyor. İnovasyonun, iş ortakları için kanıtlanabilir 
bir başarı getirdiği ölçüde anlamlı olduğuna inanan Philips, sağlık 
çözümlerinde operasyonel iş akışlarını ve klinik süreçleri optimize 
etmek, farklılıkları azaltmak, uygun kullanımları kolaylaştırmak, 
komplikasyonlardan kaçınmak ve hastalar ve sağlık çalışanlarının 
deneyimlerini iyileştirmek alanlarında birçok çalışma yürütüyor. 

elektrik
electric

Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak
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Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul şubesi tarafından düzenle-
nen, “Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kongresi 2017” (EEMKON 
2017); 16-18 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul‘da Harbiye Askeri 
Müze Kültür Sitesi’nde düzenlendi.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON 2017) kapsa-
mında; ülkemizde ve dünyada hızla gelişen elektrik, elektronik ve 
biyomedikal mühendisliği alanlarında yenilikleri paylaşılarak ge-
leceğe ilişkin politikalar tartışıldı.
 Sektörüm Dergisi Reklam Koordinatörü Rabia VATAN’da Atech 
2017 Fuarı’ndaydı.

Corbus  Elektrik

Ağartan EnerjiSektörüm Dergisi
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Aksa Jeneratör

Dmy Elektronik

Eec Entegre

Alimar Jeneratör

Eae Elektrik

Enel Enerji
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Güç Mühendislik

Philips & Uva

Power Elektronik

Matriks Güvenlik

Pikatu Kablo

Şa-Ra Enerji
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Astor’dan Başkente 200 Milyonluk Yatırım
Astor Invests TL200 Million To The Capital

Türkiye’nin dünya devleri ile mücadele eden firması Astor Trans-
formatör yeni fabrikasının açılışına hazırlanıyor. 200 milyon 
liralık yatırım planı ile yola çıkan Astor 100 bin metrekare alan 

üzerine kurulan ve devreye alınmak üzere olan yeni fabrikası ile  
800 Kv 1000 MVA kapasiteli transformatör üretimine sahip olacak. 
60 ülkeye transformatör ihraç eden firma yeni fabrikasının devreye 
girmesiyle daha geniş bir ürün satış gamına ulaşacak. Bu sayede 

ihracat miktarını çok daha ileri götürmeyi hedefleyen Astor, yeni 
yatırımı ile kademeli olarak 700 kişiye istihdam sağlayacak. Ayrıca 
yeni fabrika yatırımı ile kendi markası altında elektrik dağıtım sek-
törüne yönelik olarak beton köşk, orta gerilim kesici ve ayırıcı imalat 
ve satışına başlayacak.
Türkiye’de, transformatör üretiminde robot teknolojisini ilk kullanan 
firma olan Astor Transformatör şu anda 2 bin adet dağıtım transfor-
matörü üretim kapasitesi ile Türkiye’de ilk, dünyada ise ilk 5 üretici 
arasında yerini alıyor. 200 milyon TL’lik bir yatırım ile devreye girecek 
olan fabrika sayesinde mevcut fabrika koşullarında imalat ve satışı 
yapılamayan 400 kV ve üstü gerilim seviyesinde transformatör üre-
timi ve satışı yapılabilecek. Bu sayede Astor markası dünyada daha 

Competing with the giants of the world, Astor Transformer is getting 
ready for the opening of its new manufacturing plant. Having made 
an investment plan totaling TL200 million, Astor will increase its trans-
former production capacity up to 800 Kv 1000 MVA with its new man-
ufacturing plant which is about to be commissioned. The company is 
currently exporting to 60 countries and with the commissioning of the 
new factory it will make it possible to offer a wider product range. 

Astor is aiming to pump up the export numbers with this investment 
and a total number of 700 people will be employed in a gradual man-
ner. Nevertheless, the company will start manufacturing and selling 
Prefabricated Concrete Kiosks, Medium Voltage (MV) Circuit Breakers 
(CB) and Switchgears... 
As the first company in Turkey to adopt robotic technologies in their 
transformer production line, Astor Transformer is currently the first 
manufacturer in Turkey and the fifth manufacturer in the world with 
its production capacity of 2,000 distribution transformers. To be com-
missioned with an investment of TL200 million, the new manufactur-
ing plant will make it possible to produce and sell transformers with a 
capacity of 400 kV and more which was not possible with the previous 
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fazla bilinir hale gelecek. Tam kapasite ile yıllık 24 bin adet dağıtım 
transformatörü üretebilen Astor, Türkiye için rekor bir üretime sahip. 
Ges, Res, Jes Yatırımlarında Kullanılan Trafolara Astor İmzası
Astor Transformatör, son yıllarda önemini arttıran Güneş Enerjisi 
Santralleri (GES), Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES), Jeotermal Enerji 
Santralleri (JES) gibi yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarında 
kullanılan trafo satışlarında yurt içi ve yurt dışında etkin rol oynamak 
hedefinde. Devletin enerji bağımlılığını azaltma amaçlı politikaları-

nın da etkisiyle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretme 
çalışmalarına girdiklerini belirten Astor A.Ş. Genel Müdürü Enver 
Geçgel;” 2015 yılında çalışmalarına başladığımız ilk GES kurulumu-
nu, 2016 Nisan ayında tamamlayarak elektrik üretimine başladık. 
10,23 MWp kurulu güce sahip GES Urfa, bölgenin işletmedeki en bü-
yük GES olarak elektrik üretimine devam ediyor. Bahsettiğimiz kendi 
yatırımımız GES’ler de Ar-Ge çalışmaları sonucu imalatını yaptığımız 
ultra düşük kayıplı trafoları kullanıyoruz. Kendimizin saha perfor-
mansını takip ettiğimiz bu ürünleri müşterilerimize de sunuyoruz.” 
Astor Orta Gerilim Şalt Malzeme Üretiminde 
Astor, yeni fabrika yatırımı ile elektromekanik imalat sektöründe 
önemli bir açık haline gelen beton köşk, orta gerilim kesici ve ayırıcı 
imalatını yapmayı hedefliyor. Prototip imalatlarını Ar-Ge çalışmaları 
ile tamamlandığını belirten Astor A.Ş. Genel Müdürü Enver Geçgel: 
Elektromekanik imalat sektörü ülkemizde ve dünyada çok hızlı bü-
yüyor. Bizde transformatör üretiminde yakaladığımız marka kalite-
sini beton köşk, orta gerilim ayırıcı ve kesici imalatına da aktarmaya 
karar verdik. Yeni fabrikamızı planlarken bu ihtiyacı göz önüne aldık. 
Aldığımız kararın ne kadar doğru olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz.  
Bugün ancak 4 ay sonraya sipariş alabiliyoruz.   
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production setting. Thus, Astor brand recognition will increase in the 
world. With a maximum capacity to manufacture 24,000 distribution 
transformers annually, Astor holds the record for Turkey. 
Astor To Provide The Transformers Used In Photovoltaic Power 
Stations, Wind Farms And Geothermal Power Stations 
Astor Transformer aims to play an important role in transformer sales 
for investments made into renewable energy resources such as Photo-
voltaic Power Stations, Wind Farms, Geothermal Power Stations, etc. 
Enver Geçgel, General Manager of Astor Inc., stated that they have 
decided to generate power using renewable energy resources with the 
incentive of the government with regards to reducing the energy de-
pendency of the nation. “Having started working on our first Photovol-
taic Power Station (PPS) in 2015, we have completed the installation 
in April, 2016. With an installed power of 10.23 MWp, PPS Urfa contin-
ues to operate as the largest PPS of the region. In these PPSs which we,  
as a company, invest in, we are using the transformers we designed 
to offer the ultra low loss thanks to our R&D efforts. While assessing 
the performance of our products in our own field studies, we are also 
offering them to our customers,” said Mr. Gelgeç. 

Astor To Produce Medium Voltage Switchboard Materials  
Astor aims to manufacture prefabricated concrete kiosks, medium 
voltage (MV) circuit breakers (CB) and switchgears which are the 
needs of the electromagnetic production industry. Enver Geçgel, Gen-
eral Manager of Astor Inc., said that prototypes are ready as a result 
of R&D efforts. “Electromagnetic production sector is rapidly growing 
both in Turkey and in the world. And we have decided to convey our 
know-how in transformer production into prefabricated concrete ki-
osk, medium voltage (MV) circuit breaker (CB) and switchgear manu-
facture. We have considered this aspect as we made our plans for our 
new manufacturing plant. We now see how right we were to take this 
decision.  Today, we are able to take orders for four months delivery 
only,” he added .   

Astor A.Ş. Genel Müdürü Enver Geçgel
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Araç Şarj İstasyonlarında Lisans Aranmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araç kulla-
nımının yaygınlaştırılması amacıyla araç şarj istasyonu kuracak 
şirketleri lisans veya önlisans alma uygulamasına tabi tutma-

yacak. EPDK yetkililerinden alınan bilgiye göre, elektrikli araç şarj 
istasyonu sayısını artırmayı hedefleyen EPDK, “Elektrikli Araçlar Şarj 
İstasyonuna İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı”nı kamuoyu ve sektörün 
görüşüne açacak.

Taslağa göre, şarj istasyonu kurmak isteyen firmalar bölgelerindeki 
elektrik dağıtım şirketlerine bağlantı başvurusunda bulunabilecek. 
Bu şirketler önceden bir sözleşmeye gerek kalmaksızın tüm elektrikli 
araç kullanıcılarına hizmet verebilecek.
Söz konusu şirketler, şarj istasyonlarında kar amaçlı olmamak üzere 

elektrik satışı yapabilecek ve bunu dağıtım şirketine bildirecek. Ay-
rıca, şirketler tüketiciden elektrik satış bedeli dışında EPDK düzenle-
mesine tabi olmayan ek hizmet bedeli alabilecek. Üretim ve tedarik 
lisansı sahibi şirketler ise şarj istasyonları aracılığıyla ikili anlaşmalar 
üzerinden elektrik satabilecek.
Şirketler, şarj istasyonlarıyla ilgili tüm kapatma, devir ve isim deği-
şikliği işlemlerini ilgili dağıtım şirketine bildirecek. Türkiye Elektrikli 

ve Hibrid Araçlar Platformu’nun (TEHAD) verilerine göre, Türkiye’de 
Nisan itibarıyla binin üzerinde elektrikli araç trafiğe çıktı. Türkiye’de 
yılın 9 aylık döneminde 46 elektrikli ve 2 bin 717 hibrit araç satışı 
yapıldı. Araç şarj istasyonu sayısının çoğalmasıyla elektrikli araç sa-
yısının da artması bekleniyor. 
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Otomatik Sigorta ile Kompakt Şalter 
Arasındaki Farklar

Otomatik sigorta ile kompakt şalter arasındaki temel farkları 
anlamak için önce bu ikisine ayrı ayrı göz atıp bunları açıkla-
maya çalışalım.

Otomatik Sigorta Nedir?
Ev ve iş yerlerinde elektrik kazalarından kaynaklanan mal ve can 
kaybını en aza indirgemek için aldığımız birçok önlem vardır. Bunla-
rın arasında en bilinen aletlerden biri sigortalardır. Güvenliğimiz için 
oldukça önemli olan sigortalar bulunduğu ortamdaki devreye seri 
bağlanır ve buradan fazla akım geçmesini önler. Eğer devreden be-
lirtilenin üstünde amperlik akım geçerse sigorta devreyi kapatır. Bu 
sayede devre elemanlarının ve devreye bağlı elektronik cihazlarının 
zarar görmesinin önüne geçilmiş olur.
Yapısına göre farklı sigorta çeşitleri mevcuttur: Buşon tipi, cam tipi, 
bıçaklı tip, otomatik sigorta gibi. Evlerde yaygın olarak kullanılan si-
gorta tipi otomatik sigortalardır. Koruma anahtarı olarak da bilinen 
bu sigortalar karmaşık bir yapıya sahip değildir; kullanımı kolaydır 
ve oldukça güvenlidir. Evinizdeki sigortayı incelediğinizde mutlaka 
fark etmişsinizdir; ana sigortanın üstünde birden fazla şalter bulu-
nur ve her bir şalter evin farklı bölümlerindeki kuruluma bağlıdır. 
Örneğin, oturma odasındaki elektrik kurulumunda bir sorun olursa 
yalnızca bu kuruluma bağlı sigorta atacaktır. Böylece tek bir yerde 
yaşanan problem tüm sistemi deaktive etmeyecektir.
Otomatik sigorta diğer sigorta çeşitlerine göre daha pratiktir çünkü 
devre her kapandığında yeniden çalışması için sigorta buşonunu 

değiştirmeye gerek yoktur. Kullanımı bu anlamda kolay olduğu için 
sigorta ciddi bir hasar almadığı ya da arızalanmadığı sürece çalışma-
ya devam eder ve devamlı kullanılır.
Kompakt Şalter Nedir?
Devre kesici olarak da bilinen şalter, elektrik devresini aşırı akım 
ya da kısa devrelerden korumak için kullanılan bir çeşit anahtardır. 
Şalter, bağlı bulunduğu elektrik devresinde olağandışı bir akım ha-
reketliliği algılarsa elektrik akımını anında keser.
Şalterler yapılarına, çalışma ortamlarına, gerilimlerine ve akım bü-
yüklüklerine göre çeşitlilik gösterir. Bunların arasında yük şalterleri, 
alçak gerilim kesicileri, manyetik şalterler, buton tipi şalterler ve ter-
mik - manyetik şalterler yer alır. Kompakt şalter olarak da bilinen 
termik - manyetik şalterler, adından da anlaşılacağı üzere iki farklı 
koruma sağlar: Manyetik koruma ve termik koruma. Manyetik ko-
ruma akıma dayalı koruma sağlarken termik koruma ısıya bağlı ko-
ruma sağlar. Bu şalterler kompanzasyon panoları, santraller, trafolar 
ve dağıtım şebekeleri gibi yüksek elektrik akımı ve ağır yük gerekti-
ren alanlarda rahatlıkla kullanılır.
Kompakt Şalter İle Otomatik Sigorta Arasındaki Farklar
Termik - manyetik şalter ile otomatik sigorta arasındaki farklılıklar-
dan birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz; bilindiği üzere otomatik si-
gortalar pratik ve basit kullanımları sebebiyle evlerdeki kullanım için 
uygundur. Daha hafif yükleri kaldırabilecek yapıya sahip olduğun-
dan otomatik sigortaları evlerimizde kullanırız. Kompakt şalterler 
ise aşırı yük gerektiren endüstriyel ve ticari kullanımlar için sıklıkla 
tercih edilir. Bu şalterler çok büyük amperlik yükleri kaldırabilecek 
yapıdadır; kolay kolay arızalanmazlar. Bu nedenle özellikle trafolar 
ve dağıtım şebekeleri termik – manyetik şalterleri kullanır. 
Sonuç
Kompakt şalterler ve otomatik sigortaların kullanım alanları taşıya-
bildikleri elektrik akımına göre farklılık gösterir. İşlevleri farklı olsa 
da kompakt şalter ya da otomatik sigorta seçerken mutlaka stan-
dartlara uygun ürün seçimine dikkat etmemiz gerekir. Standartlara 
uygun üretilen bu malzemelerin üstünde bir işaret bulunmaktadır; 
dolayısıyla ürün satın alırken bu işareti her zaman kontrol etmeli-
yiz. Standartlara uygun olmayan ürünleri kullanmak bizi kazalardan 
korumaz; aksine kazaların yaşanma olasılığını artırarak can ve mal 
güvenliğimizi tehlikeye düşürür.

Kaynak: Voltimum / Gizem Bircan
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Kepez’e 26 Milyon Liralık Elektrik Yatırımı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Bahadır Müdüroğ-
lu, Kepez ilçesine 2018 yılında 26 milyon 428 bin lira tutarında 
yatırım yapacaklarını açıkladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan 

Tütüncü, mahallelerdeki elektrik yatırımlarında yaşanan sıkıntılara 
hızlı bir şekilde çözüm üretilmesi amacıyla muhtarlar ile Akdeniz 

Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkililerini düzenlediği toplantıda bir araya 
getirdi. Başkan Tütüncü’nün ev sahipliğinde meclis toplantı salo-
nunda gerçekleşen toplantıya Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel 
Müdürü Bahadır Müdüroğlu, şirketin bürokratları, Kepez Muhtarlar 
Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş ile 66 mahalle muhtarı katıldı.
Muhtarlar Elektrikle İlgili Taleplerini Muhataplarına Anlattı
Toplantıda tek tek söz verilen muhtarlar, elektrik arızalarına hızlı 
şekilde müdahale edilmesini, hizmet ömrünü tamamlayan elekt-
rik direklerinin ve trafoların yenilenmesini, sokak aydınlatmasında 
yaşanan arızaların giderilmesini, imara uygun konut yapımının ta-
mamlandığı mahallelerde elektrik iletim hatlarının yer altına alın-
masını, iletim hatlarının yer altına alındığı bölgelerde asfalt yaması-
nın kaliteli yapılmasını istedi.
Akdeniz Elektrik Dağıtım yetkilileri de yaptıkları sunum ile Kepez’de 
gerçekleştirdikleri yatırımlarla ilgili muhtarları bilgilendirdi. Ma-
hallelerde sokak aydınlatması ve şirketin çalışmalarıyla ilgili birçok 

istekle karşılaştıklarını dile getiren Başkan Hakan Tütüncü, “Muhtar-
larımız, elektrikle ilgili sorunlarını aktaracak muhatap bulamadıkla-
rından yakınıyorlardı. Düzenlediğimiz toplantıyla muhtarlarımıza, 
mahallelerindeki elektrik yatırımlarıyla ilgili sorunlarını yüz yüze 
iletebilecekleri bir ortamı hazırlardık” dedi.

Kepez’e Elektrik Yatırımı Müjdesi
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu 
da yatırımların koordineli şekilde yapılması, sorunlara hızlı şekilde 
müdahale edilmesi bakımından muhtarlarla verimli bir toplantı ger-
çekleştirdiklerini kaydetti. 
Müdüroğlu, 2013’den bugüne kadar Kepez’de 106 milyon liraya 
yakın yatırım yaptıklarını aktararak, “2018’de Kepez’in muhtelif ma-
hallelerinde 26 milyon 428 milyon liralık yatırım yapacağız. Hizmet 
ömrünü tamamlayan elektrik direklerini yenileyeceğiz.  Bugüne ka-
dar Kepez’de 147 adet yeni trafo yaptık. Yenilerini eklemeye devam 
edeceğiz. Ahatlı, Kültür, Yeni Doğan, Fabrikalar, Karşıyaka, Emek, Şa-
fak, Yeni Mahalle, Atatürk, Yeni Emek ve Gündoğdu mahallelerinde 
elektrik iletim hatlarını yer altına aldık. Belediyemiz ile koordineli 
şekilde çalışarak ilçede mahallelerde elektrik iletim hatlarını yer altı-
na almaya devam edeceğiz. Kışın elektrik kesintisinin yaşanmaması 
için de gerekli tedbirleri aldık” dedi.  Kaynak: haberantalya.com
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SEDAŞ Kendini Tamir Eden Şebeke Üzerinde Çalışıyor

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, yapay 
zeka da kullanarak sistemin kendisine bakım yapacak Ar-Ge 
projesini başlattıklarını anlattı. Güven, startını verdikleri Ar-Ge 

projeleri arasındaki “Uygun Anahtarlama Operasyonları ile Kendi 
Kendini İyileştiren Şebekeye Geçiş Projesi” ile hedeflerinin  dağıtım 
şebekelerinin kendi kendilerini iyileştirme yeteneğini kazanması ol-
duğunu ifade etti.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’nin (SEDAŞ) Ar-Ge mühendisleri elekt-
rik arızalarına kökten çözüm getirecek bir proje üzerinde çalışıyor. 
EPDK tarafından onaylanan ve Türk mühendisler tarafından gelişti-
rilmesine başlanan proje tamamladığında SEDAŞ’ın elektrik dağıtım 
şebekeleri kendi kendini tamir edebilecek duruma gelecek.
SEDAŞ’ın 4 Ar-Ge projesi ile ilgili açıklama yapan SEDAŞ Yönetim 
Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, projelerle, elektrik dağıtı-
mında kalite standartlarını arttırmak, yeni teknolojiler geliştirmek, 
yerlilik oranını ve verimliliği arttırmak, kayıp ve maliyetleri düşür-
meyi hedeflediklerini anlattı. Güven “Elektrik şebekesindeki sorun-
ların önceden fark edilebilmesi, gerçekleşen şebeke problemlerini 
azaltma, çöken sistemi en hızlı şekilde ayağa kaldırma konusunda 
yapay zeka çok önemli.  Bu projede yapay zekayı da kullanarak bunu 
mümkün kılmaya çalışacağız” dedi.
Arızalara Daha Kısa Sürede Müdahale Edilecek 
SEDAŞ tanıtımını yaptığı, “Arıza Bakım Hizmetleri İçin Sorun Tahmini 
ve Önleyici Bakım Programı Geliştirilmesi, Artırılmış Gerçeklik Tek-
nolojisinin Operasyonel Süreçlere Uyarlanması” projesi ile ekiplerin 
arızaları daha kısa sürede bulmasının yolunu da açacağını anlatan 

Güven, “Arızanın bulunması şebekeye hızla müdahale edilmesi 
ve arızaların hızla giderilmesinde de etkili olacak” diye konuştu. 
SEDAŞ’ın sanayinin en yoğun olduğu bölgenin elektriğini sağladığını 
vurgulayan Güven sözlerini şöyle sürdürdü: “Verdiğimiz hizmetlerde 
her zaman en ön planda, müşteri memnuniyeti yer alıyor. Müşteri-
lerimizin de tüm dünyaya paralel olarak, teknoloji farkındalığı her 
geçen gün artıyor. Bu hızlı gelişim içerisinde yine şirket vizyonumuz-
da belirttiğimiz üzere “çevik” bir şirket olmak ve müşterilerin bek-
lentilerini karşılamak en önemli önceliğimiz. Dağıtım şebekemizde 
enerjinin ticari ve teknik kalitesini artırmayı hedefliyoruz.” 
Ölçemediğiniz Hiçbir Şeyi Yönetemezsiniz
Şebeke Operasyon Müdürü Gökmen Hasançebi SEDAŞ’ın Ar-Ge Pro-
jelerinin tanıtımını yaparken,  “Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemez-
siniz” diyerek ölçmenin değerli olduğunu ve yeni kurulan sistemlerin 
temelinde ölçmenin yer aldığına dikkat çekti. Hasançebi, elektrik 
dağıtım hizmet kalitesini artırmaya yönelik tasarlanan “Acil Durum 
Senaryoları Altında Çalışan Dağıtım Şebekelerinin İşletilmesinde 

Olasılıksal Risk Yönetimine Bağlı Algoritma Geliştirilmesi”,  “Uygun 
Anahtarlama Operasyonları ile Kendi Kendini İyileştiren Şebekeye 
Geçiş Projesi”, “Artırılmış Gerçeklik Projesi İle SCADA Operasyonların-
da Bakım Onarım Eğitim Uygulama Projesi”,  “Arıza Bakım Hizmetleri 
İçin Sorun Tahmini ve Önleyici Bakım Programı Geliştirilmesi, Artı-
rılmış Gerçeklik Teknolojisinin Operasyonel Süreçlere Uyarlanması” 
isimli 4 ayrı Ar-Ge projesini tanıttı.
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Teksan Uyarıyor “Jeneratörünüzün Bakımını 
İhmal Etmeyin”

Kış yaklaşırken zorlu hava koşullarından kaynaklanan elektrik 
kesintileri jeneratörün önemini bir kez daha gözler önüne se-
riyor. Satın alındıktan sonra bir köşeye konulup unutulan ve 

düzenli bakım yaptırılmayan jeneratörler elektrik kesildiğinde ça-
lışmayarak sizi yarı yolda bırakabilir. Böyle bir durumla karşılaşma-
mak için hazır önümüz de kışken jeneratörünüzün bakımını ihmal 
etmeyin. Teksan Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler, “Jeneratörlerden istenen verimin 
alınması için bakımlarının düzenli olarak yapılması şart” diyor. 

Teksan, genellikle alınıp bir kenarda unutulan ve elektrik kesintile-
rinde varlığı hatırlanan bir ürün olarak görülse de jeneratörün ihti-
yacınız olduğunda sorunsuz çalışması için bakım ve kontrollerinin 
düzenli olarak yapılması gerektiği konusunda uyarıyor. Elektrik ke-
silmesini beklemeden belli aralıklarla jeneratörü çalıştırmak ve yakıt 
kontrollerini yapmak büyük önem taşıyor. 
Teksan Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi Burak Başeğmezler, “Jeneratörler güvenli ve kesintisiz enerji 
için vazgeçilmez. Herhangi bir kesinti durumunda jeneratör devreye 
girmiyorsa bu yaptığınız onca yatırımın boşa gitmesi demektir. Hele 
de kritik sektörlerde maalesef telafisi olmayan kayıplar yaşanabilir. 

Bu nedenle jeneratörün bakımı ihmal edilmemelidir. Satış sonrası 
hizmetlerde de güçlü ve güvenilir bir marka tercihi jeneratörün so-
runsuz çalışmasını garantiye alır. İhtiyacınız olduğunda jeneratörün 
sorunsuz şekilde devreye girmesi için düzenli bakım yaptırmaya ça-
ğırıyoruz” dedi. 

Jeneratör satın alınırken periyodik bakım anlaşması yaptırmanın da 
gerekli olduğunu belirten Teksan Jeneratör Satış ve Pazarlamadan 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler şunları söyledi: 
“Türkiye’nin yanı sıra ürünlerimizi 120’den fazla ülkeye ihraç ediyor; 
sağlık, finans, enerji, savunma, inşaat, telekomünikasyon, pera-
kende, turizm gibi farklı sektörlere hizmet veriyoruz. Ürünlerimizin 
bakım ve kontrollerini gerçekleştirmek üzere alanında uzman güçlü 
bir teknik ekibe sahibiz. 7/24 çağrı merkezimizle de her zaman müş-
terilerimizin yanındayız.”
Sorunsuz Çalışan Bir Jeneratör İçin
• Jeneratörünüzün bakımını düzenli olarak yaptırmayı ihmal etme-
yin.
• Elektrik kesintisinin uzun sürmesi ihtimaline karşı yeterli yakıtınız 
var mı kontrol edin. 
• Temiz yakıt kullandığınızdan emin olun. Yakıt içinde kesinlikle su, 
tortu, pas,  herhangi bir yabancı madde vb. bulunmaması gerekir. 
Unutmayın temiz yakıt kullanımı motorun da ömrünüz uzatır.
• Doğru yakıt filtresi kullanılması önemlidir. Gerekli durumlarda ya-
kıt ön filtresi kullanmanız da önerilir. 
• Yılda bir kez yakıt boşaltma tapasının bir miktar açılarak varsa 
tanktaki su vb. tahliye edilmelidir.
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Bir İlke Adım Atan Makel Rus Ermilov Semineri İle 
Moskova’da

First In The History: Makel to Hold Ermilov Seminar in Moscow
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Makel Şirketler Grubu, Ekim ayında Rusya’nın başkenti 
Moskova’da Ermilov Semineri’ni gerçekleştirdi. Oldukça ilgi 
gören Ermilov Semineri’ne bayilerine bağlı saha yöneticileri 

katıldı. Seminer programında son yıllarda gerçekleştirilen 

Makel çalışmaları ve pazara çıkan yeni ürünler hakkında bilgi ak-
tarıldı. Türkiye’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı  Makel Ar-Ge 
Merkezi,’nin faaliyetleri hakkında da bilgi veren yetkililer Rusya için 
oluşturulan yol planı konusunda katılımcılara yeni ufuklar açtılar. 
Pazara sunulan  Yeni Nesil Grup Priz, LED Aydınlatma Ürünleri, Şalt 
ve Endüstriyel grubu, Sayaç ve Kontrol Cihazları,  Smarthome ve IP-
55 ürünleri ve Makel’in Rus faaliyetleri hakkında misafirlere bilgiler 
aktarıldı.
Seminere Makel Rusya Genel Müdürü Svetlana Kalikova, Makel Rus-
ya Müdürü Maksim Vasiltsov, Makel Elektrik Arge Müdürü Ergin Sa-
yin, Makel Rusya Kuzey Bölge Müdürü Evgeniy Shohtin, Makel Rusya 
Güney Bölge Müdürü Roman Lukyanov katıldı. 
Seminer ile ilgili geri olumlu geri dönüşler aldıkların belirten Makel 
yetkilileri Rusya Makel’de ilk kez gerçekleştirilen Ermilov Seminer’le-
rine bundan sonraki dönemlerde daha sık aralıklarla devam edilece-
ğini söylediler. 

Makel Holding has held the Ermilov Seminar in Moscow, the capital of 
Russia, in October. Ermilov Seminar has drawn attention from many 
distributors with their representatives participating in the seminar. As 
part of this seminar, participants were informed about Makel’s recent 
efforts in the industry and the new products being introduced to the 
market. Approved by the Ministry of Industry and Trade in Turkey, R&D 
Center of Makel was also one of the subjects of the seminar and the 
company has set new targets for the Russian market with the roadmap 
developed. The participants were informed about the New Generation 
Power Strips, LED Lighting Products, Switch & Industrial Group, Meters 
& Control Devices, Smarthome & IP-55 products and Makel’s projects 
for Russia.

Svetlana Kalikova, General Manager for Russia, Maksim Vasiltsov, Di-
rector for Russia, Ergin Sayın, R&D Director of Makel Electricity, Evgeniy 
Shohtin, Regional Director for Northern Russia, Roman Lukyanov, Re-
gional Director for Southern Russia, attended to the seminar. 
Having mentioned the good feedback about the seminar, Makel’s sig-
natories noted that they are planning to hold Ermilov Seminar with 
shorter intervals in the future. 
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Ensar Endüstri Dubai Gulfood Manufacturing 
Fuarı’ndan Yeni İşbirlikleri ile Döndü 

Ensar Endüstri, 32 şirkete anahtar teslim üretim tesisi kurmak için 
ön görüşmelere başladı. Saray Holding’in teknoloji şirketi Ensar 
Elektronik ve Mekanik Endüstri, 31 Ekim- 2 Kasım 2017 tarih-

leri arasında Dubai’de düzenlenen Gulfood Manufacturing Fuarı’na 
katıldı. Fuarda Ensar Endüstri’nin işe özel çözümlerle teknoloji ve 
know - how sağlayarak kurduğu yüksek kapasiteli anahtar teslim 
tesis ve fabrikalar Afrika ve Asya pazarından katılımcıların yoğun 

ilgisiyle karşılandı. Ensar Endüstri, fuarın hemen ardından bisküvi, 
gofret, kek ve sandviç bisküvi üretim tesisi kurmak için 32 şirketle ön 
görüşmelere başladı. 
Atıştırmalık ve gıda sektörü için geliştirdiği özel çözümlerle, yurt içi 
ve yurt dışında anahtar teslim tesis ve fabrikalar kuran Ensar Elekt-
ronik ve Mekanik Endüstri, Dubai’de düzenlenen ve bölgenin en 
önemli fuarları arasında yer alan Gulfood Manufacturing Fuarı’na 
katıldı. Temel gıda içerikleri, gıda işleme, gıda paketleme, gıda üre-
tim/otomasyon ve tedarik zinciri çözümleri konusunda tüm dünya-
dan lider şirketlerin yer aldığı fuara katılan Ensar Endüstri, sunduğu 
işe özel çözümleri hedef pazarları olan Afrika ve Asya’dan gelen ka-
tılımcılara aktarma fırsatını yakaladı. Ensar Endüstri, fuarda 32 farklı 
firmayla anahtar teslim bisküvi, gofret, kek ve sandviç bisküvi üretim 

tesisi kurmak için ön görüşmelere de başladı. Gulfood Manufactu-
ring Fuarı’nın çok başarılı geçtiğini belirten Ensar Endüstri Ticaret 
Müdürü Kamil Özdağ, şunları söyledi: “İhracat yaptığımız ülkeler 
arasında Cezayir, Bangladeş, Türkmenistan, İran, Kongo, Liberya, 
Almanya, Mozambik, Mısır, Angola, Fas ve Senegal yer alıyor. Hede-
fimizde Asya ve Afrika coğrafyasında büyümek var. Dubai’de gerçek-
leşen Gulfood Manufacturing Fuarı bize bu ülkelerdeki yatırımcılara 

sunduğumuz ürün ve çözümleri tanıtmak için önemli bir fırsat sun-
du. Günümüzde yatırımcılar birden çok tedarikçiyle çalışmak yerine 
onlara bütün çözümleri tek elden sunan, güvenilir, işini bilen teda-
rikçilerle çalışmak istiyor. Biz de Ensar Endüstri olarak bunu sağlaya-
bilecek deneyim ve uzmanlığa sahibiz. Rakiplerimizden farklı olarak 
sadece bisküvi, kakao kaplamalı sos dolgulu kek, gofret, kraker, çiko-
lata, marshmallow ve kremalı sandviç üretim tesisleri kurmak yerine 
hazırlık mutfakları ve paketleme makinelerini de sağlayarak komple 
anahtar teslim atıştırmalık üretim tesisleri kuruyoruz. Üstelik bu te-
sislerin hammadde tedarikinden reçete ve formülasyon desteğine, 
üretim elemanlarının eğitimi, maliyet analizleri, paketleme malze-
meleri, laboratuvar ekipmanları ve analizlerine kadar ihtiyaçlarının 
tümünü de sağlayabiliyoruz.”
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Üniversiteli Gençler Günsan’ın Üretim Tesislerini 
Ziyaret Etti

Undergraduates Visit Günsan’s Manufacturing Plant
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Gençlerin işgücü piyasasına katılımını destekleyerek istihdamın 
artırılması hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği 
tarafından ortak finanse edilen Trakya Kariyer projesi kapsa-

mında, Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu 
Elektrik Bölümü öğrencileri Günsan fabrikasını gezdi.
Etkinlik kapsamında öğrenciler Günsan’ın üretim tesisindeki fark-
lı üretim aşamalarını gezerken, şirketin otomasyon sistemini ve 
üretimden paketlemeye fabrika süreçlerini yakından görme fırsatı 
yakaladı. Günsan hakkında kurumsal bilgilerin verildiği sunumun 
ardından şirketteki staj, iş imkânlar ve kurumun insan kaynakları 
politikası da anlatıldı.
Sanayi-üniversite işbirliği modelini temel alarak gençlerin ve yeni 
mezunların istihdamının artırılmasına katkı sağlaması amacıyla ha-
yata geçirilen proje kapsamında, üniversite öğrencileri Günsan’a staj 
başvurusunda da bulundu.

As part of the TrakyaKariyer project which is financed jointly by the 
Republic of Turkey and the European Union with the goal of increasing 
employment supporting the youth in their entry to the workforce, 

undergraduates of the Department of Electricity of the Vocational 
School of Technical Sciences of Kırklareli University visited Günsan’s 
factory.
Undergraduates found the chance to see several manufacturing stages 
available in the manufacturing plant and they were able to observe 
the automation system and factory processes from production to 
packaging closely. Following a presentation on corporate information, 
undergraduates are informed about the internship possibilities, job 
opportunities and the human resources policies of Günsan.
Performed with the aim to increase the employment of new graduates 
and young people based on an industry-university cooperation model, 
the project also made it possible for the undergraduates to apply for 
internship at Günsan.
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Teknoloji Şirketine Dönüşen BEDAŞ’a 
Bakanlıktan ‘Ar-Ge Merkezi’ Onayı

Elektrik dağıtım hizmetinde sektörün liderlerinden biri olan BE-
DAŞ, yaptığı yatırımlarla adeta teknoloji şirketine dönüşürken 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ‘Ar-Ge Merkezi’ olmak 

üzere onay aldı. BEDAŞ, bünyesinde bulunan 18 kişilik ekiple yakla-
şık 30 milyon TL’lik 17 Ar-Ge projesini yürütüyor.

İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtım hizmeti veren Boğazi-
çi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), araştırma ve geliştirme alanına 
yaptığı yatırımların meyvesini alıyor. İstanbul Taksim’de 18 kişilik 
personeli ile yürüttüğü 17 Ar-Ge projesinden 7’sini hayata geçiren 
BEDAŞ’ın Ar-Ge Merkezi olma başvurusuna Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı’ndan onay geldi. BEDAŞ’ın Ar-Ge Merkezi, sektöründe 
2’nci, Türkiye’nin ise 679’uncu merkezi unvanına sahip oldu.
2013 yılındaki özelleştirme sürecinin ardından 2014’te bünyesinde 
Ar-Ge birimi oluşturan ve ilk adımı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yer 
alan Teknopark’ta atan BEDAŞ, Haziran 2017’de söz konusu birimi 
İstanbul Taksim’deki binasına taşıdı. 7.’si tamamlanmış toplam 17 
Ar-Ge projesi bulunan BEDAŞ, Temmuz 2017’de de Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’na Ar-Ge Merkezi olma başvurusunda bulundu. 
Bakanlık tarafından 1 Kasım 2017 tarihi itibarıyla başvuruya olumlu 
yanıt verildi.
Ar-Ge’nin Öneminin Farkındayız
Daha önce ‘akıllı mühür’ olarak ifade edilen, elektrik sayaçlarında ka-

çağın önüne geçen projenin yürütülmesinde bizzat yer alan, her za-
man araştırma geliştirme çalışmalarına verdiği önemin altını çizen 
BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, “Elektrik dağıtım sektörü giderek 
teknoloji sektörüne, bizler de teknoloji şirketlerine dönüşüyoruz. 
Akıllı şehirlere giden yolda, bizler de akıllı şebeke altyapılarını oluş-

turuyoruz. Bu nedenle Ar-Ge’nin öneminin, bu alanda yapılan çalış-
malarının çok değerli olduğunun farkındayız. Sanayi Bakanlığı’nın 
başvurumuzu kabul etmesi ile birlikte bu yolda attığımız adımları 
çok daha hızlandıracağız” diye konuştu.
17 Projeye, 30 Milyon TL
BEDAŞ Ar-Ge Merkezi’nin öncelikle şebekede karşılaşılan sorunları 
minimize edecek, enerji arzını, kalite ve verimini yükseltecek proje-
lere imza atacağını dile getiren Yiğit sözlerine şöyle devam etti:
“Bunun yanı sıra özellikle akıllı şebeke uygulamaları başta olmak 
üzere Avrupa ve diğer dünya ülkelerindeki gelişmeleri ve sektörü 
yakından takip ederek gelecekte karşılaşılması öngörülen zorluklara 
hazırlanılması için EPDK, TÜBİTAK ve dünyanın en büyük sivil araştır-
ma programı olma özelliğine sahip Horizon 2020 proje desteklerini 
alarak yeni projeler geliştirmekteyiz. Tamamlanan ve devam etmek-
te olan toplam 17 Ar-Ge projemizin değeri 30 milyon TL’yi buluyor. 
Ar-Ge Merkezi onayından sonra proje sayısı ve buraya ayırdığımız 
kaynak daha da artacak.”
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Evlerde En Sık Yaşanan Elektrik Kazaları

Elektrik çarpması, yüksek akımın insan vücudundan geçmesi ve 
geçerken de iç organları ve görünen doku yüzeylerini tahrip et-
mesidir.  Yaşam alanlarındaki prizler, elektrikli aletlerdeki kaçak 

akımlar, elektrik hasarlı kablolar ve yıldırım düşmesi sonucu ortaya 
çıkar. Elektrik çarpması evlerde sıkça yaşanan bir durumdur.
Elektrik çarpması, yüksek akımın insan vücudundan geçmesi ve ge-
çerken de iç organları ve görünen doku yüzeylerini tahrip etmesi-
dir.  Yaşam alanlarındaki prizler, elektrikli aletlerdeki kaçak akımlar, 
elektrik hasarlı kablolar ve yıldırım düşmesi sonucu ortaya çıkar. 
Elektrik çarpması evlerde sıkça yaşanan bir durumdur.

Evlerde yaşanan elektrik kazaları arasında en yaygın olanı elektrik 
prizlerinden kaynaklanan kazalardır. Küçük çocuklar etraflarındaki 
her şeyi dokunarak ve tadına bakarak keşfederler. 3 yaşındaki bir 
çocuk nasıl ki sıcak sobaya korkusuzca dokunup elini yakabiliyorsa 
duvarda gördükleri prizlere dokunarak ya da yerde buldukları kab-
loları ağızlarına alıp ısırarak elektrik akımına kapılabilirler. Elektrik 
sektörünün bu konuda ebeveynler için dizayn ettiği güzel tasarımlar 
mevcut. Bunlardan en sık kullanılanı ise kapaklı prizler. Çocukların 
erişebileceği yerlerde bulunan prizleriniz için bu tür kapaklar kul-
lanarak hem onları koruyabilir hem de eviniz için daha güvenli bir 
ortam yaratmış olursunuz.
Ev Aletlerinin Bilinçsiz Kullanımı Kazaya Neden Oluyor
Evlerde sıklıkla karşılaştığımız elektrik kazalarından biri de elektrik-
li ev aletleri ile ilgilidir. Bu tür aletlerin kullanım talimatlarını tam 
olarak bilmeden kullanmaya çalışmak olası ev kazalarına sebebiyet 

verecektir. Örneğin, prize takılı çalışan bir kahve makinesinin içinde 
metal bir kaşık asla bulundurulmamalıdır. Bu tür metal aletler, ci-
hazdaki elektrik akımının vücudumuza geçmesine yol açar. Bunun 
yanı sıra, elektrikli ev aletleri ıslak elle kullanılmamalıdır.

Son olarak, elektrik kazaları arasında yaygın olan diğer bir husus 
elektrik kabloları ile ilgilidir. Elektrikli aletlerin hepsi prize takılıp 
çalıştığından evimizde çok sayıda kablo bulunmaktadır. Küçük ço-
cuklar bu kabloları ısırabilir, evimizde büyüttüğümüz evcil hayvan-
larımız bu kablolarla oynayabilir, biz yetişkinler ise yürürken bu kab-
lolara takılıp düşebiliriz. Kabloları toplamak ve evde daha güvenli bir 
ortam yaratmak için bugün pek çok satış noktasında kablo toplayıcı 
ve düzenleyici satılmaktadır. Elektrik çarpmasına karşı hangi önlem-
leri almalısınız? sorusunun cevabı için buraya tıklayabilirsiniz.
Elektrik Kazaları Konusunda Bilinçli Olmak Çok Önemli
Yukarıda saydığımız kapaklı priz kullanımı, elektrikli aletleri kullan-
ma talimatına uygun çalıştırmak ve evdeki kabloları daha güvenli 
bir biçimde muhafaza etmek istenmeyen kazalardan korunma ko-
nusunda bize mutlaka yardımcı olacaktır.
Kazaların en büyük nedenlerinden biri de arızalara bilinçsiz bir 
şekilde müdahale edilmesidir. Çoğu zaman elektrik arızalarını, uz-
manlığımız olmadığı halde, kendimiz gidermeye çalışıyoruz. Fakat 
bilinçsiz bir şekilde müdahale ettiğimiz arızalar kazalara neden ola-
biliyor. En çok hangi arızalarla karşılaşıyoruz ve arıza durumunda ne 
yapmalıyız? sorusunun cevabı için ise buraya tıklayabilirsiniz.
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EPDK Tebliği Çıkarsa OSB’lerde 
Çarklar Durur

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından günde-
me getirilen “Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nin Düzenlenmesi 
Hakkında Tebliğ Taslağı” aynen yürürlüğe girerse sanayiciyi zor 

durumda bırakacak. Taslağa göre Organize Sanayi Bölgeleri’nin indi-
rimli elektrik almasını sağlayan sanayi tarifesi ve buna bağlı olarak 

tavan fiyat uygulaması ortadan kalkıyor. Sanayiciyi aracı firmalardan 
elektrik almaya zorlayan tebliğ taslağı anlaşma sağlanamaması du-
rumunda şirketleri pahalı enerji almaya mahkum ediyor. OSB’leri de 
kapsayan tebliğin sanayicileri olduğu kadar ekonomi, üretim ve ih-
racatı da olumsuz etkileyeceğini belirten PAOSB Başkanı Fidan Aslan 
Eroğlu: “EPDK’nın son tarife taslağı kesinlikle geri çekilmeli” dedi. 
Sanayicinin enerji sorunu bitmiyor. EPDK’nın son kaynak tedarik 
tarife tebliğ taslağı ile elektrik ihtiyacı için tedarikçi firmalarla anla-
şamayan sanayiciler pahalı enerjiye mahkum ediliyor. Bugüne kadar 
özel sektörden elektrik alamayan OSB’ler bedeli EPDK tarafından 

sabitlenmiş 20.52 kuruş/ kWh olan tarifeyi dağıtıcı firmadan alıyor-
du. Son taslağa göre yeni dönemde de özel sektörle anlaşamayan 
sanayiciler elektriğini dağıtıcı kuruluştan alacak ancak belirlenmiş 

bir bedel yok. Sanayiciler tavan fiyatın kalkmasının zammı da bera-
berinde getireceği görüşünde birleşiyor. 
PAGDER&ASLAN Plastik İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fidan 
Aslan Eroğlu konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Organize Sanayi 
Bölgeleri olarak sanayicilerimizi en uygun şartlarda üretim yapmaya 
teşvik ediyoruz. Firmalarımıza ucuz elektrik sağlamak da öncelikle-
rimizden biri. Ancak EPDK’nın son tebliğ taslağı elektrikte tavan fiya-
tın kalkmasını öneriyor. Bu da sanayiciyi zamlı elektrik fiyatıyla karşı 
karşıya bırakıyor. Artan elektrik fiyatları demek maliyetin artması ve 
doğal olarak ürüne de yansıması demek. Çünkü sanayicilerimiz üre-
tip sattığı mamulün bedelini, mevcut enerji birim fiyatlarını dikkate 
alarak belirlemişti. Tedarik şirketlerine doğrudan avantaj sağlayan 
hükümleri içermekten öteye gitmeyen bu tebliğin hayata geçmesi 
sanayinin çarklarını durma noktasına getirebilir. Sanayiyi ve OSB’leri 
zora sokacak bu tebliğin kesinlikle yayınlanmaması gerektiğini dü-
şünüyoruz.” 
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A-TECH Fuarı 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Ankara Con-
gresium fuar alanında gerçekleştirildi. Akıllı bina teknolojileri ve 
elektrik sektörünün üretici, dağıtıcı ve kullanıcılarını bir araya 
getiren A-TECH 2017 Fuarı aynı zamanda kamu kurumları ile özel 
sektörü buluşturan Türkiye’nin en önemli fuarlarından biri olma 
yolunda ilerliyor. 
Fuar esnasında düzenlenen etkinlikler ile konusunda uzman 
kişiler ve akademisyenlerin teorik ve uygulamalı sunumları, aynı 
zamanda fuarı sektörün zirvesi olma özelliğine taşımaktadır.
Sektörüm Dergisi Reklam Koordinatörü Rabia VATAN’da A-TECH 
2017 Fuarı’ndaydı.

Sigma Elektrik

Ören KabloSektörüm Dergisi
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Abb Elektrik

Altez Elektronik

Beş A Elektrik

Aktel Aydınlatma

Amper Elektrik

Borsan Kablo
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Burak Asansör

Dersa Boru

Emsa Jeneratör

Demaş Kablo

Dtm Elektroteknik

Göldağı Kablo
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Kastro Kablo

Legrand Elektrik

Mutlusan Elektrik

Klas Kablo

Makel Elektrik

Na-De Elektronik
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Novalux Aydınlatma

Özkarakuş Elektrik

Proleda Aydınlatma

Ovivo Elektrik

Pınarsan Plastik

Schneider Electric
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Seval Kablo

Ünal Kablo

Vestel LED

Tekniksat Grup

Vatan Kablo

Zeybek Elektrik
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Evdeki Her Cihaza Güçlü WiFi İçin:
TP-Link Archer C3150

TP-Link, çok sayıda cihazın WiFi’a bağlandığı geniş evler için yeni 
yönlendiricisini satışa sundu. Archer C3150 model yönlendirici, 
yüksek hızda kablolu ve kablosuz bağlantı sunuyor ve bu saye-

de evler ‘eğlence merkezi’ haline gelebiliyor.

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan  TP-Link®, online oyun oy-
namayı, 4K video izlemeyi seven, çok sayıda cihazın ağa bağlandı-
ğı, geniş evler için yüksek hızlı yeni yönlendirici (router) modelini 
Türkiye’de satışa sundu. Archer C3150 model yönlendirici çok yüksek 
WiFi hızının yanı sıra kablo ile bağlantı, geniş kapsama alanı ve kolay 
yönetim gibi özellikleriyle üst seviye bir ağ ürünü.
Evin her yerinden ve çok sayıda cihazla WiFi’a kesintisiz ve sorunsuz 
bağlanmak isteyen aileler için toplamda 3150Mbps kablosuz hızlara 
ulaşabilen Archer C3150,  bu yüksek bağlantı hızıyla her cihaza hızlı 
WiFi sağlıyor. Aynı anda yoğunluk talep eden uygulamaların kolayca 
üstesinden gelen ürün, daha hızlı, daha güçlü ve daha güvenli WiFi 
oluşturmak için en yeni teknolojileri kullanıyor. Archer C3150 ile WiFi 
bağlantısında gecikmeler, kesintiler ve evlerdeki ölü noktalar orta-
dan kalkıyor. 

Evler Eğlence Merkezine Dönüşüyor
Archer C3150 ile evde film izlemek de online oyun oynamak da daha 
keyifli hale geliyor. Bu etkinlikler aynı anda yapılabiliyor ve WiFi hı-
zında herhangi bir sorun yaşanmıyor. Çocuklar arkadaşlarıyla online 

oyun izlerken, anne-babalar 4K film keyfi yaşayabiliyor. Arkadaşlar 
eve geldiğinde ve evde WiFi’a bağlanan cihaz sayısı daha çoğaldı-
ğında da WiFi hızında ve kapsama alanında bir sorun yaşanmıyor. 
Archer C3150, mobil yaşam tarzının aksamasına izin vermeden evde 
eğlencenin keyfini çıkarmak isteyenler için ideal bir çözüm.
Archer C3150’nin bu iddiasının temelinde, barındırdığı birçok güçlü 
teknoloji yer alıyor. Üründe çift çekirdekli 1.4GHz hızında güçlü bir iş-
lemci bulunuyor. Gelişmiş Broadcom NitroQAM teknolojisi ile 4-Stre-
am teknolojisinin birleşimi WiFi hızını yüzde 25 artırıyor ve cihazın 
gücüne güç katıyor. Bu sayede eşzamanlı 4K film ve online oyun gibi 
yoğunluk gerektiren uygulamalar için hız ve mükemmel performans 
sağlanmış oluyor.  Çift bant desteğine sahip olan üründe yer alan 
Akıllı Bağlantı (Smart Connect) teknolojisi ise her cihaz için en uygun 
bandı otomatik olarak seçiyor. Archer C3150’de yer alan bir diğer ge
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lişmiş teknoloji olan MU-MIMO (Multi-User MIMO), yönlendiricinin 
aynı anda birçok cihaza veri göndermesini sağlıyor; bu da her cihaza 
yüksek WiFi bağlantı hızı sağlıyor. 
Daha Geniş WiFi Kapsama Alanı
Archer C3150, sadece yüksek WiFi hızı değil, aynı zamanda daha 
geniş kapsama alanı da sunuyor. Ürün üzerinde yer alan dört adet 
yüksek performanslı ve çift bant destekli anten, geniş evlerde en 
uzak noktaya kadar WiFi sinyallerini ulaştırabiliyor. Aynı zamanda 

Hüzmeleme (Beamforming) teknolojisi sayesinde, WiFi’a bağlı olan 
cihazlara doğru sinyallerin yönelmesi sağlanıyor. Bu sayede bahçe, 
havuz kenarı gibi yerler de dahil evin her yerinde hızlı ve düzenli WiFi 
keyfi sürülebiliyor.
Archer C3150, WiFi sinyalini yavaşlatan her unsura karşı önlem su-
nan bir yönlendirici. Örneğin, eski WiFi standartlarını destekleyen 
cihazlar (telefon, bilgisayar vb) ağın hızını yavaşlatabiliyor. Özellikle 
aynı anda birden fazla cihazın WiFi’a bağlandığı evlerde bu önemli 
bir sorun oluşturuyor. TP-Link’in yeni yönlendiricisinde yer alan Air-
time Faimess özelliği sayesinde her cihaza sahip olduğu teknolojiye 
göre hız paylaştırıp erişim zamanı kısıtlanarak bu sorun da ortadan 
kalkıyor. Ev Eğlence aracı olan Archer C3150, kablolu cihazların 
sorunsuzca ağa dahil edilebilmesi için dört adet Gigabit Ethernet 

girişine sahip. Bu sayede yönlendiriciye akıllı TV, oyun konsolu gibi 
cihazlar bağlanabiliyor ve standart ethernete oranla 10 kat daha 
hızlı kablolu bağlantı sağlanıyor. 
Ayrıca bağlantı birleştirme özelliği sayesinde dört adet Gigabit LAN 
noktasından ikisi birleştirilerek NAS aygıtları için ethernet hızı 2 GB/
sn’ye çıkarılabiliyor. Bu da her zaman daha hızlı veri akışı ve veri ye-
dekleme sağlıyor. Cihaz üzerinde biri USB 3.0 destekli olmak üzere- 
iki adet de USB bağlantısı yer alıyor. 

Bu sayede USB girişlerine harici disk bağlamak ve film, fotoğraf, mü-
zik gibi dosyaları yedeklemek mümkün oluyor. 
Şık ve minimalist tasarıma sahip olan Archer C3150, evin her yerinde 
rahatlıkla kullanılabiliyor. Ürün üzerinde yer alan LED göstergeler is-
tendiğinde kapatılabiliyor. Bu güçlü ve şık yönlendirici aynı zamanda 
kolay kurulup kullanılabilen bir ürün. 
TP-Link’in Android ve iOS destekli Tether uygulaması sayesinde akıllı 
telefonlardan yönlendiricinin her tür denetimi ve ayarı kolayca ya-
pılabiliyor. 
Büyük ev ve ofisler için güçlü bir yönlendirici olan ve hem WiFi hızı, 
hem kapsama alanı ile göz dolduran Archer C3150’nin tavsiye edilen 
satış fiyatı ise 1,129 TL (KDV dahil).
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Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu 
Danışma Kurulu Oluşturuldu

Türkiye’nin önde gelen otomasyon ve robot sistemleri gelişti-
ricisi Askaynak Automation, kurumsal gücü ve önemli sektör-
lerde ortaya koyduğu otomasyon ve robot projeleri ile edin-

diği tecrübeyi bu alanlarda yatırım yapacak şirketlerle paylaşıyor. 
Askaynak Automation Dış Satım Sorumlu Uzmanı Efe Özgür Erdem 
yaptığı açıklamada, dijitalleşen endüstri kapsamında KOBİ’ler de 
dahil olmak üzere üretim odaklı her ölçekten sanayi şirketinin hibe 
programları aracılığıyla otomasyon ve robot alanında yatırım ya-

pabileceğine dikkat çekti. 3-4 milyon TL seviyelerine kadar farklı 
ölçeklerde fonlar olduğunu aktaran Erdem, MIG/MAG, spot kaynak, 
boyama, lazer kaynak ve tezgah besleme gibi alanlarda kullanılmak 
üzere hedeflenen yeni proje yatırımlarının, Avrupa Birliği Horizon 
2020 programı kapsamında 500.000-2.500.000 Euro arasında ol-
dukça yüksek fonlarla desteklenebildiğini belirtti. Askaynak robotik 
otomasyon ürünleri alanların, sundukları leasing hizmeti DESKO ile 
12 aya kadar faiz ödemediğini de hatırlatan Erdem, avantajlarıyla 
kendini amorti eden Askaynak ürünlerinin, faiz avantajıyla daha ca-
zip hale geldiğini söyledi.    
Eczacıbaşı-Lincoln Electric Askaynak, şirketlerin hibe programları 
aracılığıyla otomasyon ve robot alanında yatırım yapabileceğine 
dikkat çekiyor. Robotik üretim sistemlerinin çağın üretim teknolo-
jisinden faydalanmak isteyenler için büyük avantajlar sunduğunu 
aktaran Askaynak Automation Dış Satım Sorumlu Uzmanı Efe Özgür 
Erdem, bu alanda yatırım yapacak şirketlerin var olan hibe avantaj-
larından yararlanabileceğini vurguladı.

Efe Özgür Erdem yaptığı açıklamada yeni bir ürün üretilmesi, mevcut 
bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standar-
dının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, 
yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi gibi noktalarda hibe fırsat-
larının değerlendirilmesini önerdi. Bu alanlarda; TÜBİTAK KOBİ Ar-
Ge Başlangıç Destek Programı, TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Des-
tekleme Programı, KOSGEB Destekleri, Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri, 
TTGV Destekleri, San-Tez Destekleri ve Kalkınma Ajansı Destekleri’nin 

yaklaşık 100 bin TL’lerden başlayıp 3-4 milyon lira seviyelerine kadar 
farklı ölçeklerdeki fon sağladığını hatırlatan Erdem, “MIG/MAG, spot 
kaynak, boyama, lazer kaynak ve tezgah besleme gibi alanlarda kul-
lanılmak üzere hedeflenen yeni proje yatırımları, Avrupa Birliği Ho-
rizon 2020 programı kapsamında 500.000-2.500.000 Euro arasında 
oldukça yüksek fonlarla desteklenebiliyor. Yeni teknolojilere yatırım 
yaparak endüstri 4.0’ı bir an önce yakalamak isteyenler için bu fırsat-
lar altın değerinde” dedi. 
Erdem, otomasyon ve ilgili diğer ekipman yatırımı yapmak isteyen 
tüm şirketlere, sundukları leasing hizmeti DESKO ile önemli bir des-
tek verdiklerini aktardı. DESKO ile Askaynak’ın robotik otomasyon 
ürünlerinden alan şirketlerin ilk 12 aya kadar faiz masraflarını karşı-
ladıklarını ifade eden Erdem, “İhtiyaca uygun olarak 12, 24, 36, 48 ay 
sürelerle uygun ödeme planları da sunuyoruz. Askaynak ürünlerinin 
kalite, verimlilik ve tasarrufu bir arada sunarak kendini amorti ettiği 
de göz önüne alındığında, bu alanda Askaynak ile yatırım yapmak 
daha cazip hale geliyor” diye konuştu.
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CK Boğaziçi Elektrik Müşteri  İşlem Merkezleri’nde
30 Saniyede Fatura Tahsilatı 5 Dk. ‘da Abonelik İşlemi

Müşteri İşlem Merkezleri ile abonelerinin ayağına giden CK 
Boğaziçi Elektrik, 246 noktada her ay sayıları 1,5 milyonu 
bulan elektrik tüketicisini ağırlıyor. Teknoloji ve insan kay-

nağına yapılan yatırımlarla bu merkezlerde fatura tahsilat işlemi 30 
saniye, serbest tüketici aboneliği ise sadece ve sadece 5 dakikada 
tamamlanabiliyor.

Türkiye’nin en yaygın satış ve hizmet ağına sahip olan perakende 
elektrik sektörünün lider şirketi CK Boğaziçi Elektrik’in Müşteri İşlem 
Merkezleri’nin (MİM) sayısı 246’ya ulaştı. Yaklaşık 4,5 milyonu aşan 
müşterisine çok daha iyi hizmet vermeyi hedefleyen CK Boğaziçi 
Elektrik, bu sayıyı yılsonuna kadar 300’e çıkarmayı hedefliyor. 
Bulunduğu bölgeye göre günlük 500 ila 1.500 kişiye hizmet veren 
CK Boğaziçi Müşteri İşlem Merkezleri’ni ayda yaklaşık 1,5 milyon kişi 
ziyaret ediyor. Teknoloji ve insan kaynağına yaptığı yatırımlarla fatu-

ra tahsilat işleminde süreyi 30 saniyeye kadar düşüren CK Boğaziçi 
Elektrik’in söz konusu merkezlerinde serbest tüketici aboneliği ise 5 
dakikada tamamlanabiliyor.
İşlemler Saniyelere İndi
CK Boğaziçi Elektrik’in başlattığı yeniden yapılanma süreci ile sayı-
ları her geçen gün artan merkezlerde müşteriler başta tüm abonelik 
işlemlerini gerçekleştirebilirken güvenli olarak fatura ödemelerini 
yapıyor, avantajlı tarife ve kampanyalardan yararlanabiliyor. Söz ko-
nusu noktalarda elektriğin yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlara ait 
fatura ödeme, para transferi ve benzeri diğer işlemler tek çatı altında 
toplanmış durumda.
Müşteri İşlem Merkezleri’nde görev yapan personelin düzenli eği-
timlerden geçtiğini dile getiren CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü 
Halit Bakal, “Bayilerimiz tüm müşterilerimize en hızlı ve kaliteli 
şekilde hizmet verilmesini amaçlamakla birlikte müşterilerimizin 
yaşlılık, hamilelik, engelli gibi durumlarını da dikkate alarak işlem 
yapıyor. Gün geçtikçe işlem süreleri kısaldığı için bu merkezlerde 
beklemeler yaşanmıyor. Geçmişte 15-20 dakika süren işlemler, artık 
saniyelerle ifade edilen sürede tamamlanıyor” dedi.
Korsan Noktalara Paranızı Kaptırmayın
“Müşterimiz neredeyse biz orada olmak istiyoruz. Pratik İşlem ve 
NKolay ile yaptığımız işbirliğinin sonucu olarak İstanbul Avrupa 
Yakası’nda toplam MİM sayımız yılsonuna kadar 300’e ulaşacak” 
diyen Genel Müdür Bakal, korsan yapılanmalara karşı elektrik tüke-
ticilerini de uyardı. İstanbul’da halen 700 binin üzerinde müşterinin 
faturasını ‘korsan’ olarak ifade edilebilecek ödeme noktalarına yap-
tığına işaret eden Halit Bakal, “Bizim işlem merkezlerimizde elektrik 
faturası ödemesi sırasında tüketiciden herhangi bir bedel alınması 
söz konusu değil. Müşteri geliyor, gönül rahatlığı ile faturasını ödü-
yor. Oysa korsan noktalarda elektrik tüketicilerinden haksız yere fa-
tura başına 1,5-2 lira gibi bir bedel alınıyor. Ayrıca bu noktalardan 
yapılan ödemelerde gecikme ya da faturanın yatırılamaması gibi 
problemler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenlerle müşterilerimize çok 
daha dikkatli olmaları konusunda bir kez daha çağrıda bulunmak 
istiyorum” diye konuştu.
Anımsanacağı üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
da geçtiğimiz haftalarda yetkilendirilmiş ödeme ve elektronik para 
kuruluşları ile bunların temsilcileri dışındaki kişi ve kuruluşlarca fa-
tura ödemelerine aracılık edilmesinin mümkün olmadığını ve bunun 
suç teşkil ettiğini duyurmuştu.
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Çocukların Hayalgücü Günsan ile 
Elektrik Anahtarına Dönüştü

Günsan’ın estetiği ön plana alan kişiselleştirme ve tasarım 
odaklı yeni Radius serisinde, çocukların hayalleri gerçeğe 
dönüştü. Katma değerli ürün ve çözümleri ile sektörde fark 

yaratan Günsan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kap-
samında “Hayalini Tasarla” sloganıyla bir proje gerçekleştirdi. Proje 

kapsamında Günsan ailesinin minikleri hayal güçleri ile hayata 
geçirdiği çizimlerini, Günsan’ın 2017 yılında lanse ettiği; ilhamını 
hayatın her alanındaki yumuşak hatlar ve günümüz teknoloji trend-
lerinden alan, estetik ve sadeliği tasarımında birleştiren yeni Radius 
serisinde, anahtar priz ürünlerine dönüştürdü.  
23 Nisan’da başlayan “Hayalini Tasarla” projesi, çizimlerin anahtar 
prizler üzerine basılmasının ardından ürünlerin sergilenmesi 
ile devam ediyor. Sergi açılışında konuşan Günsan CEO’su Stephane 

Nuss, çocukların hayal gücünün hafife alınmaması gerektiğini bir 
kez daha bu çalışma sayesinde öğrendiğini söyleyip sözlerine şöyle 
devam etti: 
“Çocukların kendilerine ve ailelerinin çalışma alanına ait yenilikçi 
fikirler hakkında nasıl heyecanlandıklarını görmekten çok keyif aldım. 

Bu sebeple de çocukların tasarımlarının mutlaka sergilenmesi gerek-
tiğini düşündük. Şimdilik kendi ofisimizde sergilediğimiz bu ürünler 
geleceğin tasarımcıları ile buluşmamız konusunda bize de bir fırsat 
sunacaktır” Hayallerini tasarlayan 5 ila 14 yaş arasında 50’ye yakın 
çocuğun hayallerini çizdiği ve çizimlerin tasarıma dönüştüğü ürün-
ler, minik tasarımcılarına hediye edilirken aynı zamanda Günsan’ın 
Merkez Ofisi’nde hazırlanan panoda da sergileniyor. 
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ABB, Yeni S-ARC1 Ark Hatası Algılama 
Cihazını Tanıtıyor

Günümüzde evlerde ve iş yerlerinde kaza sonucu çıkan yan-
gınların sayısı artar-ken ABB, entegre minyatür devre kesicili 
(MCB) yeni S-ARC1 Ark Hatası Algılama Cihazının (AFDD) lans-

manını gerçekleştirdi.

Avrupa’daki hatalı elektrik tesisatının neden olduğu yangın sayısı-
nın iki milyondan fazla olduğunun ve 126 milyar Euro’nun üzerinde 
yangın hasarına yol açtığının tahmin edildiği günümüzde, konutlar 
ve ticari yapılar için daha iyi yangın koruması sağlamak önemli bir 
ihtiyaç haline gelmiştir.
Almanya, Avrupa’da AFDD’nin elektrik tesisatlarında kullanımını 
zorunlu hale getiren ilk ülke olacaktır (18 Aralık 2017’den itibaren). 
Ev ve bina güvenliği konusundaki tecrübelerinden yararlanan ABB, 
insanlara, binalara ve yeri doldurulamaz kıymetli eserlere karşı tam 

koruma sağlamak için yeni S-ARC1 serisini piyasaya sunmuştur. Bu 
yeni seri, elektrik tesisatlarındaki hasarlarla tetiklenen en yaygın 
tehlikeleri önceden tespit edilebiliyor ve böylece yangın riskini en 
aza indiriyor.

Ürün standardı olan IEC / EN 62606’ya göre bir AFDD, ark arızası 
tespit edildiğinde devreyi otomatik olarak ayırarak ark arızalarının 
etkilerini hafifletmek için tasarlanmış bir cihazdır. Ark arızalarının 
sebepleri arasında hasarlı tesisatlar, sıkışmış kablolar, kablo kopma-
ları, UV radyasyonu ve kemirgenlerin neden olduğu hasarlar, gevşek 
kontaklar ve bağlantılar, yanlış kurulum veya kırık fişler ve kablolar 
yer alır.
DIN Rayı Ürünleri Global Ürün Grubu Yöneticisi Piero-Giorgio Schian-
nini, lansmanla ilgili şunları söylemiştir: “Müşterilerimizi korumak; 
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ABB’nin yenilikçi ürün geliştirme stratejisi ve küresel misyonunun 
merkezinde yer alır ve bununla elektrik kaynaklı yangınların sayı-
sını azaltmak konusunda son derece kararlıyız. Yeni S-ARC1 serisi, 
elektrik tesisatçılarıının potansiyel sorunlarını azaltmanın ve müş-
terilerin içlerinin daha rahat olmasını sağlamanın kolay bir yoludur. 
Maksimum güvenlik ve kolay kurulum imkanı sunar ve bina koruma 
çözümlerimizde ileriye doğru atılmış olumlu bir adımdır.”

ABB’nin 1P+N entegre Minyatür Devre Kesicili (MCB), S-ARC1 ve 
S-ARC1 M Ark Hatası Algılama Cihazları, sırasıyla 6kA ve 10kA kesme 
kapasitelerine sahiptir, aşırı akımlara ve ark hatalarına karşı koruma 
sağlar.
S-ARC1 serisi, sistem girişinde bulunan bir cihaz olarak, kaçak akım 
koruma anahtarı (RCCB) ile birlikte kullanıldığında komple dağıtım 
koruması sağlamak için en iyi çözümü sunar.
Kablolar veya baralar ile kolay bağlantı için çift yuvalı terminaller 
ile donatılmış olan bu yeni serinin montajı yüzde 50 daha hızlıdır. 
Ayrıca, ABB’nin System Pro M compact® baraları ile ilave kablolara 
ihtiyaç duymadan kullanılabilir. S-ARC1, üst ve alt terminallerden 

beslenir; tüm Avrupa ülkelerinde kullanım için idealdir. LED fonksi-
yon göstergesi, cihazın mevcut durumunu gösterir ve herhangi bir 
sigorta atması olasılığının nedenini belirtir. Bu, bakım süresini kısal-
tır ve şebekedeki sorunun kolaylıkla giderilmesini sağlar.
ABB’nin yeni S-ARC1 serisi, dahili bir elektronik ünitenin eklenmesi 
ile sürekli olarak otomatik test gerçekleştirir. Dahili otomatik test 
başarısız olursa, servis sürekliliğini garanti etmek ve istenmeyen 

sigorta atmalarından kaçınmak için LED söner veya alternatif olarak 
yeşil ve kırmızı yanıp sönmeye başlar ve sistemin açmasını engeller. 
Buna ek olarak, AFDD’nin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek 
için bir test butonu da mevcuttur.
S-ARC1 ve S-ARC1 M; okullar, kreşler ve bakım evlerindeki yatak 
odaları ve ortak kullanım alanları, üretim tesisleri, matbaalar veya 
imalat alanları gibi yüksek yangın riskine sahip çeşitli tesislerde 
kullanım için idealdir. Diğer uygulama alanları arasında, ahşap evler 
gibi genel olarak yanıcı malzemeler ile yapılmış binalar ya da cebri 
havalandırma sistemlerine sahip yapılar ile müzeler, kütüphaneler 
ve sanat galerileri gibi kültürel açıdan önemli mekanlar yer alır.
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Aksa Jeneratör Akıllı Binalar İçin Kesintisiz 
Enerji Şart Diyor

Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olan Aksa Jeneratör, 23-
26 Kasım’da Ankara’da gerçekleşen A-TECH 2017’ye katıldı. Ka-
liteli, güvenilir ürün ve hizmetleri, inovatif çözümleriyle ön pla-

na çıkan Aksa Jeneratör, 23-26 Kasım tarihleri arasında Congresium 
Ankara’da düzenlenen Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri 

Fuarı A-TECH 2017’ye katıldı. Akıllı bina teknolojileri ve elektrik sek-
töründeki üretici, dağıtıcı ve kullanıcılarını bir araya getiren fuarda, 
elektrik teknolojilerinden akıllı bina teknolojilerine, aydınlatmadan 
kesintisiz güç kaynaklarına geniş bir yelpazede teknolojik yenilikler 
tanıtıldı. 

Yeni Pazarlara Açılmak İçin Önemli Bir Fırsat
Fuara ilişkin konuşan Aksa Jeneratör Yurtiçi Satış Müdürü Emrah Ta-
tarka, “Türkiye’de kentsel dönüşümler ve hızla artan nüfusla birlikte, 
akıllı bina teknolojileri ve elektrik sektöründe de önemli gelişmeler 
yaşanıyor. 

Günümüzde sayıları giderek artan akıllı binalar için kesintisiz ener-
ji olmazsa olmazlardan biri. Hayatın kesintisiz akması için çalışan 
bir marka olarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetleri ATECH 2017 
Fuarı’nda sektör profesyonelleriyle buluşturduk. Gördüğümüz ilgi-
den çok memnunuz. Farklı sektörlerde ve pazarlarda müşterilerimiz-
le başka fuarlarda da buluşmaya devam edeceğiz” dedi.
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Endüstri ve Bina Teknolojisinde Esnek Kullanım İçin 
Siemens’ten Ethernet Switch Ürün Grubu

Elektrikli ve optik versiyonda endüstriyel ethernet switch’leri, 
endüstri ve bina kullanımı için doğru (24V) ve alternatif (24V) 
akım, yüksek sayıda devreyi bağlamak için 24’e kadar elektrikli 

port, Profinet CC-A uygunluğu güvenilir veri iletimi sağlıyor.

Siemens, Scalance XB-100 ürün grubuyla, ağlarda elektrikli, optik 
hat ve yıldız topolojilerinin yapılandırmasına izin vermek için tasar-
lanmış yeni nesil bir kompakt yönetilmeyen endüstriyel ethernet 
switch’i piyasaya sürüyor. Bu switch yelpazesi, özellikle endüstri ve 
bina otomasyon uygulamalarında kullanım için uygun. Ürünün ta-
sarımda çok sayıda port ve arayüz, bir hafif plastik muhafaza göze 
çarpıyor. Kompakt tasarımı, ürünü kontrol kabini montajı için ideal 
hale getiriyor. Switch’ler, potansiyel patlayıcı atmosferlerde (Atex 
Bölge 2, IECEx) kullanım için de onaylı. Önceden yapılandırmaya sa-
hip olmayan, yönetilmeyen switch Scalance XB-100 ürünleri, anında 
kullanım için uygun ve Profinet verilerinin güvenilir iletimini sağla-
mak için Profinet CC-A ile uyumlu. 
Scalance XB-100 anahtarları, beş farklı varyantta, 24’e kadar RJ45 
portuna ve multi mod operasyonda 5 kilometreye kadar mesafele-
rin köprülenmesine izin veren iki ST/BFOC veya iki SC portuna sahip. 
Switch’lerin tümü doğru akım (DC) 24 volt veya alternatif akım (AC) 

24 volt bir yedek güç beslemesiyle donanımlı ve bir güç kaynağı arı-
zası durumunda güvenilir operasyon sağlıyor.
AC 24 V (50/60 Hz) için destek, yeni switch ürün grubunun , kapalı 
ve açık döngü kontrolörleri ve ayrıca BACnet/IP protokolü kullanan 

optimizasyon cihazlar için uygun olması bina otomasyonu alanında 
büyük önem taşıyor. 
Yönetilmeyen endüstriyel ethernet switch’lerinin tasarımı, sadece 
35 mm DIN ray üzerinde monte edilmelerine izin vermekle kalmıyor, 
aynı zamanda yönetilen Layer 2 Scalance XB-200 endüstriyel ether-
net switch’leriyle ve TIA (Totally Integrated Automation) ortamıyla 
uyumluluğu da sağlıyor. Açık bir şekilde düzenlenmiş tanısal LED’ler, 
cihaz durumunun kesin belirlemesini ve hızlı, güvenilir tanısal ana-
lizi mümkün kılıyor.
Tüm Scalance ürünlerinde olduğu gibi yeni Scalance XB-100 
switch’leri de beş yıllık garantiye sahip. Siemens, Scalance XB-100 
ürün grubuyla, ağlarda elektrikli, optik hat ve yıldız topolojilerinin 
yapılandırmasına izin vermek için tasarlanmış yeni nesil bir kompakt 
yönetilmeyen Endüstriyel Ethernet Switch’leri piyasaya sürüyor. Bu 
switch yelpazesi, özellikle endüstri ve bina otomasyon uygulamala-
rında kullanım için uygun.
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Kronik Hastalara Elektrik Faturası Müjdesi

Cihaza bağımlı yaşayan kalp, akciğer, böbrek, diyaliz ve diğer 
tüm makineye bağlı hastaların elektrik faturalarını devlet öde-
yecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dar gelirli, kronik has-

talığa sahip makineye bağlı yaşayan vatandaşlar için yeni bir projeyi 

hayata geçirdi. Cihaza bağımlı yaşayan kalp, akciğer, böbrek, diyaliz 
ve diğer tüm makineye bağlı hastaların elektrik faturalarını devlet 
ödeyecek.
Ücretsiz Elektrik
Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı yaşayan hastaların 
elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağı, jeneratör ihtiyaçları 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacak. Enerji 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve evde bakım 
hizmetlerine destek olan sivil toplum örgütlerinin işbirliğiyle ger-
çekleşen projeyle binlerce hastanın elektrik faturası karşılanacak. 
Cihaza bağlı hastalar yüksek elektrik faturalarını ödemekte zorluk 
çekerken, jeneratör yokluğunda ise ölüm riskiyle karşı karşıya gele-
biliyorlar.

Aylık Bin 500 TL Destek
Bakanlık elektrik faturasının dışında kronik hastalar için de yeni sos-
yal yardım hizmeti başlatıyor. “Kronik hastalıklara yakalanan yoksul-
lara destek programı” kapsamında, ilk aşamada 4 bin 300’ü aşkın 

tüberküloz ve kızamık virüsünün yol açtığı bir beyin hastalığı olan 
SSPE hastalarına aylık bin 500 liraya kadar nakdi ödeme yapılacak. 
Bu hastaların ihtiyaçlarının karşılanması için projeler yürütülecek.
Dünyada Bir İlk Olacak
Zorluk yaşayan vatandaşların desteklenmesi amacıyla başlatılan 
sosyal yardım programı, birçok yönüyle dünyada da bir ilk olma 
özelliğini taşırken, sosyal yardım programıyla ailelere düzenli psiko-
sosyal destek de sağlanacak.
Yardımlar PTT aracılığıyla Sosyal Yardım Kartları üzerinden yapıla-
cak. Evlerinden ayrılamayan vatandaşlar ise “Konutta Ödeme Siste-
minden” faydalanabilecek. Bu sistem sayesinde yardımlar vatandaş-
ların ayağına götürülecek.
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Yüzer Elektrik Santralleri, İlk Kez 
Kamu Eliyle Faaliyete Alınacak

Yüzer elektrik santralleri, ilk kez kamu eliyle faaliyete alınacak. 
En az 120 megavat kapasiteli santralin temin işi için açılan iha-
lede, en iyi teklifi 181 milyon 680 bin lira ile Tersan Tersanecilik 

verdi. Türkiye’de özel sektör tarafından yapılan ve kullanılan yüzer 
elektrik santralleri, ilk kez kamu eliyle faaliyete alınacak. Elektrik 

Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından, Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Tür-
binleri Santrali’nin toplam 120 megavat kapasitedeki 4 adet gaz 
türbini, jeneratör setiyle yardımcı sistemlerinin ambarlı bir kuru yük 
gemisine veya ambarlı kargo gemisine montajlanarak yüzer elektrik 
santraline dönüştürülmesi için ihale açıldı. Toplam 6 şirketin katıldı-
ğı ihalede, en iyi teklifi 181 milyon 680 bin lira ile Tersan Tersanecilik 
verdi.
Şartnameye göre, yüklenici firma en fazla 20 yaşında, 2 veya 4 za-
manlı makineye sahip, Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği üyesi bir 

kalite kuruluşu tarafından verilmiş aktif belgeli, ambarlı kuru yük 
veya ambarlı kargo gemisini yüzer elektrik santraline dönüştürecek. 
Bu şartlara uygun bir gemiye, Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Tür-
binleri Santrali’nin türbinleri ve yardımcı sistemleri montajlanarak 
kurulacak ve en az 120 megavat kapasiteye sahip olacak yüzer sant-

ralde, motorin ve doğalgaz olmak üzere çift yakıt kullanılabilecek. 
Yüklenici firma, geminin santrale dönüştürülmesi haricinde, testler, 
tesisin başarılı bir şekilde işletmeye alınması, işletme süpervizörlü-
ğü ve eğitim dahil olmak üzere anahtar teslimi hizmet verecek.
Türkiye sınırları içerisinde bir tersanede yapılması şartı bulunan 
santralin 18 ayda tamamlanması öngörülüyor. 
Santralin teslimat adresi henüz belirlenmezken, hangi amaçla kulla-
nılacağı konusu da tam olarak netleşmedi.
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AE Arma-Elektropanç “En Yükseklere” 
İmza Atmaya Devam Ediyor

Türkiye’nin lider teknik müteahhitlik firması AE Arma-Elekt-
ropanç, Dubai’nin en gözde bölgelerinden biri olan Business 
Bay’de inşa edilecek WOW Hotel and Hotel Apartments’ın tek-

nik müteahhitliğini üstlendi. 80 katlı ve yeşil bina olarak geliştirilen 
proje, tamamlandığında bölgedeki en prestijli ve büyük Türk otelle-
rinden biri olacak. Ayrıca otel, 336 metre yüksekliğiyle BAE’nin en 
yüksek binaları arasında yer alacak.  52 milyon dolar kontrat bede-
liyle Ekim 2017’de başlayan projenin Aralık 2019’da tamamlanması 
planlanıyor. 

Orta Doğu’nun en büyük 25 teknik müteahhitlik firması arasında yer 
alan AE Arma-Elektropanç, bölgedeki prestijli projelerine bir yeni-
sini daha ekliyor. Dubai’nin gözde bölgelerinden biri olan Business 
Bay’de inşa edilecek ve 184.778 m2 kapalı alana sahip WOW Hotel 
and Hotel Apartments’ın tüm elektromekanik taahhüt işlerini AE 
üstleniyor. 52 milyon dolar kontrat bedeliyle Ekim 2017’de başlanan 
projenin Aralık 2019’da tamamlanması planlanıyor. 336 metreyle 
BAE’nin en yüksek binalarından biri olma özelliğini de taşıyacak olan 

WOW Hotel and Hotel Apartments, AE’nin üstlendiği dokuzuncu ye-
şil bina konseptli proje olacak. 
Dubai’nin En Büyük Türk Otellerinden Biri Olacak
Tamamlandığında Orta Doğu’nun en büyük Türk otellerinden biri 
olacak olan 80 katlı WOW Hotel and Hotel Apartments, AE’nin teknik 
müteahhitliğini üstlendiği en yüksek binalardan biri olma özelliğini 
de taşıyor. WOW Hotel and Hotel Apartments’ın Burj Khalifa manza-
ralı, otel süitleri ve kiralık daireler olmak üzere 946 üniteden oluşu-
yor. Otel süitleri, restoranlar, havuzlar, kiralık daireler gibi bölümler 
ise kulenin en yüksek kesimi olan ve manzarasıyla nefes kesen 58. 
ve 74. katlar arasında yer alıyor. Binanın 10 kata dağılmış 1000 araç 
kapasiteli otoparkı ise dikkat çeken diğer ayrıntılardan. Projenin 
bulunduğu bölge, kısa bir süre içerisinde uluslararası şirketlerin 
ofislerinin yer alacağı yeni bir iş merkezi olacak. Proje kapsamında 
binanın alçak, orta, yüksek gerilim sistemleri, jeneratör sistemi, 
aydınlatma sistemi, akıllı bina otomasyonu, iklimlendirme, yangın 
algılama, yangından korunma ve söndürme sistemleri gibi önemli 
sistemlerinin montajı ve teminini üstlenecek olan AE, bölgedeki gü-
cünü bir kez daha kanıtlıyor. 

WOW Hotel and Hotel Apartments’ın bölgenin en önemli konaklama 
ve eğlence merkezlerinden biri olacağını belirten AE Arma-Elektro-
panç CEO’su Burak Ç. Kızılhan; “WOW Hotel and Hotel Apartments 
gibi önemli projelerde yer alarak ülkemizi global arenada en iyi şe-
kilde temsil etmeye çalışıyoruz. Günal İnşaat’ın ana müteahhitliğini 
üstlendiği proje, tamamlandığında Orta Doğu’nun en büyük Türk 
otellerinden biri olarak da ülkemiz için gurur kaynağı olacak. Böy-
lesine büyük bir projenin teknik müteahhitliğini üstlendiğimiz için 
mutluyuz.” diye konuştu. 
AE’nin WOW Hotel and Hotel Apartments ile birlikte 3 kıtada devam 
eden 17 projesi bulunuyor. 
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Enerji İşbirlikleri İçin İstanbul’da İlk Kez 
Diplomatik Alan Kurulacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 
Türkiye’nin en büyük enerji fuarı ICCI Powered by Power-Gen, 
2018’de kapılarını iki önemli yenilikle açacak. 2-4 Mayıs 2018 

tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuarda Türki-
ye’deki yabancı konsoloslukların katılımıyla ilk kez Diplomatik Alan 

kurulacak. İlk kez düzenlenecek Generation X programında ise, ener-
ji sektörünün gelecekteki liderleri bugünün liderleriyle buluşacak. 
200’e yakın katılımcı firma ve 14 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayacak 
fuarda 200’den fazla İkili İş Görüşmesi yapılması bekleniyor. Türki-
ye enerji sektörünün Oscar’ları olarak bilinen ICCI Enerji Ödülleri ise 
2018’de yedinci kez sahiplerini bulacak.
Türkiye’nin en büyük enerji fuarı ICCI Powered by Power-Gen, 
2018’de bir “ilk”e imza atarak konsoloslukların katılımıyla Diploma-

tik Alan kuracak. Diplomatik Alan ile Türkiye’nin yabancı ülkelerle 
arasındaki enerji işbirliklerinin güçlendirilmesi ve artırılması amaç-
lanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle 2-4 Mayıs 2018 
tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek ICCI Powered 
by Power-Gen (Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı) 14 

bine yakın ziyaretçi bekliyor. 200’e yakın firmanın katılacağı fuarda, 
Başta Brezilya, Hindistan, İran, Japonya, Kore ve Yunanistan olmak 
üzere pek çok yabancı konsolosluk Ticari Organizasyon Birimleri ile 
Diplomatik Alan’da olacak.  
Enerji Sektörünün Avrasya’daki En Büyük Buluşma Noktası
Deutsche Messe ve Penwell International ortaklığıyla daha da güç-
lenen fuarın enerji sektörünün Avrasya’daki en önemli buluşma nok-
tası olduğunu vurgulayan Sektörel Fuarcılık Genel Müdürü Feraye 
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Gürel şunları söyledi: “Enerji talebindeki artış, ileri teknolojili enerji 
yatırımlarına ihtiyacı artırıyor. Son dönemde firmaların yatırım fi-
nansmanı temininde artan imkânlar da bu alanda bir hareketliliği 
beraberinde getiriyor. ICCI Powered by Power-Gen, Türkiye’de bu 
konuların geniş çaplı şekilde ele alınabildiği en güçlü platform. Aynı 
zamanda konferans ve ikili iş görüşmelerinin bir arada yer aldığı 
Türkiye’nin tek etkinliği.”

Enerjinin Uluslararası Aktörleri 2 Günde 200 Toplantı Yapıyor
İkili iş görüşmeleri alanında ise fuar katılımcıları, tüm dünyadan ka-
tılımcılarla bir araya gelme fırsatı bulacak. Geçen yıl Almanya, İran, 
Çin, Rusya, Tunus, Fransa, Hollanda, İsrail, İtalya, Nijerya, Pakistan, 
Bulgaristan, Kanada, Irak, Sırbistan ve Suudi Arabistan’dan katılım-
cıların 200’den fazla toplantı yaptığı ikili görüşme alanının 2018’de 
yoğunluğunu artırması bekleniyor. 
Generation X Sektörün Gelecekteki Liderlerini Buluşturacak
ICCI Powered by Power-Gen kapsamında ilk kez düzenlenecek Gene-
ration X programının enerji sektörünün gelecekteki liderleri olacak 
üniversite öğrencilerini bir araya getireceğini belirten Gürel şunları 
ifade etti: “Enerji sektörünün gelişimi, alternatif enerji kaynakları, 

enerjinin üretim, iletim ve dağıtımındaki çevreci yaklaşımlar dün-
yamızın geleceğini belirleyecek. Geleceği konuşuyorsak mutlaka 
gençleri de işin içine katmalıyız. 
Bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz ‘Generation X’ programına katılacak 
üniversite öğrencileri, sektör liderlerini dinleyip onlarla fikirlerini 
doğrudan paylaşma imkanı bulacak.” 

Enerji Sektörü Ödül İçin Yarışacak
Türkiye enerji sektörünün Oscar’ları olarak bilinen ICCI Enerji Ödülleri 
Töreni’nin yedincisi 2 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul WOW Conventi-
on Center’da düzenlenecek. ICCI Enerji Ödüllerini, enerji sektörüne 
verilen hizmetleri ve yapılan katkıları desteklemek amacıyla düzen-
lediklerini belirten Gürel şöyle konuştu:
“Türkiye’nin gelişim programı içinde enerji, stratejik öneme sahip bir 
sektör ve bu alanda yapılan tüm yenilikçi çalışmaları destekliyoruz.  
ICCI Enerji Ödülleri’nin bir diğer misyonu, uzun vadede yapılacak 
projeleri ve hizmetleri de teşvik etmek.  Benzer şekilde, yenilenebi-
lir enerji alanında yapılan yatırımları desteklemeye de büyük önem 
veriyoruz.” 
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Tesla Semi İçin İlk Siparişler Gelmeye Başladı

Tesla’nın resmi lansmanını yaptığı elektrikli kamyonu Tesla Semi 
için ilk siparişler gelmeye başladı. Henüz aracın fiyatı belli ol-
mamasına karşın ABD’li perakende zinciri Walmart’ın yanında 

Kanadalı market zinciri Loblaw ve lojistik şirketleri de ilk siparişlerini 
geçtiler.
Tesla Semi, elektrikli kamyon ve tır kategorisinde lansmanı yapılan 
ilk araç. İnternet üzerinden yapılan canlı yayınla tanıtılan araç büyük 
ilgi gördü. Sektörde dengeleri değiştirebilecek bir araç olarak görü-
len Semi, tek şarjla 800 km gidebiliyor.

Elektrikli kamyon için Tesla tarafından 1.6 milyon km garanti verilir-
ken, tek koltuklu şöför kabini ile de büyük dikkat çekti.
Araç büyük ilgi görse de dizel motorlu kamyonlarla ne kadar rekabet 
edebileceği henüz belirsiz. Çünkü 800 km’lik menzil dizel kamyon-
lara göre daha kısa. Bunun yanında aracın 400 km gidebilmesi için 
gereken şarj süresinin 30 dk olması, deponun dizelle doldurulması 
için gereken süreye oranla oldukça uzun.
Ancak Semi, gerek tasarım gerekse de elektrikli araç teknolojisi ola-
rak çok dikkat çekti. Lansmanın hemen ardından büyük firmalar arka 
arkaya açıklamalar yaparak ilk siparişlerini verdiklerini açıkladılar.
İlk Siparişi Walmart Geçti
Tesla Semi’nin seri üretimi 2019 yılında başlayacak. Satın almak is-
teyenlerin 5 bin dolar depozitoyu şimdiden yatırarak sıraya girmeleri 
gerekiyor.
ABD’li perakende devi Walmart, siparişini ilk açıklayan firma oldu. 
Walmart, 15 adet Tesla Semi sipariş verirken, bunu ABD ve Kanada’da 
kullanacağını duyurdu. Elektrikli araç teknolojisi, Walmart’ın sürdü-
rülebilirlik hedefleri ve düşük emisyona geçiş stratejisi ile de birebir 
örtüşüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, aralarında alternatif yakıtlı araçların 
da olduğu yeni teknolojilerin test edilmesi konusunda Walmart’ın 
köklü bir tarihe sahip olduğu belirtilerek, “Bu aracı ilk kullanacak 
olanlar arasında bulunmaktan dolayı çok heyecanlıyız” denildi.
Kanada’dan Daha Büyük Sipariş
Tesla Semi için Amerika kıtasından bir sipariş de Kanada merkezli 
geldi. Walmart’ın hemen arkasından açıklama yapan Kanadalı mar-
ket zinciri Loblaw, 25 araç sipariş ettiklerini ve kaporanın yatırıldığını 
duyurdu.
Loblaw, tüm araç filosunu 2030 yılına kadar elektrikliye dönüştür-
meyi planladığını daha önce duyurmuştu. Market zincirinin 350 
adet taşımacılık yapan büyük aracı bulunuyor. Michigan merkezli 
süpermarket zincisi Meijer de sipariş için sıraya girenlerden. Meijer 
ilk etapta 4 araçlık bir sipariş verdi. 
Söz konusu araçlar için toplam 20 bin dolar kapora yatırdı. Şirket bu 
hamleyi hem emisyonu azaltmak hem de kendi yakıt maliyetlerini 
düşürüp ürün maliyetlerini aşağı çekebilmek adına yaptığını açıkla-
dı.
ABD’nin en büyük lojistikçilerinden J.B. Hunt Transport Services 
(JBHT) de benzer şekilde siparişlerini geçti. JBHT, siparişin miktarını 
ise açıklamadı.
2019’a Yetişecek mi?
Elon Musk, Tesla Semi’nin üretimine 2019 yılında başlayacağını açık-
lasa da sektörde bununla ilgili bazı şüpheler bulunuyor. Söz konusu 
şüphelerin kaynağı ise, Tesla’nın özellikle Model 3’te yaşadığı tesli-
mat zorluğundan kaynaklı Musk’ın kötü şöhreti.
Tesla’nın büyük ümitlerle geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Mo-
del 3, 35 bin doalrlık fiyat etiketi ile büyük ilgi görmüş ve uzun si-
pariş sıraları oluşmuştu. Ancak üretim tarafında işler beklendiği gibi 
gitmedi. Tesla, daha önceden duyurduğu üretim planının gerisine 
düştü ve bu anlamda beklentileri karşılayamadı.
Elon Musk, Tesla Semi’nin üretimine 2019 yılında başlayacağını açık-
lasa da sektörde bununla ilgili bazı şüpheler bulunuyor. Söz konusu 
şüphelerin kaynağı ise, Tesla’nın özellikle Model 3’te yaşadığı tesli-
mat zorluğundan kaynaklı Musk’ın kötü şöhreti.
Tesla’nın büyük ümitlerle geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Mo-
del 3, 35 bin doalrlık fiyat etiketi ile büyük ilgi görmüş ve uzun si-
pariş sıraları oluşmuştu. Ancak üretim tarafında işler beklendiği gibi 
gitmedi. Tesla, daha önceden duyurduğu üretim planının gerisine 
düştü ve bu anlamda beklentileri karşılayamadı. Kaynak: Habertürk
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Fuarda Borsan Grup Farkı 

Borsan Grup, 33 yıllık sanayi tecrübesini “Borled” markasıyla 
yerli üretim aydınlatma ürünlerine taşıdı ve ürünler Ankara’da 
düzenlenen Akıllı bina teknolojileri ve elektrik sektörü üretici-

lerinin katıldığı A-Tech Fuarı’nda, Türkiye’deki bayileri ve kurumsal 
müşterileriyle buluştu.

75 Ülkede Araştırma
Fuarda gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirten Borsan Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, Borled’in 15 bin metrekare-
lik yeni fabrikada üretime başlandığını ve 1 yıllık çalışmayla sadece 
Türkiye’de değil, dünyada 75 farklı ülkede pazarları araştırarak yo-
ğun talep gören ve kalite seviyesi yüksek ürün çeşitliliğinin belirlen-
diğini belirterek, “Mevcut üretimlerde yenilikler yapılmasının yanı 
sıra LED teknolojisiyle üretilen armatürler hazırlandı. LED ürünleri-
nin Türkiye’deki üretimine Kasım 2017’de başlayan Borled, sektörde 
bu ürün grubuna 3 yıl üretici garantisi veren ilk şirket oldu. Aralık 
ayında Türkiye’de ve ihracat yaptığımız 75 ülkede ürünlerimizin aynı 
anda satışına başlayacak” dedi.
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Borsan Group has translated its 33-year experience in industry into lo-
cally manufactured lighting products under the brand, “Borled,” and 
introduced these products to its dealers and corporate customers in the 
A-Tech Fair organized in Ankara which is the meeting point for smart 
building technologies and manufacturers operating in the electricity 
sector. 

Market Research in 75 States
Having stated their satisfaction with the attention their products has 
drawn during the fair, Adnan Ölmez, Chairman of the Board of Borsan 
Group, said that Borled is now being manufactured in a plant operat-
ing on an area of 15.000 m2 and that they have decided on the product 
range having conducted market research in 75 countries and added; 
“In addition to innovations in the current production, we have also 
designed lighting products based on LED technology, Having launched 
its LED production line in Turkey in Nov, 2017, Borled is the first to offer 
3-year warranty to this product range in the sector. We will introduce 
our products both in Turkey and 75 states we export to in December, 
2017”.

Borsan Grup  Makes a Difference in the Fair 
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5 Fabrikanın Ürünleri Fuarda
Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, akıllı bina tek-
nolojileri ve elektrik sektörünün üretici, dağıtıcı ve kullanıcılarını 
biraraya getirmesi nedeniyle A-Tech 2017 Fuarı’nı önemsediklerini 
ve üretim yapan Borsan Elektrik, Borsan Kablo, Yılka Kablo, Borpanel 
ve Borled’le birlikte 5 fabrikanın ürünleriyle fuarda yer aldıklarını 
ifade etti.

Ölmez, ilk kez Borled markasıyla görücüye çıktıklarını ve LED ürün 
grubunun fuardaki en büyük heyecanları olduğunu belirterek, şun-
ları kaydetti: “Ekonomi Bakanlığımızın Temmuz 2017’de yayımladı-
ğı genelge ile ithalatta, özellikle Uzakdoğu menşeli ürünlerde, TSE 
üzerinden denetim ve kontrolleri ciddi bir şekilde artırması sektör ve 
yerli üretici açısından çok olumlu bir gelişmeydi. İthal ürünlerin artık 
sıkı denetimden geçirilmesi ve bitmiş ürünlerin ithalatında uygula-
nan ilave vergi, bizim gibi yerli üreticileri motive etti. Bu motivasyon 
ile zaten hedefimiz olan yerli LED ürün imalatı planlamamızı hızlan-
dırdık. Yoğun çalışarak planlarımızın kısa zamanda hayata geçme-
sini sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Borled 
markası altında üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin sağlayacağı 
tasarrufla Türkiye’nin verimli doğal kaynak kullanımı yaklaşımına 
önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz.”
Büyük İlgi Gördük
A-Tech Fuarı’nda, Borsan Grup ürünlerinin gördüğü ilgiden memnun 
olduklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, 33 yıllık 
sanayi tecrübelerini yeni atılımlarla taçlandırarak, istihdama ve ülke 
ekonomisine katkı vermeyi sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.
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Products from 5 Manufacturing Plants are Showcased in the Fair
Adnan Ölmez, Chairman of the Board of Borsan Group, said that they 
place importance on A-Tech 2017 Fair as it brings smart building tech-
nologies, and manufacturers, distributors and users involved in the 
electricity sector together and that they are participating in the fair 
this year with the products from a total number of 5 manufacturing 
plants including Borsan Electricity, Borsan Kablo, Yılka Kablo, Borpanel 
and Borled.
Mr. Ölmez noted that this is the first time they are introducing their 
Borled brand and they are excited about their new LED product range 
being showcased in the fair and added: “The notice published in July, 
2017 by the Ministry of Economy on the increased supervision and 
controls with respect to TSE on imported products, especially those 
imported from the Far East, has been a very positive development. 
The fact that imported products are now under strict inspection and 

that import of finished products are subject to added tax motivated 
local manufacturers including us. With such a motivation, we have 
brought momentum to our LED product manufacturing plans which 
was already a corporate target. I would like to thank my colleagues 
who put great effort to achieve our targets in such a short time. We are 
aiming to contribute to the energy saving in Turkey and its approach 
to using efficient resources with the products we manufacture under 
Borled brand,” he added.
Captured Great Attention
Having noted that they are satisfied with the attention Borsan Group 
products captured during the A-Tech Fair, Adnan Ölmez, Chairman of 
the Board of Borsan, further stated that they will be contributing to 
employment and national economy crowning their 33-year experience 
in the industry with new achievements. 
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Neden Üç Fazdan Ölçüm Yapan Röleler 
Kullanıyoruz?

Yani kompanzasyon yapmak için üç fazı ayrı ayrı kontrol etmek-
tedir, sonucunda da üç faza farklı büyüklüklerde ve ters yönde 
reaktif yükler bağlamaktadır. Ancak Avrupa ve Amerika gibi 

gelişmiş ülkelerde reaktif güç kompanzasyonu tek fazlı olarak yapı-
lır. Aslında röle yine üç fazı birden kontrol etmektedir ama ölçümü 
tek fazdan yapar. Bunun sebebi yük dengesidir. Maalesef ülkemizde 
halen elektrik planlaması yapılırken tesisin yükleri fazlara dengeli 
olarak dağıtılmamaktadır. Bu dengesizlik nedeniyle bir fazı ölçüp 
diğer fazların da aynı olduğunu varsayamıyoruz, dolayısıyla üç fazı 
sürekli ayrı ayrı ölçmek zorundayız.

Türkiye’de 2004 senesinden önce reaktifle ilgili limitler çok daha ra-
hattı. Kompanzasyon sistemi kurmakla yükümlü tesis gücü 250kW 
üstündeydi, cezai limitler ise endüktif için 50%, kapasitif için ise 
30% üzerindeydi. Bu konjonktürde takdir edersiniz ki büyük endüst-
riyel tesislerden oluşan yük tarafında yükler dengeliydi, dolayısıyla 
tek fazdan ölçüm yapmak yeterli sonucu veriyordu.
2004 civarında deneyimli TEDAŞ personeli şebekenin reaktif enerji 
nedeniyle çok yüklendiğini ve bu durumun milli servetin kaybına 
neden olduğunu anladı. Bunun üzerine 250kW olan sözleşme gücü 
sınırı 9kW oldu. Reaktif oranların sınırları da günümüzdeki değerlere 
geriledi. 9kW – 250kW arasında sözleşme gücü olan tesisler genel-
likle atölyeler ve küçük sanayilerdi. Bu tür tüketicilerde yükler olduk-
ça dengesizdi. Ayrıca teknoloji kısıtı nedeniyle aktif, endüktif ve ka-
pasitif reaktif enerjilerin her biri birer mekanik sayaç ile ölçülüyordu. 
Günümüzdeki gibi tüm enerjileri tek bir cihaz üzerinden ölçmemizi 
sağlayan elektronik sayaçlar daha sonra günlük hayatımıza girdi.
Dengesiz yüklerin oldukça artmasıyla beraber tek fazdan ölçüm 
alarak kompanzasyon yapmak aboneleri cezadan kurtarmamaya 
başladı. Buna karşılık Entes dünyanın ilk üç fazdan ayrı ayrı ölçüm 

alarak kompanzasyon yapan elektronik rölesi olan RG3-12T ve RG3-
8T cihazlarını çıkardı. Bu röleler üç fazı ayrı ayrı ölçüyorlardı, sonra 
da fazlardaki reaktif güçlerin ortalamalarını alıp buna karşılık üç fazlı 
kondansatörleri devreye alıyorlardı. Şebekede yaygın olarak kullanı-
lan elektronik sayaçlar da aynı prensiple çalıştıkları için kompanzas-
yon tam anlamıyla yapılmaya başlandı.
Reaktif Güç Kompanzasyonunun Geleceği
Bugün klasik kompanzasyon tabir ettiğimiz, klasik (mekanik) kon-
taktörlerin kondansatörleri ve şönt reaktörleri devreye sokup çıkar-
masıyla oluşan sistem Türkiye’nin ihtiyacını 90% civarında karşılıyor. 
Bu çözüm yatırım maliyetlerinin ve bakım maliyetlerinin düşük 
olması nedeniyle çok popüler. Bu sistemlerin zayıf noktası konuyla 
ilgili tecrübesi bulunmayan enerji profesyonelleri tarafından tasar-
landığında problemi tam anlamıyla çözemiyor olması. İşi iyi bilen 
bir profesyonelin ellerinde ise son derece güçlü ve uzun ömürlü bir 
yatırıma dönüşüyor.
İlk olarak Siemens tarafından pazarlanan SVC teknolojisi 1982 sene-
sinde Afrika’daki orta gerilim trafoları için tasarlanmıştır. Türkiye’deki 
bazı özel tüketiciler (banka şubeleri, okullar vb. küçük aboneler) me-
sai saatleri dışında hiç endüktif reaktif enerji talep etmedikleri için 
genelde kapasitif bölgede çalışırlar. Günümüzde LED aydınlatmaya 
geçiş trendi nedeniyle gitgide şönt reaktörlerle kompanzasyon ihti-
yacı artıyor. SVC de bu artışa karşı kapasitif bölgede esneklik sağladı-
ğı için iyi bir alternatif. Ancak SVC teknolojisi elektronik anahtarlama 
yaptığı için sisteme yüksek harmonik de katıyor. Yakında tam anla-
mıyla devreye girecek harmonik yönetmeliği tesislerde harmonikle-
rin belli bir oranın üzerinde olması durumunda ek cezalar ve tesisin 
enerjisini tamamen kesme cezası öngörüyor. Bu nedenle küçük te-
sisler SVC teknolojisinden faydalanabilirken, büyük tesislerde SVC 
çözüm oluşturmayacaktır.
Dünya bugün gitgide daha çok yenilenebilir enerjiye doğru ilerliyor. 
Eski kaynaklarımızın tükeniyor olması bir yana, her geçen gün yeni-
lenebilir enerji yatırımı maliyetleri daha makul seviyelere geriliyor. 
Örneğin güneş enerjisinin şebekemizde kullanılabilmesi için inver-
tör adı verilen elektronik cihazların kullanılması gerekiyor. Bu cihaz-
lar enerji çevrimini yaptıkları gibi yan ürün olarak belirli seviyelerde 
reaktif enerji de üretebiliyorlar. Dolayısıyla bu teknolojinin mükem-
melleşmesi durumunda kompanzasyon uygulaması invertörlerin bir 
yan ürünü olarak hayatımıza girecektir. Büyük tesisler bu teknoloji-
den faydalanacaklar ama ne yazık ki küçük tesisler için daha uzun 
bir süre maliyetler çok yüksek kalacak gibi görünüyor. Kaynak: Voltimum
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Zorlu Enerji Pakistan’ın İlk Hibrit Enerji Santrali 
İçin Ön Lisans Aldı 

Pakistan’daki ilk rüzgar enerjisi santralini kuran Zorlu Enerji, bu 
yıl açıkladığı 300 MW kapasiteli iki güneş enerjisi projesinin ar-
dından, bu kez aynı sahada rüzgâr ve güneş enerjisini birlikte 

kullanacak hibrit santral için yaptığı ön lisans başvurusuna onay aldı.

Zorlu Enerji Pakistan’da büyümesini sürdürüyor. Bu yıl toplam 300 
MW’lık güneş enerjisi projesi için Pakistan’la anlaşma imzalayan 
Zorlu Enerji, yeni bir atılımda bulunarak Jhimpir Rüzgar Sahası’nda 
kurulacak 30 MW’lık hibrit stantral için yaptığı ön lisans başvurusu-
na olumlu yanıt aldı. 
Pakistan’daki yenilenebilir enerjiye dayalı yatırımlarını büyütme-
ye devam ettiklerini ifade eden Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan 
Ak, “Pakistan, bizim için dost ülke olmasının yanı sıra yenilenebilir 
enerji yatırımlarımızda önemli bir merkez. Pakistan’da ilk rüzgar 
enerjisi projesini hayata geçirmiş bir şirket olarak, güneş enerjisinde 
de kurulu gücü 300 MW’a ulaşan bir yatırım için geçtiğimiz aylarda 
harekete geçmiştik. Hibrit özelliği ile Jhimpir Rüzgar Sahası’ndaki 

mevcut kurulu rüzgar enerjisi üretim tesisini güneş enerjisi ile des-
tekleyecek bu yeni yatırım ise Zorlu Enerji’nin tüm projelerinde ino-
vasyon odaklı olduğunu gösteren iyi bir örnek olacak” dedi.  Sinan 
Ak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplam 56,4 MW kapasiteli Jhimpir Rüzgar Sahası’nda 30 MW 
hibrit santral projemizle, aynı anda iki yenilenebilir enerji kaynağın-
dan yararlanmış olacağız. Sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı yatırımlara odaklanan bir grup olarak 
Pakistan’da bu alanda cesaretli adımlar atıyor olmaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz.” Hibrit santral için Pakistan’ın Alternatif Enerji 
Geliştirme İdaresi’nden ön lisans alan Zorlu Enerji, bu yıl Pakistan’da 
ilki 200 MW’, ikincisi ise 100 MW olmak üzere toplam 300 MW kapa-
siteli iki güneş enerjisi kurulumu için anlaşma imzalamıştı. Yeni Hib-
rit santral girişimi, Zorlu Enerji’nin Pakistan’daki yenilenebilir enerji 
projelerinde yeni bir adımı ifade ediyor. Zorlu Enerji, Pakistan’daki 
rüzgar santralinde ülkenin ilk Gold Standard sertifikasına sahip. 
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Aytemiz İstasyonları Artık Elektrikli Araçların da 
Hizmet Noktası 

Aytemiz “Akaryakıt İstasyonu” kavramını Doğan Enerji İşbirliği 
ile “Enerji İstasyonu” kavramına dönüştürüyor. Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen akaryakıt markası Aytemiz, trafikteki tüm araç-

ların ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bugünden geleceğe yatırım 
yapıyor. Aytemiz istasyonları, otomotiv endüstrisindeki değişim ve 
dönüşüme ayak uydurarak, sayıları her geçen gün artan elektrikli 

araçlar için, Türkiye’de ilk kez bir akaryakıt istasyonunda “hızlı şarj” 
üniteleri ile hizmet vermeye başlıyor. “İhtiyaç duyacağınız tüm enerji 
Aytemiz’de” ilkesiyle yola çıkan Aytemiz, istasyon içerisindeki ilk uy-
gulamasını, İstanbul – İzmir Otoyolu’nun, en kritik lokasyonlarından 
biri olan Bursa’da, otoyol üzerindeki istasyonunda sunduğu hızlı şarj 
ünitesi ile gerçekleştiriyor ve hem elektrikli hem de hibrid araçların 
şarj edilebilmesine imkan sağlıyor.
Türkiye’de sayıları 2016 yılında 2 bin adede yaklaşan ve 2017 yılın-
da bir önceki yıla oranla satışları %50 büyüyen elektrikli araçların, 
önümüzdeki dönemde de pazardaki mevcudiyetini artırarak sürdü-
receğini söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, bu durumun 
özellikle şehirlerarası yollarda, hızlı şarj ünitelerine olan talebi de 

artıracağını vurguladı. Aytemiz olarak, dizel, benzin ve LPG satışının 
yanı sıra, elektrikli araçlar için, Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri 
A.Ş. ile bir işbirliğine gittiklerini söyleyen Eke, böylece elektrik ener-
jisini de, alternatif bir yakıt olarak istasyonlarında satışa sunduklarını 
belirtti. Ahmet Eke, “Türkiye’nin en hızlı büyüyen, en dinamik akar-
yakıt markası olarak, otomotiv sektöründe yaşanan bu dönüşümü 

bugünden görüyor, yol haritamızı, bu değişimi de göz önünde buz-
lundurarak yeniden şekillendiriyoruz. Doğan Enerji ile elde ettiğimiz 
knowhow ve rekabet avantajı sayesinde sektörümüzün geleceğine 
bugünden hazırız. Aytemiz olarak elektrikli araç kullanıcılarından 
gelecek geri bildirimlerle istasyonlarda yapacağımız yatırımlara yön 
vereceğiz. Bursa’nın ardından, kısa bir süre içerisinde İstanbul’da, 
hem Anadolu hem de Avrupa yakasında gerekli noktalarda daha 
merkezi istasyonlarımızda hızlı şarj ünitesine yer vereceğiz. İstasyon 
ağı geniş bir markanın, sektörde “ilk hızlı şarj noktası”nı sahiplen-
mesinin sektör adına önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. 
Algıda seçicilik yaratarak rekabeti de cesaretlendirmeyi hedefliyo-
ruz” diye konuştu. 
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Sektörün yeniliklere en hızlı adapte olan, öncü markalarından biri 
olduklarını hatırlatan Ahmet Eke, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: “Bugün bir istasyon ile başlattığımız bu hizmeti, 
elektrikli araçların en sık kullanabileceği karayollarını temel alarak, 
bu güzergâhlardaki Aytemiz istasyonları vasıtası ile uzun vadede 
belli bir oran çerçevesinde yaymayı hedefliyoruz. Bu istasyonla-
rımıza gelen elektrikli araç sahipleri, en son teknoloji “hızlı şarj” 
noktamızda hem araçlarını dakikalar içinde %80 oranında şarj ede-
bilecekler, hem de istasyonlarımızın market,cafe ve diğer hizmet 
alanlarında ihtiyaç duydukları her türlü hizmeti almanın konforunu 
yaşayacaklar. 

Aytemiz istasyonlarında yer verilen şarj noktalarının, elektrikli 
araçların kendi teknik altyapıları çerçevesinde, hızlı şarj özelliği-
ni de barındırdığına dikkat çeken Ahmet Eke, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Elektrikli araçların kısa vadede yüksek satış adetlerine 
ulaşmasındaki en önemli engel, menzil sorunlarıdır. Batarya tekno-
lojisinde yaşanan gelişmelerle, elektrikli araçların sundukları menzil 
her geçen gün biraz daha artsa da, özellikle şehirlerarası yollarda, 
tıpkı akaryakıt ya da LPG’li otomobiller gibi yeniden doluma ihtiyaç 
duyuyorlar. Biz de trafikteki tüm taşıtların, ihtiyaç duydukları enerji 
tiplerine en uygun çözümler üreten bir marka olarak, bu konudaki 
gelişmelere kayıtsız kalmadık. Türkiye’de akaryakıt istasyonlarında 
elektrikli “hızlı şarj” ünitelerini sahiplenen ve bunu çok kısa bir süre 
içerisinde, kendi istasyon ağında genişletmeyi planlayan ilk marka 
olmayı hedefliyoruz. Bunu da hızlı şarj özelliği sunan en yeni tek-
nolojiye sahip gelişmiş Eşarj istasyonları ile gerçekleştiriyoruz. Bu-
günden itibaren elektrikli araç sahipleri, hızlı şarj noktası barındıran 
Aytemiz istasyonlarına gelerek, sadece 25 dakikada neredeyse ba-

taryalarının tamamını doldurabilecekler. Aynı anda 2 araca hizmet 
verebilen cihazlardan,  bir tam günde yaklaşık 75 civarında araç şarj 
hizmeti alabilecek.”

Bu dönüşümün, sektörün bazı temsilcileri tarafından da takip edi-
leceğine inandığını söyleyen Ahmet Eke, “Sektörün artık elektrikli 
araçları görmezden gelmesi mümkün değil. Şehir merkezlerinde 
daha ziyade otoparklarda kurulan ama yatırımı çok pahalı olduğu 
için hızlı şarj özelliği olmayan cihazlar maalesef uzun süre şarja 
bağlı kalmayı gerektiriyor. Tüketiciler bizler sayesinde, özellikle şe-
hirlerarası yollarda, menzil konusundaki korkularını yenerek, hem 
daha çevreci hem de daha ekonomik olan elektrikli araçlara olan 
ilgilerini arttıracaklardır. Her ne kadar 2030 yılına gelindiğinde, 
elektrikli araçların pazardaki payının, o yıl satılan araçlar içerisinde 
yaklaşık yüzde 10 seviyelerinde kalacağı beklense de, biz bu deği-
şime şimdiden ayak uyduruyoruz. Aytemiz olarak vizyonumuzu ve 
altyapımızı da, bu dönüşüme uygun bir biçimde şekillendiriyoruz” 
değerlendirmesini yaptı.  Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Eşarj 
Genel Müdürü Alper Barut ise Türkiye genelinde 71 noktada 128 so-
ket ile halka açık şarj istasyonu hizmeti verdiklerini belirterek , “Lider 
olduğumuz bu alanda, Aytemiz gibi öncü bir marka ile iş birliğine 
gitmiş olmak bizi sevindiriyor. Bursa’da Aytemiz’e ait olan akarya-
kıt istasyonuna kurulan hızlı şarj istasyonu ile Türkiye’de ilk defa bir 
akaryakıt tesisine hızlı şarj istasyonu kurulmuş oldu. Kurulan bu is-
tasyon sayesinde, elektrikli araçlar batarya kapasitelerine göre çok 
kısa bir sürede şarj olabilecekler. İstasyonun lokasyonu ve uygunluk 
durumu ise Eşarj’ın web sitesi esarj.com ve Eşarj mobil uygulaması 
üzerinden de görülebilecek” diye konuştu. 
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Danfoss, Elektrikli Çözümleriyle Öncü Olan 
Visedo’yu Satın Aldı

Büyüme odaklı stratejisi doğrultusunda inovasyona yatırım 
yapmaya devam eden Danfoss, arazi ve marin pazarları için 
elektrik çözümlerinde dünya öncüsü bir marka olan Visedo Oy 

şirketini satın aldı. Danfoss bu adımla, elektrikli çözümlerde emisyon 
ve kirliliği azaltarak verimliliği artırmaya yönelik artan müşterileri 

talebine cevap vermeyi hedefliyor. Bu satın alma, dünya genelinde-
ki tüm Visedo iştirakleri ile genel merkez Lappeenranta’da bulunan 
üretim tesisini kapsıyor. Visedo, Danfoss Güç Çözümleri grubuna 
entegre olacak. Danfoss Güç Çözümleri Başkanı Eric Alström, “Bu 
satın alma ile Danfoss ve Danfoss Güç Çözümlerini daha da güçlü bir 
konuma getiriyoruz. Danfoss, bu satın almanın ardından sektördeki 
konumunu daha da güçlendirmek için elektrifikasyona yatırım yap-
maya devam edecek.” şeklinde konuştu. Danfoss Başkanı ve CEO’su 

Kim Fausing ise, “Elektrifikasyon, çok büyük potansiyele sahip hızla 
gelişen bir alan. Yeni ve yenilikçi teknolojilere sahip olmak büyüme-
ye olan yatırımımızın önemli bir parçası; bu nedenle müthiş Visedo 
ekibinin Danfoss’a ve geleceğe olan yolculuğumuza katılmasından 
dolayı heyecanlıyım” dedi. Merkezi Finlandiya’nın Lappeenranta 

kentinde bulunan Visedo şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Tuomo 
Rönkkö, “Bu başarı hikayesi, yatırımcıların uzun vadeli taahhüdü ve 
şirket için çalışacak en iyi uzmanları bulma becerisine dayanmak-
tadır” şeklinde konuştu.  Danfoss, dünya genelindeki iş kollarında 
elektrifikasyonu hayata geçirme yaklaşımı içerisinde faaliyetlerine 
devam edecek.
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Assan Alüminyum Yeni Yatırımlarıyla 
Zirveyi Hedefliyor

Kibar Holding şirketlerinden Assan Alüminyum’un Antalya’da 
gerçekleştirdiği İş Ortakları Toplantısı’nda şirketin bugünü ve 
yarını adına önemli mesajlar verildi. Toplantıda ayrıca Assan 

Alüminyum’un yeni logo ve mottosunu da ilk defa tanıttı. 

Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding bünye-
sinde faaliyet gösteren yassı alüminyum sektörünün lider kuruluşu 
Assan Alüminyum, İş Ortakları Toplantısı’nı 24-27 Ekim tarihleri ara-
sında Antalya’da Rixos Premium Belek Hotel’de gerçekleştirdi. Geniş 
katılım ile gerçekleşen etkinliğin ev sahipliğini ve açılış konuşmasını 
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar yaptı. Kibar Holding 
CEO’su Dr. Tamer Saka’nın Hoşgeldiniz Konuşması’nı yaptığı toplan-
tıda Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör ise pazarın ve 
şirketin geleceği konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda 
Assan Alüminyum’un yeni logosunun lansmanı yapıldı ve ilk olarak 
iş ortaklarına tanıtıldı.

Dijitalleşme Çağının Getirilerini Hızlı Bir Şekilde İş Alanları-
mıza Entegre Etmemiz Gerekiyor
İlk iki gün yetkili satıcılarla yapılan toplantıların ardından, üçün-
cü gün programı tüm iş ortaklarının katılımıyla Ali Kibar’ın açılış 

konuşması ile başladı. Kibar Grubu’nun amiral gemisi olan Assan 
Alüminyum’un dünden bugüne geldiği noktayı ve bunda iş ortak-
ları ile olan uzun süreli ilişkilerin önemine değinen Kibar Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “45 yıl öncesinde “Güven” üzerine 
kurduğumuz ilişkilerimiz bugün “Büyük Bir Aile” olmamıza vesile 
oldu. Bu uzun yolculuğumuzda, siz değerli paydaşlarımızla bugüne 
kadar yakaladığımız başarılarımızı sürdürülebilir kılmamız, karlı bir 
büyüme için tüm kaynaklarımızı etkin kullanmamız ve dijitalleşme 
çağının getirilerini hızlı bir şekilde iş alanlarımıza entegre etmemiz 
gereken bir döneme girmiş bulunmaktayız. Stratejilerimizi ve iddia-
larımızı, hedeflerimizden ödün vermeksizin hayata geçirebilmemiz 
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ve iş sonuçlarına yansıtabilmemiz “Güvene Dayalı Birlikteliğimizin” 
bir sonucu olacaktır” dedi.

Yatırımlarla Pazardaki Rekabet Gücümüzü Korumaktayız
Ali Kibar ayrıca, “Ulaşımdan gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpa-
zede ürün geliştirdiğimiz, Assan Alüminyum’da hem yeni hem de 
mevcut üretim içerisinde yaptığımız yatırımlarla pazardaki rekabet 
gücümüzü korumaktayız. Değişen piyasa koşullarına göre bizlerde 
hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şir-
ketlerimizde yaptığımız çalışmalarda ve yatırımlarda Endüstri 4.0 
trendlerine uyum sağlayacak yönlendirmeleri öncelikli yol haritamız 
içinde görüyoruz” dedi. 

Rekabetin Her geçen Gün Arttığı Bir Dönem Yaşıyoruz
Etkinlikte iş ortaklarına konuşan Kibar Holding CEO’su Dr. Tamer Saka 
ise iş hayatının hem gerekli, hem de kaçınılamaz bir parçası olan de-
ğişime vurgu yaptı. Çalışanlarının yaratıcı yenilikçi fikirlerini ortaya 
çıkarmak, ödüllendirmek ve başarı hikayelerini grup şirketleriyle 
paylaşmak üzere Mavi Damla Ödülleri projesini hayata geçirdiklerini 
anlatan Tamer Saka, “Rekabetin her geçen gün arttığı bir dönem ya-
şıyoruz. Grubumuzu hedeflerine taşıyabilmek için stratejik öncelik-

lerimiz doğrultusunda şirketlerimizi ileriye taşıyacak atılımları belirli 
bir plan çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda çalışanları-
mızın yaratıcı yenilikçi yaklaşımlardaki başarılarının grup genelinde 
tanınması ve ödüllendirilmesi en önemli önceliklerimizdendir” dedi.
Her Yıl Birçok Müşterimiz Tarafından Yılın Tedarikçisi Seçiliyoruz
İş ortaklarına pazarın durumu hakkında bilgiler veren Assan Alümin-
yum Genel Müdürü Göksal Güngör, Assan Alüminyum’un bugünü ve 
gelecek hedefleri konusunda da kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. 
Ayrıca markanın yeni logosu ve mottosunu iş ortaklarına tanıttı. “İs-
tanbul Tuzla ve Kocaeli Dilovası tesislerimizde yassı alüminyum sek-
töründe yıllık 300 bin tona ulaşan kurulu kapasitesimizle Türkiye’nin 
lider yassı alüminyum üreticisi konumumuzu pekiştiriyoruz. Yine 

kısa bir sürede ulaşılacak olan 100 bin ton alüminyum folyo üretim 
kapasitesi ile ise Avrupa’nın ilk üç üreticisinden biriyiz. 1300’ü aşkın 
çalışanımızla siz değerli iş ortaklarımıza değer yaratmak ve size özel 
çözümler üretebilmek için çalışıyoruz. Temel marka değerlerimiz 
olan güvenilirlik, esneklik ve yenilikçilik ilkelerinden yola çıkıyoruz 
ve doğru yolda olduğumuzu her sene yenilediğimiz müşteri mem-
nuniyeti anketlerinde sizler Assan Alüminyum’u Avrupa endüstriyel 
ortalamaların çok üstünde bir puana layık gördüğünüzde anlaya-
biliyoruz. Ar-Ge merkezimizdeki inovatif çalışmalarımızla, yaşam 
güvenliğine ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemle her geçen gün 
bayrağı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Mottomuzda da be-
lirttiğimiz gibi geleceği birlikte şekillendiriyoruz” dedi. 
Sunumun ardından Assan Alüminyum iş ortakları konuk konuşması 
Dr. Murat Bilgili’yi dinlediler. Akşam Gala Yemeği sonrasında ise Bur-
han Öcal & Bosphorus Quintet ve Yonca Lodi’nin sahne performans-
ları ile keyifli zaman geçirdiler.  
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Bosch Motosikleti Geleceğe Taşıyor

Bosch iki tekerlekli araç ve motor sporları sektöründe. pazardan 
iki kat daha hızlı büyüyor. Bosch geleceğin motosikletleri için 
güvenliği artıran ve güç aktarma sistemini daha verimli hale 

getiren yenilikçi teknolojilere imza atıyor.  Bosch’un hafif elektrik-
li araçlar için geliştirdiği güç aktarma sistemi hem üreticiler hem 
de kentlerinde elektrikli sürüş hedefleyenler için karmaşıklığı ve 

maliyeti azaltıyor. Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Dirk Hoheisel: 
“Kentleşme ve sürdürülebilirlik gibi mega trendler bugün bildiği-
miz şekliyle mobiliteyi ve motosikleti temelden değiştirecek.” dedi. 
Bosch motosiklet teknolojilerinde bir milyar avroluk satışa ulaşmayı 
hedefliyor. 
İster gelişmekte olan kitlesel pazarlarda bir ulaşım seçeneği olarak 
isterse mega kentlerde multimodal mobilitenin bir unsuru ola-
rak kullanılsın, iki tekerlekli araçlara yönelik talep gittikçe artıyor. 
2021’de iki tekerleklilerin yıllık global üretiminin üçte bir oranında 
artarak yaklaşık 160 milyon birime ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu da 
motosiklet teknolojisini kayda değer bir ticari etken haline getiriyor. 
Merkezi Japonya’nın Yokohama kentinde bulunan Bosch İki tekerlek-
li Araç ve Motor Sporları İş Birimi, global motosiklet ve motor spor-
ları pazarında ivme kazanmaya devam ediyor. İş biriminin satışları 
bu yıl, 2016’ya göre yüzde 20’den fazla, bir başka yönüyle pazarın 

iki misli oranında artış kaydetti. Bosch, 2020’de motosiklet teknolo-
jileriyle bir milyar avro satışa ulaşmayı hedefliyor. Şirket iki tekerlekli 
araçlarda ve motor sporları araçlarında sürücü destek sistemleriyle 
bağlanabilirlik çözümlerinin yanı sıra modern güç aktarma sistemi 
ve elektrifikasyon sistemleri de sunuyor. Bosch Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Dirk Hoheisel, “Kentleşme ve sürdürülebilirlik gibi mega trendler 

bugün bildiğimiz şekliyle mobiliteyi ve motosikleti temelden de-
ğiştirecek” derken, Bosch teknolojilerinin geleceğin motosikletini 
yaptığını, önce daha güvenli, sonra da güç aktarma sistemini daha 
verimli hale getirdiğini vurguladı.  
Bosch’un gelecekte mobiliteyi kazasız, stressiz ve emisyonsuz bir 
hale getirmeyi öngören vizyonu, motosikletler için de geçerli bulu-
nuyor.
Bağlanabilirlik: Sürüş Güvenliğinin Gelişiminde Bir 
Sonraki Adım
Bosch’un amaçlarından biri, sürüşü kazasız hale getirmek. Bosch’ta 
iki tekerlekli araçların güvenliği eBike’tan başlıyor. eBike’lar için ilk 
kez üretilen kilitlenmeyi önleyen (antilock) fren sistemiyle Bosch 
sürücü destek sistemlerinin iki tekerlekli araçlardaki başarı hikâyesi 
devam ediyor. Bu sistemle fren mesafesi kısaltılıyor ve gidonun üze-
rinden takla atarak düşme riski azalıyor. 
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Bosch kaza araştırmaları çalışmasına göre, tüm bisikletlere ABS sis-
temi takılması durumunda, pedelec’lerle yapılan kazalar yaklaşık 
dörtte bir oranında azaltılabilecek.  Bosch motosiklet teknolojile-
rinde dünyanın önde gelen tedarikçisi olarak; ABS, MSC (Motosiklet 
Stabilite Kontrolü) ve yan görüş desteği gibi motosiklet sürücü des-
tek sistemlerini pazarda yerleştirdi. Öte yandan, daha güvenli sürüş 
için yenilikçi teknolojiler geliştirme imkânı da hala devam ediyor. Dr. 
Hoheisel; “Gelecek için vizyonumuz bağlanabilirliği kullanarak kaza-
ları daha oluşmadan önlemek. Otonom ve ağa bağlı sürüş teknoloji-

leri otomobillerin inanılmaz bir hızda gelişmesini sağlıyor. Gelecekte 
motosikletlerin de mobiliteyle ilgili güçlükleri aşması isteniyorsa 
aynı teknolojiye erişim sağlamak gerekiyor” dedi.
Bosch bu nedenle sürücülerin araçlarla, altyapıyla ve genelde diğer 
sürücülerle iletişim kurmasını sağlayan, dijital koruma kalkanı gibi 
bağlanabilirlik sistemleri oluşturuyor. Bu sistem, motosikletlerle 
otomobillerin birbirleriyle konuşmasını sağlıyor. Sürücüler ya da 
araçlarındaki sensörler, bir motosikleti daha görmeden çok önce 
bu teknoloji onlara bir motosikletin yaklaşmakta olduğunu haber 
veriyor ve daha defansif bir sürüş stratejisi izlemelerini sağlıyor. 
Sürücünün ağa bağlı ve güvende olmasını sağlayan bir diğer çözüm 
olan Connected Horizon, sürücüleri ilerideki virajın arkasına bakıp 
olası tehlikeler hakkında önceden uyarıyor. 2025 yılına gelindiğinde 
dünya genelinde yeni ruhsat alan motosikletlerin yüzde 70’inin ağa 
bağlı olacağı öngörülüyor. 
Escooter’ların Geleceği Parlak
Bosch’ta yalnızca bağlanabilirlik değil, elektromobilite de ivme ka-
zanıyor. Önümüzdeki yıllarda eScooter’lar gibi hafif elektrikli araçlar 
pazarının yaklaşık yüzde 40 büyüyeceği tahmin ediliyor. Çalışmalar, 
2020’de dünya genelinde bu tip araçlardan yaklaşık 100 milyon adet 

üretileceğini gösteriyor. Dr. Hoheisel, “Elektromobilite küçük araç 
segmentlerinde çok daha hızlı artacak. Elektrikli küçük araçların 
dünya genelinde geleceği çok parlak” diyor. 
Bosch işte bu nedenle Govecs Schwalbe veya AIMA eScooter gibi 
dört, üç ve iki tekerlekli hafif araçların elektrifikasyonunu sağlayacak 
ölçeklendirilebilir güç aktarma sistemleri geliştirdi. Bu sistemlerde 
bir motor, kontrol ünitesi, batarya, şarj cihazı, ekran (HMI) ve bağla-
nabilirlik kutusu ile sürücünün akıllı telefonunun araçla bağlantısını 
sağlayan bir interaktif uygulama yer alıyor. 
Bosch’un elektrikli güç aktarma sistemi çözümleri 0.25 ile 20 kW 
arasındaki tüm sınıflar için ölçeklendirilebiliyor. Araç üreticileri hızla 
entegre edilebilen geniş kapsamlı bir sistem çözümünden yararla-
nıyorlar ve bu aynı zamanda geliştirme çabalarını kolaylaştırıyor. 
Ayrıca hem üreticiler hem de şehirlerinde elektrikli sürüş isteyenler 
için karmaşıklığı, varyantları ve maliyeti azaltıyor.  Bir diğer avantaj 
da küçük araçların yalnız emisyonları değil, gürültüyü de azaltıyor 
olması. 

Bosch elektrikli mobilite konusundaki çalışmalarını artırırken, elekt-
ronik motor yönetimi çözümleriyle içten yanmalı motorları iyileştir-
meye de devam ediyor. Bu çözümler iki tekerlekli araçların ve motor 
sporları araçlarının Euro 5 ve BS 6 (Bharat stage) gibi salımlarla ilgili 
en son mevzuata uymalarını sağlıyor ve en yeni işlevselliklerle artan 
performansa yönelik talebi karşılarken, CO2 salımlarını da azaltabi-
liyor. 
Bosch Yenilikçi Teknolojileriyle Eıcma 2017’De
Bosch, geleceğin motosikletleri ve motor sporları araçları için ge-
liştirdiği akıllı sürücü destek sistemleri, bağlanabilirlik çözümleri ve 
güç aktarma sistemi için yeni enerji teknolojisini Milano’da düzen-
lenen dünyanın en büyük motosiklet fuarı EICMA 2017’de tanıtıyor. 
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CK Boğaziçi Elektrik’ten Korsan Ödeme Noktası Uyarısı
CK Boğaziçi Electricity Warns About Unauthorized Deposit Points

CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Bakal “İstanbul’da halen 700 
binin üzerinde müşteri, faturasını korsan olarak ifade edilebile-
cek ödeme noktalarına yapıyor. Korsan noktalarda tüketiciler-

den haksız yere fatura başına 1,5-2 lira gibi bir bedel alınıyor” dedi.
CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, abonelerinin müşte-
ri işlem merkezleri dışındaki yerlere fatura ödememesi gerektiğini 
belirterek, “İstanbul’da halen 700 binin üzerinde müşteri faturasını 
korsan olarak ifade edilebilecek ödeme noktalarına yapıyor” ifade-
sini kullandı. 

Bakal, yazılı açıklamasında, abonelere en hızlı ve kaliteli hizmet 
verilmesinin amaçlandığını bu kapsamda müşteri merkezlerinde 
özellikle yaşlı, hamile ve engellilerin durumlarının dikkate alınarak 
işlem yapıldığını bildirdi.
Müşteri işlem merkezlerinde gün geçtikçe işlem sürelerinin kısal-
dığını vurgulayan Bakal, geçmişte 15-20 dakika süren işlerin artık 
saniyeler içinde tamamlandığını belirtti.
Vatandaşların müşteri işlem merkezleri dışındaki yerlere fatura öde-
memesi gerektiğini vurgulayan Bakal, şunları kaydetti:
“İstanbul’da halen 700 binin üzerinde müşteri, faturasını korsan 
olarak ifade edilebilecek ödeme noktalarına yapıyor. Bizim işlem 
merkezlerimizde elektrik faturası ödemesi sırasında tüketiciden 
herhangi bir bedel alınması söz konusu değil. Müşteri geliyor, gönül 
rahatlığı ile faturasını ödüyor. Oysa korsan noktalarda elektrik tüke-
ticilerinden haksız yere fatura başına 1,5-2 lira gibi bir bedel alınıyor. 
Ayrıca bu noktalardan yapılan ödemelerde gecikme ya da faturanın 
yatırılamaması gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenlerle 
müşterilerimize çok daha dikkatli olmaları konusunda bir kez daha 
çağrıda bulunmak istiyorum.
Kaynak: AA

“Currently, more than 700 thousand clients in Istanbul are paying their 
electricity bills at deposit points which can be defined as pirate deposit 
points,” said Mr. Bakal, General Manager of CK Boğaziçi Electricity. 
“Such deposit points charge consumers a fee of TL1.5-2 which is un-
lawful,” he added.
“Currently, more than 700 thousand clients in Istanbul are paying their 
electricity bills at deposit points other than customer transaction cent-
ers, ” said Halit Balat, General Manager of CK Boğaziçi Electricity, hav-
ing stated that their clients should not pay their bills at locations other 
than customer transaction centers. 
Mr. Bakal, in his written announcement, noted that any transactions 
made in customer transaction centers are made with consideration 
into elderly, expecting and disabled clients with the mission to offer 
fast and quality services to their clients.
Mr. Bakal also noted that the transaction duration is getting shorter 
and shorter every other day and that now they are able to complete a 
transaction in a matter of seconds, once it was taking 15 to 20 mins.
Mr. Bakal stated that the citizens should not pay their bills at deposit 
points other than customer transaction centers and added:

“Currently, more than 700 thousand clients in Istanbul are paying their 
electricity bills at deposit points which can be defined as pirate de-
posit points. Our transaction centers charge no fees when a payment 
is made for an electricity bill. Our clients arrive and pay their bills with 
peace of mind. On the other hand, deposit points charge consumers 
a fee of TL1.5-2 which is unlawful. Nevertheless, payments made to 
such deposit points may be delayed or even lost in the system. Thus, I 
would like to warn our valued customers one more time to take heed 
of the difference.
Source: AA
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Elektrik Borcu Olanlara Müjde 
Good News for Those with Pending Electricity Bills

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasada borç yapılan-
dırmasına rağmen TEDAŞ’a borcunu ödemeyenlere yeni bir hak 
tanındı. Elektrik borcu olanlara yeniden yapılandırma hakkı 

tanıyan yasada, borçların 2018 yılının Ocak ayından başlamak üzere, 
24 ayda 24 eşit taksitte ödeneceği de belirtildi.
Elektrik Tüketiminden Kaynaklanan Tüm Borçlar
Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’sinden faz-
lası belediyelere ait şirketler ve il özel idarelerinin ödemekle yüküm-
lü olduğu ve özelleştirme işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş 

olan elektrik tüketiminden kaynaklanan yapılandırılmamış olan ala-
caklar ile yapılandırıldığı halde ihlal edilmiş olan alacakların asılları 
ile bu alacaklara bağlı feri alacaklar yerine, düzenlemenin yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 
esas alınmak suretiyle hesaplanacak tutarın ilk taksiti, 2018 yılının 
Ocak ayından başlamak üzere 24 ayda 24 eşit taksitte ödenecek.
Bu süre içinde ödenen taksitlere herhangi bir zam ve faiz hesaplan-
mayacak.
Hesaplanan taksit tutarlarının süresinde ödenmemesi halinde ise 
bu tutara ödemede gecikilen her ay ve kesri için geç ödeme zammı 
uygulanacak.

A new right is now in effect for those who were not able to pay off their 
debt to TEDAŞ even after having their debt restructured as per the bag 
bill passed by the General Assembly of TMBB.
The new law is giving the right to re-restructure the electricity bill 
debts and the debt will be paid in 24 installments starting from Janu-
ary, 2018.
All Debts Arising from Power Consumption
Any debts including those of municipalities, their affiliates and compa-
nies owned by municipalities as principle partner, the un-restructured 

debts special provincial administration needed to pay but transferred 
to TEDAŞ during privatization process, the original and secondary col-
lectibles arising from restructured debts which were failed to be paid 
until the effective date of this regulation (including the effective date) 
shall be paid in 24 even monthly installments as of January, 2008, 
based on monthly national PPI.
The debt shall not be subject to any interest or price rise as long as it is 
paid in 24 months.
A late fee shall be collected for the debts failed to be paid in this period 
of time.
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Dere Kenarına Kurduğu Sistemle 
Kendi Elektriğini Üretiyor

Generating Free of Charge Energy with a 
System Built by the River
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Ordulu 64 yaşındaki Ahmet Ergin, tasarruf sağlamak amacıyla 
kurduğu sistemle evinin elektriğini üretiyor. Altınordu ilçesi 
Kayabaşı Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan emekli Ergin, emekli 

olduktan sonra hobi olarak tarım ve elektronik işleriyle uğraşmaya 
başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik 
Bölümü mezunu olan Ergin, evinde elektrik masrafını en aza indir-

mek amacıyla yeni bir sistem kurmaya karar verdi. İnternet üzerin-
den yaptığı araştırmaların yanı sıra mühendislerden de bilgi alan 
Ergin, evinin yaklaşık 150 metre aşağısında bulunan dere kenarına 
küçük elektrik üretim sistemi kurmaya başladı. Kullanılmış malze-
melerin yanı sıra satın aldığı ürünleri, evinin altında kurduğu atöl-
yede işleyen Ergin, 3 katlı evine elektrik üretim sistemi kurdu. Ergin, 
sistem sayesinde evinin kullanılan iki dairesinin elektriğini buradan 
sağlıyor.
Evli ve 3 çocuk babası Ergin, yaptığı açıklamada, elektrikle ilgili işlere 
her zaman merakı olduğunu söyledi. Yaptığı incelemeler neticesin-
de elektrik sistemini dere kenarına kurabileceğine kanaat getirdiğini 
anlatan Ergin, şöyle devam etti:

Ahmet Ergin of 64 years old from Ordu is generating electricity for his 
home with a system he built in order to save energy. Living with his 
family in the Neighborhood of Kayabaşı of Altınordu District and a 
pensioner, Mr. Ergin took up agriculture and electronics after he was 
retired. A graduate of the Occupational School of Karadeniz Technical 
University, Mr. Ergin decided to minimize their energy expenses install-

ing a new system. As a result of his research online and in accordance 
with the recommendations of engineers, Mr. Ergin started to build a 
small-scale power generation system by the river, 150 meters from 
his home.  Having used second-hand materials and new products, Mr. 
Ergin has managed to install a power generation system to his 3-floor 
building. Mr. Ergin is now providing the energy need for two apart-
ments in his building solely using this system.
Married with 3 children, Mr. Ergin said that he was always interested 
in electrical works. He decided to install the power generation system 
by the river as a result of his research and he added:
“I have looked it up also online. It has come to my knowledge that there 
is a regulator with 500 rpm. Then, I designed the wheel for the system. 
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“İnternet üzerinden de araştırmalar yaptım. 500 devirli regülatör 
olduğunu öğrendim. Daha sonra bu sistemin çarkını dizayn ettim. 
Çarkını tamamen evimin altındaki atölyede yaptım. Dereden akan 
suyun da sistem için yeterli olduğunu gördüm. 50 ve 75’lik boruyu 
dolduruyor. Suyun tazyikini de ayarladım. Bu çark dakikada 87 devir 
yapıyor. Kasnak vasıtasıyla regülatörü 710 devire çıkarıyor ve böyle-
likle elektrik üretiliyor.”

Ergin, şu anda 900-1200 watt elektrik ürettiğine dikkati çekerek, 
“Buzdolabı, çamaşır makinesi ile evin iki dairesinin aydınlatmasını 
yapıyor. Bolca elektrik kullanıyorum. Normal elektriği sadece mer-
diven aydınlatmasında ya da sistem arıza yaptığında kullanıyorum” 
diye konuştu.
Sistemin en önemli parçalarından birinin çark olduğunu ifade eden 
Ergin, kaynak yapabilen herkesin çarkı yapabileceğini ve uygun şart-
ların oluştuğu ortamda sistemin kurulabileceğini aktardı.
Dere Kenarında Oyuncak Yapılmış Tepkisi Veriyorlar
Ahmet Ergin, elektrik üretim sistemini tam bir sene önce kurduğu-
nu ve sistemi görenlerin farklı tepkiler verdiğini anlattı. Bazılarının, 
dere kenarında “oyuncak yapılmış” tepkisi verdiğine işaret eden Er-
gin, “Sanki bir çocuk su değirmeni yaptı da çark su serpiyor sanıyor-
lar. Elektrik ürettiğini birçoğu bilmiyor” dedi.
Karadeniz Bölgesi’nde söz konusu sistemin kolaylıkla kurulabileceği-
ni vurgulayan Ergin, “Bu sistem bize 4 bin 500 liraya mal oldu. 2 bin 
300 lirası alternatör. Diğerleri de boru, çarkın sacı gibi malzemeler. 
Çok masraflı olduğunu düşünmüyorum. Aşağı yukarı 1 ya da 1,5 yıl 
içerisinde kendisini amorti edebilir. Elektrik balkonda, terasta, ka-
pıda devamlı yanıyor. Önceden çocuklar dışarıdan içeriye girdiğinde 
‘Elektriği söndürün’ derdik. Şimdi elektriği söndürme işi yok. Elektrik 
yakmak serbest” ifadelerini kullandı.
Ergin, herkese bu sistemi tavsiye ettiğini belirterek, “Sular akar, Türk-
ler bakar değil, sular akar, Türkler yapar’ olsun. Yeter ki bu derelerden 
elektrik üretilsin” şeklinde konuştu.
Kaynak: AA

I built the wheel in my basement workshop. I concluded that the water 
flow of the river will be sufficient. It is good enough for pipes of 50 cm 
and 75 cm diameter. I was also able to regulate the water pressure. The 
wheel is working at 87 rpm. The system, then, converts this into 710 
rpm using the pulley which in return generates electricity.”
“It is just enough for running the fridge, washing machine and two 
apartments in the house,” said Mr. Ergin, stating that the system is 
generating 900 to 1,200 Watts at the moment. “And I am not cutting 
from my power usage. I am only using grid power around the stairs 
area and when the system is not operational,” he added.
He explained that wheel is one of the most important parts of the 
system and anyone who is able to weld can build one and install the 
system where necessary conditions are met.
People Have Hard Time to Understand What It Really is
Ahmet Ergin told us the different reactions he has received from people 
after installing the system one year ago. “Some think it is a toy by the 
riverside, as if a child has built it and it splashes water. Many do not 
understand the fact that it generates power,” he said.

Emphasizing the fact that it is very convenient to install such system in 
the Black Sea Region, “It cost me TL4,500,” said Mr. Ergin. “Alternator 
costs TL2.300. And the rest is pipes, sheet for the wheel and other ma-
terials. I do not think it is costly. It has the potential to pay off in 1 or 1.5 
year. Lights are always on around the balcony, terrace and gate area. 
We used to turn the lights off when children came home. Now nobody 
needs to turn the lights off. It is free to have them on,” he continued.
Mr. Ergin recommended the system to all and said: “Let’s not just look 
at how the water flows and build something on it. My wish is more 
people make use of this natural source”.
Source: AA
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Gediz Elektrik ve Aydem Elektrik’in Borcu 
650 Milyon TL’yi Aştı

The Combined Debt of Gediz Electricity and Aydem Electricity Exceeds TL650 Million

elektrik
electric

Gediz Elektrik ve Aydem Elektrik dağıtım şirketlerinin müşte-
rilerine satmak üzere elektrik satın aldığı TETAŞ’a borcunun 
600-650 milyon TL’ye kadar çıktığı belirtildi. Borç artışına kur 

artışı sebep gösteriliyor.
Ankara’da enerji koridorlarında ve kapalı kapılar ardında son dö-
nemde en çok bazı elektrik dağıtım şirketlerinin finansman soru-
nu ve borçlarını çevirme konusunda düştükleri sıkıntı konuşuluyor. 

Bereket Enerji kontrolünde bulunan, sırasıyla 2.6 milyon ve 1.5 
milyon abonenin elektrik dağıtımını yapan Gediz Elektrik ile Aydem 
Elektrik’in 650 milyon TL’yi bulan borç krizinin derinleştiği belirtili-
yor.
Tetaş İki Şirketi Defalarca Uyardı
Gazete Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre söz konusu da-
ğıtım şirketlerinin, devletin kontrolündeki Türkiye Elektrik Ticaret ve 
Taahhüt AŞ’ye (TETAŞ) olan elektrik borcunun 600-650 milyon TL’yi 
aştığı belirtiliyor.
 TETAŞ’ın bu iki şirketi, borçlarını ödemeleri için defalarca uyardığı 
belirtildi. Aynı grup altında faaliyet gösteren borçlu dağıtım şirket-
lerinin, birikmiş borçlarını ödemedikleri gibi her ay da yeni borç yap-
tıkları kaydedildi.

It was announced that the total debt of Gediz Electricity and Aydem 
Electricity power distribution companies arising from their power pur-
chase from TETAŞ in order to sell their clients now adds up to TL600-
650 million. The fluctuating exchange rates is pointed at as one of the 
reasons behind the debt.
The issues power distribution companies suffer recently and the co-
nundrum they have found themselves in are being discussed in the 

capital behind closed doors and in the corridors of the energy com-
panies. Managed under the umbrella of Bereket Energy and serving 
for 2.6 and 1.5 million clients, Gediz Electricity and Aydem Electricity, 
respectively, are at the verge of a debt crisis with a total debt of TL650 
million.
TETAŞ has Warn Both Companies Many Times
According to the report of Olcay Aydilek of Gazete Habertürk, the total 
debt of the companies in question to Turkish Electricity Trading and 
Contracting Inc (TETAŞ), a state-owned enterprise, adds up to TL600-
650 million at the moment. It is noted that TETAŞ has warned these 
two companies many times, urging them to pay off their debts. It is 
stated that, operating under the same umbrella, these two compa-
nies failed to pay their debt while their debt is increasing every other 
month.
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Bürokrasi Formül Üretiyor
Bürokrasi, sektörde daha derin ve büyük bir soruna yol açmamak 
için tahsilat konusunda formül üretiyor. TETAŞ’ın, bu amaçla bu iki 
dağıtım şirketini “borcunuzu ödeyin” diyerek defalarca uyardığı kay-
dedildi. TETAŞ’ın, ilgili diğer kamu otoritelerini de yaşanan sorun 
hakkında bilgilendirdiği ve gerekli girişimlerde bulunduğu belirtildi.
Finansal Yapılandırma İçin Görüşüyor
Elektrik dağıtım sektörü kaynakları, iki dağıtım şirketini kontrol 
eden Bereket Enerji’nin, bankalarla kredilerini yeniden yapılandır-
mak üzere görüşme yaptığını belirterek, “Sürecin sonuçlandığını 
söyleyebiliriz. Grup, TETAŞ’ın kapısını çalıp, borçlarıyla ilgili görüşme 
yapacaktır. Bu konuda olumlu gelişmeler beklenebilir” dedi. Kay-
naklar, diğer bazı elektrik dağıtım şirketlerinin de TETAŞ’tan satın 
aldıkları elektrikten doğan borçları bulunduğunu belirterek, “Dolar 
kurunun bu düzeylere çıkması beklenmiyordu. Bu durum, dağıtım 
şirketlerinin finansal yönden sorun yaşamasına yol açtı” dedi. Elekt-
rik dağıtım şirketlerinin, finansal darboğazın az da olsa aşılması ve 
şirketlerin nefes alması için enerji bürokrasisine bazı talepler ilettiği, 
bunların değerlendirildiği öğrenildi.

Dolar Kuru Çarptı
Türkiye’de 22 elektrik dağıtım bölgesi var. Özelleştirmeden 13 milyar 
dolar gelir elde edildi. Özelleştirme sürecinde dolar 1.80 TL düzeyin-
deydi. Bugün dolar 3.88 TL seviyesinde.
Osmangazi Yönetimine El Konulmuştu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2013 yılında Osmangazi 
Elektrik Dağıtım AŞ’nin (OEDAŞ) yönetimine, “TETAŞ’a olan 180 mil-
yon borcunu ödememesi” ve “finansal darboğaza düşmesi” ve “yü-
kümlülüklerini yerine getirmemesi” nedeniyle el koymuştu. Daha 
sonra da OEDAŞ’ın yönetimine, kamunun tayin ettiği yöneticiler 
atanmıştı. Osmangazi, geçtiğimiz yıl Zorlu Grubu’na satıldı. EPDK, 
Aralık 2016’da devir için onay verdi.

Bureaucracy to Find a Solution
Bureaucracy is working on a formula about collection of the debt in 
order to avoid a deeper and bigger problem in the sector. With this pur-
pose, TETAŞ is reportedly warned these two power distribution com-
panies urging them to “pay their debts.” It is also reported that TETAŞ 
notified relevant public authorities about the situation and initiated 
the necessary processes.

Financial Restructuring is Discussed
Our sources from the power distribution sector disclosed that Bereket 
Energy, the umbrella company managing both distribution compa-
nies, is making contact in order to restructure their bank loans and 
said: “The process has almost come to an end. The Group will soon 
meet TETAŞ with regards to its debt. It will be logical to have positive 
expectations on this respect.” “It was not expected to see the exchange 
rate of USD rocketing in such way,” said our sources, having empha-
sized that this is not a case limited to these two companies and others 
also experience the same situation due to the power they purchased 
from TETAŞ. The situation about the exchange rate has led to financial 
problems in many power distribution companies,” they added. It has 
come to our knowledge that power distribution companies have made 
a number of demands to the energy bureaucracy in order to be able to 
navigate through the financial bottleneck.
USD/TL Exchange Rate Strikes
Turkey is divided into 22 power distribution areas. Privatization gener-
ated $13 billion in revenues. During the privatization USD/TL rate was 
higher than 1.80. Today USD/TL rate is 3.88.
Osmangazi Management was Overthrown
Energy Market Regulatory Authority (EPDK) had overthrown the man-
agement of Osmangazi Electricity Distribution Inc. (OEDAŞ) in 2013 
due to “unpaid debt of $180 million to TETAŞ,” that “the company be-
ing in a financial bottleneck” and that “the company fails to fulfill its 
obligations.”  This was followed by assignment of managers selected 
by the public to OEDAŞ management. Osmangazi is sold to Zorlu Group 
in 2016. EPDK has approved the acquisition in December, 2016.
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Prysmian Group Türkiye Web Sitesini Yeniledi

Prysmian Group Türkiye, kurumsal web sitesi www.prysmiang-
roup.com.tr ‘yi yeniledi.  Enerji ve telekomünikasyon kabloları 
sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group’un Türkiye 

operasyonu Prysmian Group Türkiye’nin kurumsal web sitesi www.
prysmiangroup.com.tr yenilendi.  

Prysmian Group bünyesindeki tüm ülke web sitelerinde görülecek 
değişime öncülük eden ülkelerden biri olan ve “Türkiye’yi Yarın-
lara Bağlıyoruz” misyonu ile yoluna devam eden Prysmian Group 
Türkiye’nin yenilenen web sitesi, yeni nesil web teknolojileri ve daha 
kolay kullanım sağlayan dinamik yapısı ile 1 Aralık 2017 tarihinde 
yayına girdi. 
En güncel teknoloji ile donatılan ve dijital kullanıcı deneyimi trend-
lerine uygun olarak tasarlanan web sitesi, 6 ay süren bir içerik taşı-
ma süreci sonrasında hayata geçti. Arama motoru optimizasyonu-
na (SEO) uyumlu içerik ve kod yapısına sahip olan yeni web sitesi, 
görseller, yazılar, video ve teknik dokümanlardan oluşan kapsamlı 
bir içerik kütüphanesi ile destekleniyor.  Yeni web sitesinde zengin 
içeriğe ulaşımı kolaylaştırmak adına, mobil ve tablet gibi farklı ci-

hazların farklı ekran çözünürlükleriyle, kullanıcı deneyiminde kayıp 
yaşanmadan mobil teknolojisine uyum sağlamasını amaçlayan 
uyumlu tasarım teknolojisi kullanılıyor. Yeni web sitesi hakkında 
açıklamalarda bulunan Prysmian Group Türkiye Pazarlama ve İş 
Geliştirme Direktörü Tamer Yavuztürk, “Teknoloji, değişim ve ya-

ratıcılığın giderek değer kazandığı günümüzde, dünyada en çok 
kullanılan iletişim kanallarından birisi olan internet bizim için çok 
önemli. Prysmian Group genelindeki değişimin bir parçası olarak, 
biz de Türkiye’deki web sitemizi grubun bize sunmuş olduğu teknik 
altyapıyı kullanarak ve tamamen kendi ekibimizin gayretleri ile ye-
niledik. Çok daha basit bir kullanıma, güçlü bir teknolojik altyapıya 
ve modern bir tasarıma sahip yeni web sitemizle, Prysmian Group 
Türkiye’nin her alanda yenilikçi, dinamik ve teknolojik bakış açısını 
yansıtmaya ve ziyaretçilerin daha iyi bir deneyim yaşabilmesi için 
yeni web teknolojilerini bünyesinde barındıran, kullanıcı dostu bir 
tasarım yaratmaya çalıştık. Sektörün teknolojik alanda da öncü fir-
ması olarak, web sitemizde farklılıklar yaratmaya, yeni fonksiyonlar 
ile güncellemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi. 
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Enerji Analizörü (Şebeke Analizörü) Nedir?

Enerji analizörü, güncel teknolojiler ile elektrik enerjisinin sürekli 
olarak izlenmesini, ölçüm verilerinin sürekli olarak kayıt altında 
tutulmasını ve gerektiğinde kayıtların uzak cihazlarla ve yazı-

lımlarla haberleşerek iletilmesini sağlayan izleme cihazlarına verilen 
addır.

Enerji Analizörü  (Şebeke Analizörü) Nedir?
Güç kalitesi ve enerjinin önemi gün geçtikçe artarken, tüketicilere 
yüksek kalite ve verimlilikte kesintisiz elektrik sağlanabilmesi önce-
likli hale geldi. Elektrik enerjisinin verimliliği enerji olarak kullanıla-
bilen görünür enerji miktarına bağlıyken; kalitesi ise büyük oranda 
içerdiği harmonik bileşenlerin elimine edilebilmesi ile sağlanır.
Enerji analizörleri ile tek faz ve üç faz gerilim ve akım rms değer-
leri, aktif ve reaktif (kapasitif veya endüktif) güç değerleri, aktif ve 
reaktif enerji değerleri, güç faktörü, şebeke frekansı, ortalama ve 
maksimum güçler, demand ve harmonik bozulmalar ölçülebilmek-
tedir. Ölçülen değerler enerji analizörünün hafızasına kaydedilebilir, 
ekranında görüntülenebilir, haberleşme protokolleri sayesinde bilgi-
sayar ortamına aktarılıp depolanabilir veya haberleşme protokolleri 
sayesinde uzaktan izlenebilir. Elektrik enerjisi kalitesini arttırmanın 
en önemli basamaklarından biri, elektriği bir otomasyon sistemi ile 

izleyerek kontrol edip şebekeyi bir otomasyona adapte edebilmektir. 
Böylelikle elektrik enerjisinin iletilip dağıtıldığı şebekede oluşabile-
cek bir arızaya yakından veya uzaktan hemen müdahale edilebildiği 
gibi, verim ve kalitede oluşabilecek herhangi bir düşüş; örneğin har-
moniklerdeki artış veya reaktif gücün istenmeyen oranlara gelmesi 

enerji analizörü ile anlık olarak ölçülüp kontrol birimlerinin devreye 
girmesini sağlayacaktır.
Özellikle yarı iletken anahtarlama elemanlarının şebekede yaygın-
ca kullanılması, lineer olmayan şebeke elemanlarının da kullanımı, 
kesintisiz güç kaynaklarının varlığı, saf sinüs veya buna çok yakın 
üretilen elektrik enerjisinin gerilim dalga formunu bozar. 
Son tüketiciye ulaştırılan elektrik enerjisi enerji analizörü tarafından 
izlenerek, ileride faturalandırma veya ceza olarak karşılaşılabilecek 
verimsiz kullanımların önüne geçilmesini sağlar.
Enerji analizörü ayrıca elektrik şebekesinde oluşabilen ve özellikle 
elektronik cihazların ve tüm ekipmanlardaki elektronik kartların arı-
zalanmasına neden olan; anlık yükselme (sag), anlık düşme (swell) 
değerlerini ölçer ve hafızasına kaydeder. Bu sayede şebekenin kali-
tesi çözümlenebilir ve gerekli müdahalelerle arızalar meydana gel-
meden engellenebilir.  Kaynak: Voltimum
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Hastanelerde LED Aydınlatma Kullanımı

Hastane ortamında LED aydınlatma çözümleri, değişen şartlar-
da bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmalıdır. Hasta 
konforu, personel verimliliği, etkin enerji kullanımı ve kaliteli 

aydınlatma çözümleri için yüksek beklenti ihtiyaçları vardır.

Hastane ortamında LED aydınlatma çözümleri, değişen şartlarda 
bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmalıdır. Hasta konforu, 
personel verimliliği, etkin enerji kullanımı ve kaliteli aydınlatma çö-
zümleri için yüksek beklenti ihtiyaçları vardır. Kullanılacak aydınlat-
ma çözümlerinde verimli LED ışık kaynakları, sisteme entegre edil-
miş akıllı aydınlatma kontrol sistemleri büyük önem taşımaktadır.
Ortak Alanlar, Lobiler, Koridorlar
Modern sağlık tesislerinde müşterinin karşılandığı giriş kısımları, 
koridorlar, kafeteryalar ve ziyaretçi bölümü dahil olmak üzere birçok 
ortak alan uygulaması vardır. Konuksever bir karşılama ve konforlu 
mekanlar için ışık katmanlı ve soft aydınlatma seçenekleri ortamda 
daha rahat bir atmosfer yaratılmasını sağlar. Mimariye uyumlu LED 
armatür seçimleri genel mekan algısı için önemlidir.
Hasta Odaları ve Personel Mekanları
Hasta bakım alanlarını aydınlatmak için bütünsel bir yapı içinde, 
katmanlı bir aydınlatma yaklaşımı ile hastalar için doğru bir şifa 
alanı yaratılabilir. Yine DIM edilebilir ve akıllı aydınlatma sistemleri, 
hasta konforu açısından vazgeçilmezdir, gün ışığından faydalanmak 
verimlilik için önemlidir.
Hasta odası içinde muayene ve tıbbi destek faaliyetlerinin ihtiyaç 
duyduğu ışık kalitesi ve aydınlatma seviyeleri sağlanmalıdır. Hasta 
güvenliği için yol bulma amaçlı görünürlük sağlayacak gece aydın-

latmaları olmalıdır. Personel oda ve dinlenme alanlarında göz yor-
gunluğunu ve gerginliği en aza indirecek ışık ve aydınlatma sistem-
leri kullanmak gereklidir.
Operasyon ve Ameliyat Odaları
Operasyon ve ameliyat odalarında aydınlatma gereksinmeleri ortam 
aydınlatma ve görev aydınlatmalarının birlikte kullanılması ile kar-
şılanır. Cerrahi alanlarda kaliteli LED aydınlatma çözümleri için ışık 
seviyesi, ışık yoğunluğu, kontrast en önemli faktörlerdir. Mekanın 
aktivite bölgeleri içinde gölgeler, parlama, yansıma, renk sıcaklığı ve 
renksel geriverim önem arz eder. Aydınlatma elektroniği ürünleri en 
az elektromanyetik emisyon verecek şekilde tasarlanmış olmalıdır, 
Oluşabilecek harmonikler ve radyo frekans girişimleri teşhis ve teda-
vi ekipmanlarını etkilememelidir.

Tanı ve Görüntüleme Alanları
Radyoloji ortamlarında hasta konforu için özel aydınlatma çözüm-
leri amaca hizmet eder. Bu alanlarda kullanılan görüntüleme ekip-
manları hasta için korkutucu olabilir. Bakım personeli için uygun ışık 
seviyeleri oluşturulurken, hasta için olumlu, sakinleştirici bir ortam 
yaratmak mutlu bir hasta deneyimi için gereklidir.
LED Portalı
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LED Aydınlatma Dönüşümünde 
Yapılan10 Yaygın Hata

Kötü bir LED aydınlatma tedarikçisi tarafından kandırılmayın ve 
sizin için uygun olmayan bir kurulum yapmayın. Yazılarımızı 
takip ederek aydınlatma dönüşümlerinde yaşanan yaygın 10 

hatadan kaçının. Aydınlatmanızı yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? 
Çoğu kişinin LED aydınlatma ile ilgili yaptığı 10 hatayı öğrenene ka-
dar hiçbir şey yapmayın.
Kötü bir LED aydınlatma tedarikçisi tarafından kandırılmayın ve 
sizin için uygun olmayan bir kurulum yapmayın. Yazılarımızı takip 

ederek aydınlatma dönüşümlerinde yaşanan yaygın 10 hatadan ka-
çının. Aydınlatmanızı yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Çoğu kişinin 
LED aydınlatma ile ilgili yaptığı 10 hatayı öğrenene kadar hiçbir şey 
yapmayın.
1. Farklı Işık Dağılımı Olan Bir Ürün Satın Alma
Muhtemelen en yaygın sorun bu. LED lamba ve armatürler daha 
fazla oranda yönlendirilmiş ışığa sahip. Örneğin, halojen lambayı 

LED ile değiştirirseniz, saçılan ışık daha az olacak. Ancak bu saçılan 
ışık, bir otel koridorundaki duvarların aydınlatılmasında olduğu gibi 
istenen bir şey olabilir. Aynı şekilde eğer flüoresanı LED ile değiştirir-
seniz, duvarların üstteki üçte birlik kısmını gölgede bırakabilirsiniz.
Ne yapmalı: Önce bir numune satın alın.
2. Çok Karanlık Veya Çok Parlak Aydınlatma Satın Alınma
Floresanları LED ile değiştirmeyi düşünüyorsanız, floresanı sadece 
ışık miktarıyla (lümenler veya lm olarak ölçülen) değerlendirmeyin. 

LED ışığı yönlendirilmiş olduğu için muhtemelen LED’den daha fazla 
ışık elde edersiniz. Dikkat edin; datasheet’te ışık çıkışı olduğundan 
fazla yazılabilir ve farklı ışık dağılımı odayı karanlık hale getirebilir.
Ne yapmalı: Saygın, güvenilir bir markadan satın alın, mevcut ar-
matürlere uyumunu kontrol edin veya bir laboratuvarda test ettirin.
3. Çok “Soğuk” Aydınlatma Satın Alma
Işığın renk sıcaklığı Kelvin ile ölçülür. Halojen 3200K iken akkor 
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flamanlı lamba 2700K’dır. Bunları 5000K LED’lerle değiştirirseniz, 
ortam belirgin şekilde daha soğuk beyaz görünür. Asya’dan gelen 
LED paneller soğuk olma eğilimindedir. Bu hem onların kültürel ter-
cihi ve hem de soğuk beyaz ürünlerde daha enerji etkin LED çözüm-
leri yaratmak daha kolay.

Ne yapmalı: Özelliklerini kontrol edin ve öncelikle bir numune satın 
alarak deneyin.
4. Renkleri Donuk Gösteren Lamba Satın Alma
Lambanın renksel gerimi CRI (Color Rendering Index) ile ölçülür. 
Genel kural CRI değeri en az 80 ve üzeri, daha iyisi 90 ve üzeri olan 
aydınlatmadır. LED’in bir diğer zayıf noktası R9 değeridir. Ki bu de-
ğer CRI ölçümüne dahil değildir. CRI değerinin en az 80 ve üzerinde 
olduğundan emin olun, aksi halde kırmızılar çamur gibi ve mat gö-
rünürler.
Ne yapmalı: CRI değerini öğrenin.
5. Dimmerla Uyumlu Olmayan Lamba Satın Alma
Akkor flamanlı veya halojen lambalar için tasarlanmış dimmerlar 
LED lambalar ile uyumlu olmayabilir. Böyle bir durumda, genellikle 
kıpraşma, flicker sorunu yaşanır. Bunun nedeni, akkor flamanlı ve 
halojen lambalar dimmer’a standart yükleme yaparken, LED devresi 
onu karmaşık hale getirir ve bazen bu durum dimmer’ın arızalan-
masına yol açar.
Ne yapmalı: Mevcut dimmerı test edin.
6. Satıcı Hakkında Bilgi Alın
Son yıllarda pek çok LED lamba tedarikçisi piyasaya girdi. Gerekli de-
netimlerin yapılması gerekiyor. Güvenilir markalar mı? Herhangi bir 
endüstriyel birliğe mensuplar mı? Ne zamandır piyasadalar? Ürünle-
ri güvenilir, akredite laboratuvarlarda test ediliyor mu? Bulunduğu-
nuz ülkede ticari faaliyetteler mi?

Ne yapmalı: İnternette satıcı ile ilgili araştırma yapın.
7. Ürün Garanti Şartlarına Dikkat Etmeme
Satıcı size nasıl bir garanti veriyor? Bazen lamba ömrü verilir veya 
bazen garantinizi aktive etmek için belli bir süre içerisinde online 
kayıt yaptırmanız gerekebilir.
Ne yapmalı: Güvenilir bir satıcıdan alışveriş yapın, garanti şartlarını 
iyice okuyun.
8. Kısa Ömürlü Lamba Satın Alma
Bir LED’nin genel olarak kabul edilen nominal ömrü, performansı-
nın %70’e düştüğü L70 süresidir. Örneğin, 50.000 saat garanti süresi 
olabilir. Sektör yüksek garanti süresi verme eğilimindedir. Ancak o 
süreden önce arıza yaygın bir sorundur.
Ne yapmalı: Satıcıya L70 testlerini sorun.

9. Üretim Sürekliliği
Lambalarınızdan birinin bozulması durumunda yenilemek için sor-
duğunuzda artık o modelin üretilmediği cevabını alabilirsiniz. Dik-
kat edin; önerilen yeni model öncekinden çok farklı özelliklere sahip 
olabilir.
Ne yapmalı: Mümkünse yedek lamba satın alın.
10. Göz Yoran, Çok Parlak Lamba Satın Alma
LED’lerle birlikte özellikle ofislerde kamaşma sorunu yeniden yaşan-
maya başladı. Kamaşma için olması gereken maksimum değer, bir-
leşik göz kamaşması indeksi UGR (Unified Glare Rating) ile ölçülür. 
19’un altında olması gerekir.
Ne yapmalı: UGR’yi hesaplatın ya da bir montaj numunesi edinin.
PLD Türkiye (Çeviri), Lux Review (Haber Kaynağı)
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50 TL’ye Yüksek Tavan Aydınlatması Olur Mu?

Lux ekibine, yüksek performanslı aydınlatmada inanılmaz teklif-
ler sunan bir e-posta geldi. Uluslararası güvenlik sertifikalarına 
ve uzun garanti süresine sahip olduğu belirtilen ürün nasıl bu 

kadar ucuza satılabilirdi? Lux ekibi Çin‘den bir yüksek tavan aydın-
latma armatürü sipariş etti. Ürün, Aydınlatma Endüstrisi Birliği (LIA) 
tarafından yapılan güvenlik testlerinde başarısız oldu.

Ekibe, yüksek performanslı aydınlatmada inanılmaz teklifler su-
nan bir e-posta geldi. Uluslararası güvenlik sertifikalarına ve uzun 
garanti süresine sahip olduğu belirtilen ürün nasıl bu kadar ucuza 
satılabilirdi? E-postada farklı alternatifler bulunsa da Lux ekibiUL 
sertifikasına ve CE işaretine sahip üç yıl garantili ürünü seçti.
Fiyat sadece 15,80$ (yaklaşık 50 TL)seviyesindeydi. Renk sıcaklığı, 
teslimat ücretleri ve ödeme bilgileri netleştiriltidikten sonra sipariş 
verildi. Siparişten dört hafta sonra ürün Lux Towers’a ulaştı. Ekip 
ambalaj kalitesi için 10 üzerinden 10 puan veriyor. İlk muayene so-
nucunda da mekanik kaplama iyi bulundu, keskin kenarlar yoktu, 
vidalar doğru yerdeydi ve iyi bir boya işçiliği vardı.
Ancak ürün beklediklerinden daha hafifti, bu yüzden soğutma göre-
vini nasıl yerine getireceği merak konusu oldu. bDaha yakından ince-

lendiğinde birkaç şey ters görünüyordu. İlk olarak, ürün üzerinde bir 
etiket yoktu. UL onayını, CE gerekliliğini gösteren bir ifade de yoktu. 
Hatta aydınlatma armatürünün gücübile üzerinde yer almıyordu.
Kabloyu incelediklerinde ise, güç hattında toprak telinin olmadığı 
fark edildi. Hafifliği elde etmenin en önemli unsuru, patentli bir sü-
rücüye sahip olması şeklinde yorumlandı. Ancak kapak açıldığında, 

orada bekledikleri sürücüyü göremediler. Armatür enerjilendirildi ve 
çalıştırıldı. Çok parlak bir ışık vardı belki biraz görünür ışık titreşimi 
vardı. Bir kaç saat sonra armatür hala çalışıyordu. Ancak soğutucu 
ısınmıştı ve boya kürleme kokusu gelmeye başlamıştı. Ekip, üniteyi 
birkaç saatten fazla çalıştırmaya cesaret edemedi ve ürünü İngiltere, 
Telford’daki Aydınlatma Endüstrisi Birliği Laboratuvarı‘ndaki uzman-
lara teslim etti.
LIA’nın uzman ekibi üniteyi, CE sertifikasının omurgası olan 
EN60598‘e uyumluluğunu ölçmek için gerekli testlere hazırladı. Üni-
te güvenlik testleri için hazırlanırken, arızalandı. Hal böyle olunca 
ürünün 100 lm/W olup olmadığı test edilemedi. Renk kalitesi ve ışık 
titremeleri de ölçülemedi. Bir dahaki sefere, inanılmaz fiyatlar vaat 
eden bir e-posta alırsanız, iki kez düşüneceğinizden eminiz.
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Cemdağ “Icon Serisi” Özgün Tasarımı İle 
Şehir Estetiğine Işık Tutuyor 

Cemdağ Aydınlatma; LED teknolojisiyle ürettiği Cem marka 
ürünleriyle farklı mekan ve alanlar için “tasarruflu” çözümler 
sunmaya devam ediyor. “Icon Serisi”, spor sahaları, otopark ve 

endüstriyel alanlarda özgün tasarımı ile göz doldururken, sağladığı 
yüzde 80 tasarrufla enerji verimliliğine de katkı sağlıyor. Homojen 
ışık dağılımı ile iç ve dış ortamlarda aydınlatma rehberliği yapan 
“Icon Serisi” aynı zamanda, nesnelerin internetine uyumlu teknolo-
jisiyle uzaktan kontrol edilebiliyor.  

1968’den bu yana aydınlatma sektöründe pek çok ilke imza atan 
Cemdağ Aydınlatma; genişleyen ürün yelpazesiyle farklı projelere, 
doğru çözümler üretmeye devam ediyor. LED teknolojisi kullanıla-
rak geliştirilen Cem markalı kentsel aydınlatma projektör armatürü 
“Icon Serisi” de şehir estetiğinde tasarımı ve teknolojisi ile öne çıkı-
yor. Spor sahaları, otopark, endüstriyel alanlar gibi birçok mekâna 
tasarımı ile ışık tutan Icon Serisi, LED teknolojisine uygun tasarlanan 
dayanıklı ve sağlam gövde yapısı, homojen ışık dağılımı ile iç ve dış 
ortamlarda aydınlatma rehberliği yapıyor.  
Uluslararası Normlara Uygun 
Icon Serisi, 4 farklı boy gövde seçeneği ve gövde ral rengi opsiyo-
nu ile şehir estetiğine mükemmel uyum sağlıyor. Mevcut direğe 
kolaylıkla entegre edilen Icon Serisi ayrıca tavana ve duvara mon-
taja da uygun tasarlandı. Aynı zamanda aydınlatılacak alana uygun 
13w-500w  arası geniş güç seçeneği sunarken LED teknolojisi saye-
sinde konvansiyonel armatürlere oranla minimum %60 enerji ta-
sarrufu sağlıyor. Nesnelerin internetine uyumlu (internet of things), 

internet üzerinde takip kolaylığı , otomasyon, astronomik saat sis-
temi sayesinde istenilen saatlerde açma kapama-kısma (dimleme) 
özelliği ile enerji tasarrufu  %80 e kadar artıyor. Her türlü hava koşu-
luna karşı IK085mm temperli cam ve IK10 koruma sınıfına sahip olan 
ürün, yerli üretim alüminyum enjeksiyon gövdeye sahip. High Power 
LED teknolojisi ile mono colour amber, kırmızı, yeşil, mavi, sarı ve 
beyaz (4000k,5000k,6500k) olmak üzere geniş renk seçeneği sunan 
Icon Serisindeki, toza ve neme karşı korumalı sürdürülebilir IP67 ko-
ruma sınıfı için el değmeden dökülen silikon conta öne çıkıyor. Icon 
Serisi uluslar arası normlara uygun ENEC sertifikalı LED modül ve ay-
dınlatılan alana göre ışığı yönlendiren 10 farklı optik teknolojisiyle 
projelere uygun çözümler sunuyor.

EIF’te Cemdağ Ürünlerine Büyük İlgi 
Enerji politikalarını destekleyen tasarruflu ürünleriyle pek çok önem-
li projede tercih edilen Cemdağ; katıldığı Uluslararası Enerji Kongresi 
ve Fuarı’nda büyük ilgi gördü. Enerjinin, tüm dünyada kalkınmanın, 
büyümenin ve refah artışının lokomotifi olduğuna dikkat çekilen EIF 
8-10 Kasım 2017 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Fuar 
üst düzey şirket yöneticilerini, karar alıcıları, enerji sektörü kanaat 
önderlerini, sivil toplum kuruluşları yöneticilerini, akademisyenleri 
ve düzenleyici kuruluşları bir araya getirdi. Enerji Bakanlığı’na bağ-
lı birçok kurum ve kuruluşun üst düzey temsilcisi Cemdağ standını 
ziyaret ederek, enerji verimliliğine yüzde 80’e varan oranlarla katkı 
sağlayan Cem markalı ürünler hakkında ayrıntılı bilgi aldı.  

aydınlatma
lighting

Aralık  December  2017





160

ürün

www.sektorumdergisi.com

Yüksek Performans ve Modern Tasarım Echo Square

Lamp 83’ün ankastre grubundaki yeni serisi Echo Square, en te-
mel geometrik formlardan ilham alınan tasarımı ve geleneksel 
yuvarlak ürünlerden farklı çizgisiyle, mekanların mimarisin-

de fark yaratıyor. Echo Square, görüntü olarak farklı, görsel olarak 
konforlu ve tüketim olarak verimli bir armatürle genel aydınlatma 
ihtiyacını tümüyle karşılarken, özellikle ofis çalışanları için göz yor-
mayan bir ışık sunuyor.

140x140 mm ve 190x190 mm olmak üzere iki farklı boyuta sahip  
Echo Square ailesi, opsiyonel olarak DALI dim edilebiliyor. Ailedeki 
ürünler, kullanılan güce bağlı olarak 1.700 – 3.900 lm arası bir ışık 
üretebiliyor.
Ankastre olarak üretilen ailede kullanılan özel difüzör – reflektör 
kombinasyonu, ışığın homojen dağılımını sağlarken, kamaşmayı 
azaltarak görsel konforu da ön plana çıkarıyor. Optik teknolojisinin 
en üst düzeyde kullanımı ile Echo Square, opsiyonel olarak, Avrupa 
Birliği normlarına göre, ofis ortamında kullanılabilecek kadar düşük 
seviyede bir kamaşma katsayısı (UGR ≤ 19) ile de üretilebiliyor. 
Gümüş reflektörü ile ışığı ve kamaşmayı mükemmel şekilde kontrol 
eden Echo Square, 109 lm/W’a varan armatür verimi sayesinde, ge-
nel ortam aydınlatması için tek başına yeterli oluyor.
Echo Square’i kullanıcı dostu yapan bir başka özelliği de, montaj ko-
laylığı. Ürünün alçı kasnağı, özel bir aparat ile sadece 1 – 3 mm arta

Echo Square, the new series by Lamp 83 in the built-in segment, is 
making a difference in the architecture with its design inspired by ba-
sic geometrical forms and its style differing from conventional round 
products. 
Echo Square meets all the general lighting needs with a different, com-
fortable outlook and efficiency and it offers the lighting to avoid eye 
fatigue, especially for office workers.
Available in two different sizes, 140x140mm and 190x190mm, Echo 
Square series optionally offers DALI dimmability function. Products 
available in the series are designed to generate 1,700 - 3,900 lm de-
pending on the power used.

Manufactured as a built-in series, the custom diffuser - reflector 
combination used ensure homogeneous distribution of light while 
reducing glare in order to emphasize visual comfort. Using the optics 
technology to the highest level, Echo Square is also available optionally 
with the lowest glare coefficient (UGR ≤ 19) to be used in offices as per 
the EU standards. 
Able to control the light and glare perfectly with its silver reflector, Echo 
Square is sufficient for general lighting of a space thanks to its lumi-
naire efficiency up to 109 lm/W.
Another property of Echo Square which makes it user-friendly is 
the ease of installation. Plaster frame of the product is allowing for 
mounting on suspended ceilings with thickness as low as 1-3 mm. 
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In cases where the suspended ceiling has a thickness of 3-30 mm it is 
possible to adjust the product using the strings available on it.

Area of Use
Echo Square product range can be used in offices, commercial spaces, 
stores, residences, malls, hotels, bazaars, art galleries and social spac-
es where general lighting is needed. 
Specifications
• Homogeneous / low glare lighting with 60° angle custom design 
diffuser-reflector combination,
• Optionally available UGR≤19 glare index,
• 140x140 or 190x190 mm built-in shaft,
• A+ energy efficiency class, 50,000 hours system life,
• 16 - 36W system power,
• 1700 -  3900 lm light output (luminaire efficiency),
• 3000K - 4000K (CCT)  color temperature,
• DALI dim / compatible with automation,
• Perfect ceiling integration and ease of installation.

Aralık  December  2017

sında kalınlığa sahip asma tavanlara dahi takılabiliyor. Asma tavanın 
yüksekliği 3 – 30 mm arasında olması durumunda ise, ürün kendi 
üstünde yer alan yaylar vasıtası ile ayarlanarak monte edilebiliyor.
Kullanım Alanları
Echo Square ürün ailesi, genel aydınlatmaya ihtiyaç duyulan ofisler, 
ticari alanlar, mağazalar, konutlar, alışveriş merkezleri, oteller, mar-
ketler, sanat galerileri ve sosyal alanlar gibi mekanlarda kullanıla-
bilir. 

Temel Özellikleri
• 60° açılı özel tasarım difüzör-reflektör kombinasyonu ile yakalanan 
homojen / kamaşması düşük aydınlatma,
• Opsiyonel olarak sunulan UGR≤19 kamaşma endeksi,
• 140x140 veya 190x190 mm ankastre gövde,
• A+ sınıfı enerji tasarrufu, 50.000 saat sistem ömrü,
• 16 - 36W arası sistem gücü,
• 1700 -  3900 lümen arası ışık çıkışı (armatür verimi),
• 3000K - 4000K (CCT)  ışık renk sıcaklığı,
• DALI dim / otomasyona uyumlu.
• Tavana kusursuz entegrasyon ve kolay montaj olanağı
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Bir Tasarım Problemi: Aydınlatmada 
Kalite ve Biyoritm

Kaliteli aydınlatma, kişilerin fizyolojik gereksinimleriyle birlikte, 
psikolojik gereksinimlerini de karşılamak için tasarlanmış bir 
aydınlatmadır. Kaliteli aydınlatma, kullanılan ıșık kaynağı-

nın spektral duyarlığının, renk sıcaklığının ve benzeri özelliklerinin 
kullanıcılar üzerindeki etkisini de bir tasarım problemi olarak ele al-
maktadır. Bu nedenle günümüzde aydınlatma yalnızca bir mühen-
dislik konusu olarak değil, mimarinin, psikolojinin ve hatta tıbbın da 
bir araştırma konusu olarak ele alınmaktadır.

Çalışmalar göstermektedir ki; gözümüzden geçen ışık sadece görme 
sistemimizi harekete geçirmemekte, aynı zamanda vücudumuzda 
bulunan hormon ve sinir sistemi üzerinde de etkili olmaktadır. İyi ve 
kaliteli bir aydınlatmanın kişinin sağlığı, psikolojik durumu ve hatta 
uyku düzeni üzerindeki etkisi olumludur [1].
Aydınlatmanın sağlıkla olan ilișkisi bilinmekle birlikte, bu konudaki 
araştırmalar sürmekte, çalışma sonuçlarını günlük hayata ve mimari 
tasarıma aktarmak konusundaki çabalar devam etmektedir. CIE, bu 
konudaki gelişmeleri incelemekte, daha sağlıklı bir yaşam için ge-
rekli aydınlatma önerilerini Standardlara geçirmektedir.
Bu çalışmada, aydınlatmada kalite (lighting quality) tanımlanarak, 
ıșığın spektrumunun kişilerin biyolojik ritmi üzerindeki etkisi tartı-
şılacaktır.
2. Aydınlatmada Kalitenin Önemi
Aydınlatmada kalite, son yıllarda genel aydınlatma konuları içinde 
sıklıkla tartıșılmaktadır. Kaliteli bir aydınlatma için kullanıcı özellik-
leri, mimari özellikler, iklimsel etkenler, kullanılan ıșık kaynağının 
özellikleri birlikte düşünülmelidir.

2.1. Kullanıcı Özellikleri
Kișiler arasındaki fiziksel ve psikolojik farklar mekan kullanımında, iş 
veriminde, algılamada fark yaratır. Yaș, cinsiyet gibi fiziksel etkenler, 
sağlıkla ilgili sorunlar, eğitim düzeyi, sosyal çevre ile etkileșim ve ile-
tişim, estetik yargılar kișinin psikolojik çevresini oluşturur.
Kullanılan ıșık kaynağının özelliklerine bağlı olarak psikolojik çevre 
ile olan etkileșim değișir. Örneğin, yaș etkenine bağlı olarak gözün 
yapısında ve spektral duyarlığında değișim meydana gelmektedir. 
60 yașın üzerindeki kișilerin mavi dalga boyundaki ıșığa karșı olan 
duyarlılığında azalma görülmektedir[1].
Cinsiyetin mekan algılamadaki etkisi tartıșılmaktadır. Knez’in 
çalıșmasında, bayan ve erkeklerin mekan algısında, ıșık kaynağı-
nın spektral duyarlığına ve renk sıcaklığına bağlı olarak değișim 
görülürken, Manav ve Küçükdoğu tarafından yapılan bir çalıșmada, 
cinsiyet farkının istatistikselolarak algılamada fark yaratmadığı so-
nucuna varılmıștır [2,3, 4, 5].
Belli dalga boylarındaki ıșıklar, tıpta çeșitli hastalıkların tedavisinde 
kullanılmaktadır. Alzheimer hastalarıyla yürütülen bir çalıșmada yal-
nızca mavi ve kırmızı dalga boylarına sahip monokromatik ıșıkların 
uyku düzensizliklerinin tedavisinde kullanımı araștırılmaktadır. 
Çalıșmadan elde edilen ilk sonuçlar, mavi ıșığın uyku tedavisinde 
etkili olduğunu göstermektedir [6].
Kișilerin estetik yargıları aydınlatma tercihleri üzerinde etkilidir. 
Düșük renk sıcaklığındaki (<3300ºK) ıșık kaynaklarını seven kișiler, 
yüksek renk sıcaklığındaki (>5300ºK) ıșık kaynaklarını tercih etme-
mektedir. Yapılan bir çalıșmada, ofisler için kișilerin renk sıcaklığı ve 
aydınlık düzeyi tercihleri araștırılmıș, anket çalıșmasıyla, estetik yar-
gıların kișisel tercihler üzerindeki etkisi açıklanmıștır [4].
2.2. Mimari Özellikler
Mimari form, tașıyıcı sistem, mekan düzenlemesi, ve yapı elemanla-
rı ile ilgili olarak kișiler bir beklenti içindedir. Bina tipolojisine uygun 
aydınlatma tasarımları olduğunda, aydınlatma-mimari öğelerle 
bütünleștiğinde, yapılan eyleme uygun olarak tasarlandığında, me-
kan algılama olumlu etkilenir, psikolojik konfor sağlanır, yapılan ișe 
ilgi, konsantrasyon ve performans artar ve ekonomik açıdan enerji 
tasarrufu sağlanır.
Bina tipolojisine uygun aydınlatma çözümleri konusunda çeșitli 
araștırmalar yapılmaktadır. Ofisler için yapılan bir çalıșmada, kaliteli 
bir aydınlatma sağlayabilmek için, aydınlatma otomasyonu ile gün 
içerisinde farklı aydınlık düzeyleri ve renk sıcaklıkları yaratarak esnek 
ve dinamik aydınlatma çözümleri yaratılması önerilmektedir [4].
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2.3. İklimsel Etkenler
Bir ülkenin coğrafi konumu, mevsim-ay-gün ve saate bağlı olarak 
dıș hava koșulları ve aydınlık düzeyi ile ilgili beklentiler tasarımı 
șekillendirmelidir. Yazın öğle saatleri karanlık-bulutlu bir hava kișiyi 
nasıl olumsuz etkilerse, akșam saatlerinde aydınlık-güneșli bir hava 
da kișiyi olumsuz etkiler.
Soğuk iklim bölgelerindeki kișilerin sıcak ıșık kaynaklarını, sıcak ik-
lim bölgelerindeki kișilerin ise soğuk ıșık kaynaklarını tercih etmesi, 
iklimsel etkenlerin bir sonucudur.
2.4. Kullanılan Ișık Kaynağının Özellikleri
Ișık kaynağının spektral duyarlığına ve renk sıcaklığına bağlı olarak 
psikolojik çevreyi ve mekan algılamayı değiștirmek mümkündür.
Kruithof, ıșık renkleri ile aydınlık düzeyi arasındaki ilișkiyi 
araștırmıștır. Çalıșmalarında, farklı aydınlık düzeylerinde, farklı renk 
sıcaklıklarındaki mekanlarda kișisel izlenimleri değerlendirmiștir.
Düșük aydınlık düzeylerinde, soğuk ıșık kaynaklarının kișiler üzerin-
deki etkisinin olumsuz, sıcak ıșık kaynaklarının etkisinin ise olumlu 
olduğu sonucuna varılmıștır [7].
Spektral duyarlık ve renk sıcaklığı ile farklı aydınlatma senaryoları 
olușturulabilir, aynı mekanda farklı izlenimler yaratılabilir. ANSI /
IESNA’nın raporuna göre, Flynn ve ekibi tarafından yapılan bir seri 
araștırmanın sonuçları esas alınarak, bu izlenimler dört grupta 
toplanmıștır; ferahlık, rahatlık, görsel netlik ve memnuniyet [8].
2.4.1. Ferahlık
‘Ferahlık’ hissi, mekanın geometrik özellikleri ile ilgili bir duyum-
dur. Bu duyumun bir mekanda kuvvetlenmesi için, düzgün yayılmıș 
bir aydınlık düzeyi olması ve mekandaki duvarların aydınlatılması 
önerilmektedir. Dar, uzun bir iç mekanda bu koșulu yaratmak için, 
duvar yüzeylerinde düzgün yayılmıș bir aydınlık dağılımı yapılması 
önerilmektedir. Bu koșulu sağlamak için, yüksek aydınlık düzeyleri 
ve ‘memnuniyet’ hissinin olușması için yan duvarlarda bölgesel ay-
dınlatma olması, parıltı farkları yaratılması önerilmektedir.
2.4.2. Rahatlık
‘Rahatlık’ hissinin kuvvetlenmesi için, düzgün yayılmamıș bir aydın-
lık dağılımı olması, sıcak ıșık kaynaklarının kullanılması ve mekan-
daki aydınlık düzeylerinin düșük olması önerilmektedir.
2.4.3. Görsel Netlik
‘Görsel netlik’, nesnelerin görünüșleri ile ilgili kișisel bir duyumdur. 
Bu duyum, nesnelerin kișiden uzaklığına ve aydınlatma șekline bağ-
lı olarakdeğișim gösterir. Netlik izlenimi yaratabilmek için, düzgün 
yayılmıș bir aydınlık dağılımı ve yüksek aydınlık düzeyleri olması, 
bakılan nesnenin çevre alan ile birlikte aydınlatılması önerilmekte-
dir.

2.4.4. Hoșnutluk
Aydınlatma düzenlemelerine bağlı olarak ‘hoșnutluk’ hissinin kuv-
vetlenmesi için, yan duvarlarda bölgesel aydınlatma yapılması, 
mekan içinde parıltı farkları yaratılması önerilmektedir. Kullanılan 
armatürlerle düzgün yayılmıș bir aydınlık dağılımı ve düșük parıl-
tılara sahip yüzeyler yaratıldığında,duvarlarda bölgelik aydınlatma 
yaparak, dikkat çekici noktalar olușturulduğunda, hoșnutluk izleni-
minin kuvvetlendiği belirtilmektedir.

3. Aydınlatma-Biyoritm İlișkisi
Göze giren ıșığın niteliği ve niceliğine bağlı olarak, yalnızca görme 
eylemi gerçekleșmez, aynı zamanda hormon ve sinir sistemi de etki-
lenir [9-12]. Aydınlatmanın görünmeyen etkileri veya kaliteli aydın-
latma diye tanımlanan bu koșulda, biyolojik ritm, psikolojik durum 
ve kișisel algı değișmektedir.
Biyolojik ritm, sinir ve hormon sisteminin ıșıkla tepkimeye girmesi 
sonucunda etkilenmektedir. 2002 yılında, koni ve çubuk hücre-
lerden bașka, ıșığa duyarlı üçüncü bir hücre bulunmuș ve hipofiz 
beziyle olan ilișkisi açıklanmıștır. Bu yeni hücrenin farklı dalga boy-
larındaki ıșığa olan duyarlılığı ‘melatonin’ hormonunun salgısını 
değiștirmektedir.
Melatonin, uyku halini ve sakinliği kontrol eden bir hormondur ve 
kullanılan ıșığın spektral duyarlığı, ‘biyolojik duyarlığı’ da etkilemek-
tedir [1].
Gözün spektral duyarlığı 500-600 nm (sarıyeșil renk bölgesi) ara-
sında maksimum seviyeye ulașırken, biyolojik duyarlık 450-500 nm 
(mavi renk bölgesi) arasında maksimuma erișir. Kullanılan ıșığın 
spektral duyarlığına bağlı olarak biyolojik duyarlığı arttırmak veya 
azaltmak mümkündür. Șekil 1.1 spektral duyarlık ve biyolojik duyar-
lık arasındaki ilișkiyi göstermektedir.
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Çalıșma koșulları ve saatlerindeki değișime bağlı olarak, kișilerin 
biyoritmi etkilenmekte, bu sorun uyku düzensizlikleri, mide ve 
sindirim sorunları (gastrointestinal), hafızada bulanıklık, yorgun-
luk ve adaptasyon güçlüğü gibi sonuçlara neden olmaktadır. Brai-
nard ve Glickman tarafından yapılan bir araștırmaya göre, çalıșma 
saatlerinde sık değișim yașayan kișilerde, biyoritm dengesizliğine 
bağlı olarak daha fazla kalp rahatsızlıkları ve psikolojik sorunla 
karșılașılmıștır [9].

Yazın gündüzlerin uzun sürmesi ve vücudumuzun daha fazla gün 
ıșığı alabilmesi melatonin seviyesini azaltmakta, kıșın ise gecelerin 
daha uzun sürmesi sonucunda vücuttaki melatonin seviyesi artmak-
tadır [9]. Bu etkileșim, farklı iklim bölgelerinde yașayan kișiler ara-
sında daha belirgin olarak görülmektedir.
SAD (Seasonal Affective Disorder) hormon ve sinir sistemindeki bu 
değișime bağlı olarak ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. SAD, iklimsel 
etkenlere bağlı olarak, yeteri kadar gün ıșığı alamayan kişilerin 
hormon sistemindeki düzensizlikle ilgili bir semptomdur. Özellikle, 
kuzey ülkelerinde görülen bu rahatsızlığı gidermek için hastalara, 
yüksek aydınlık düzeylerinde ve değişen periodlarla ıșık terapisi uy-
gulanmaktadır.
Küller ve Laike’ın yaptıkları çalışmanın sonuçlarına göre, lamba tür-
lerine bağlı olarak da, biyoritmin etkilendiği görülmüştür. Flüoresan 
lambalarda kullanılan standart balastlar baș ağrısına neden olmuş, 
iș kazaları meydana gelmiş ve elektronik balastların kullanılması 
tercih edilmiştir [13].
4. Sonuç
Günümüzde aydınlatma konusundaki araştırma ve gelişmeler fiz-
yolojik, biyolojik ve psikolojik gereksinimlerin bir arada düşünül-
mesinin ve uygulamaya koyulmasının gereğini göstermektedir.
Bu koşulun gerçekleşmesi için, araştırmacı, tasarımcı, üretimci ve 
uygulamacının işbirliğine ihtiyaç vardır. Konfor koșullarını ve yașam 

Standardlarını iyileştirme konusunda aydınlatmanın gereği ve tasa-
rımdaki yeri unutulmamalıdır.
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 Aydınlatma Sektörünün 4’üncü Ar-Ge Merkezi 
Fiberli ’ye Ait 

The 4th R&D Center in the Lighting Sector to be Operated by Fiberli 

aydınlatma
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Aydınlatma sektörünün 4’üncü ve Antalya’nın 11. Ar-Ge mer-
kezi olmaya hak kazanan Fiberli ile Türkiye genelindeki aktif 
Ar-Ge Merkezi sayısı 678’e ulaştı. 

İnovatif fikirleri hayata geçirmek üzere teknoloji, bilim ve araştırma 
odaklı bir anlayış ile çalışan, 30 kişilik genç, eğitimli ve dinamik bir 
ekibe sahip olan Ar-Ge departmanımız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı onayı ile “Ar-Ge Merkezi” olmaya hak kazandı. Aydınlatma 
sektörünün 4. Ar-Ge Merkezi, Fiberli markasının sektördeki rekabet-
çi konumunu korumak ve ülkemizi teknoloji yarışında öne geçirmek 
için çalışmaya devam edecek.
Merkezimiz, Fiberli bünyesinde bulunan laboratuvar, ileri yazılım, 
tasarım teknolojileri desteği ile ürün geliştirme süreçlerinde ve süreç 
iyileştirme projelerinde en büyük destek olacak. 
Enerji Verimliliği En Önemli İlke 
Ürünleri ve süreçleri geliştirirken enerji verimliliğini, sürdürülebilir 
çevreyi ve tasarrufu kendisine felsefe edinmiş markamız, Ar-Ge mer-
kezi ile bütünleşik çalışan endüstriyel tasarım yetenekleri ile esnek 
taleplere ve teknolojik gelişmelere daha hızlı uyum sağlayabiliyor. 
Fiberli olarak, bu yeni yapılanma ile müşterilerine katma değer sağ-
layan, yenilikçi, kaliteli ürünler üretmeyi, çevreye duyarlı teknoloji-
leri ve süreçleri geliştirmeyi planlıyoruz. Toplum içerisinde teknoloji 
ve bilgi üretmenin önemli olduğu gerçeğinden yola çıkarak, Ar-Ge 
ekibine sonsuz destek veriyor ve geleceğe yatırım yapmaya devam 
ediyoruz.

The 4th R&D Center in the lighting sector and the 11th in Antalya, 
the addition of Fiberli R&D center increases the total number of R&D 
Centers in Turkey to 678. 
Operating with a vision focusing on technology, science and research 
in order to actualize innovative ideas, and employing a young staff 
with 30 educated and dynamic members, our R&D department is now 

approved by the Ministry of Science, Industry and Technology as an 
“R&D Center”. The 4th R&D Center in the lighting industry will continue 
to make efforts to make headway in the local technology race in order 
to ensure the competitive position of Fiberli in its sector. 
Our center will be the most important contribution to the product 
development processes and process improvement projects with its 
laboratory, advanced software, and design tech support. 
Energy Efficiency is the Most Important Principle 
Having made energy efficiency, sustainable environment, and energy 
saving its corporate philosophy, our brand is able to adapt to flexible 
demands and technological advancements with its industrial design 
capabilities integrated to R&D center. 
As Fiberli, we are planning to develop environmentally-friendly 
technologies and processes while manufacturing innovative and 
quality products. Building on the fact that producing technology and 
information is important for the society, we are offering our endless 
support to our R&D team and continuing to invest in our future.
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Guardian Glass’tan Vadistanbul’a 
Doğal Bir Dokunuş

İstanbul’un kuzeyindeki Cendere Vadisi’nde etkileyici tasarımı ile 
yükselirken, yatay ve dikeyde vadiyle uyumlu ve canlı bir görünüm 
ortaya koyan Vadistanbul projesi, yeni nesil Guardian Glass ürün-

leri Guardian SunGuard® SuperNeutral 40/23, Guardian SunGuard®  
Extra Selective SNX 60/28 ve Guardian SunGuard®  SuperNeutral 

51/28 ile cephelerde nötr bir görünüm kazanıyor. Düşük yansıtma ve 
minimum yapay ışık ihtiyacı ile yüksek enerji tasarrufuna yönelik ge-
liştirilen ürünler, kentin doğayla buluştuğu bu hassas ortamda insan 
ve doğa ilişkisini güçlendiriyor.
Artaş Grubu ve Invest İnşaat girişimiyle inşa edilerek İstanbul’un 
kuzeyinde yer alan Cendere Vadisi’yle bütünleşerek atıl sanayi alan-
larının dönüşümü ile bölgeyi kente yeniden kazandıran Vadistanbul 
projesi, iki design group’un tasarımıyla kent-doğa-insan etkileşimi-
ni sağlamayı başarıyor. Projede, kent-doğa ikilemini yansıtmak ve 
yapının içerisindeki bireye veya dışındaki yayaya bu tecrübeyi görsel 

olarak da sağlamak amacıyla Guardian Glass’ın yeni nesil cam ürün-
leri tercih edilmiş. 
Cendere Vadisi ve akarsuyunu izleyen paralel cephelerde tercih edi-
len Guardian SunGuard® Extra Selective SNX 60/28, düşük yansıtma, 
nötr görünüm ve enerji kontrolü sağlıyor. Net avantajları içerisinde 

olağanüstü seçicilik özelliği ile ön plana çıkarak güvenli veya akus-
tik uygulamalar için de uygun olan ürün, %60’lık ışık geçirgenliği 
ile doğal ışıktan optimal faydayı temin ederken, %28’lik toplam 
enerji geçirgenliği ile de güneş ısı kazancını maksimize ederek, daha 
konforlu ve sürdürülebilir bir iç ortam yaratıyor ve enerji tasarrufu 
sağlıyor. Standart olarak ExtraClear™ cam üzerinde mevcut bulunan 
Guardian SunGuard® SuperNeutral 51/28 ise çok amaçlı kaplamasıy-
la yapay ışık ihtiyacını en aza indiriyor ve üstün ısı yalıtımıyla birleş-
tirilmiş mükemmel bir güneş kontrolü sunuyor. Hemen hemen tüm 
camlanmış cepheler için ideal çözümü sunan ürün, daha yüksek 
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güvenlik ve konfor için lamine ve akustik lamine cam olarak mevcut 
bulunabiliyor ve temperlenebilir HT ve tempersiz ürünleri benzer 
performans ve tek tip görünüm sunuyor.
Özellikle ticari fonksiyonların, otel ve ofis fonksiyonlarıyla bir araya 
getirildiği Vadi Bulvar etabında şehre dönük cephelerde kullanılan 
Guardian SunGuard® SuperNeutral 40/23 ise enerji tasarrufu ve gü-
neş kontrolü temin ederken, sunduğu çok yüksek doğal ışık geçirgenli-
ği ile projede ön plana çıkıyor. Spandrel uyumu için çözüm niteliğin-
deki ürün, tüm camlanmış cepheler ve çatı camlamaları için ideal.

“Cam, biz mimarlara ciddi bir esneklik kazandırıyor.” diyen iki de-
sign group Kurucu Ortağı Y.Mimar Murat Kader, mahremiyeti ve 
aydınlanmayı aynı anda sunabilen black-out filtreler, seçici geçirgen 
filtreler ve hatta enerji tasarruflu yeni ürünler sunabilen camla-
rın, projelerindeki vazgeçilmezleri olduğunu şu sözlerle belirtiyor: 
“Cam malzemeyi, esneklik sağladığı ve tasarıma farklı bakabilmeyi 
mümkün kıldığı için tercih ediyoruz. Bir binanın temel kimliğini ve 
dinamizmini o yapının içine girmeden veya planını görmeden de 
anlayabiliyorsanız, emin olun bu camın açtığı bir pencereden göre-
bildiğiniz içindir.”
Y.Mimar Murat Kader, Guardian Glass ürünlerinin Vadistanbul pro-
jesinde yarattığı etkiyi ise şu sözlerle tanımlıyor: “Vadistanbul pro-

jesi, yalın çizgileriyle süreklilik sağlayan kıvrımlı ve akışkan bir form 
sergiliyor. Doğa-şehir sınırlarında kalan proje, hem doğanın din-
ginliğine hem de şehrin dinamizmine yüzünü dönebilmeliydi. Cam 
malzeme seçimleri de bu yönde yapıldı. Ticari fonksiyonların otel ve 

ofis fonksiyonlarıyla harmanlandığı Vadistanbul 2. Etap, yani Vadi 
Bulvar etabının şehre dönük cephelerinde özellikle dinamizmi ya-
kalayan cam ürünleri kullanılırken, ‘high-tech atıflı’ 13 katlı yüksek 
ofis yapılarında SunGuard® SuperNeutral 40/23 Guardian cam tercih 
edildi. Cendere Vadisi ve akarsuyunu izleyen paralel cephelerde ise, 
sözkonusu doğa ile etkileşimi yakalamak üzere SunGuard® Extra Se-

lective SNX 60/28 ve SunGuard® SuperNeutral 51/28 ürünleri tercih 
edildi ve alçak katlı yapılar bu cephede konumlandı. Ticaret katında 
ve korkuluklarda ise görüş kalitesinin yüksekliği ön plana çıkarıldı ve 
Guardian’ın ExtraClear serisinden ürünler tercih edildi.”
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Philips, Aydınlatmanın Ötesine Geçti

Enerji verimliliğinin yanı sıra mimari yapıların dokusuna uygun 
aydınlatmalarda kullanılan LED ampul teknolojisi akıllı evlerle 
uyumlu çalışarak aydınlatmanın da ötesine geçti. Artık LED am-

püller hem hırsızlara önlem alıyor, hem de gün doğuşu gibi aydınlat-
ma yaparak alarm hizmeti sunuyor.

Aydınlatma için harcadığı elektrik dünya ortalamasının üzerinde 
olan Türkiye, enerji verimliliği konusunda LED’lere yönelmeye baş-
ladı. Enerji verimliliğinin yanı sıra mimarisiyle dikkat çeken yapıların 
dokusuna uygun dış mekan aydınlatmalarında kullanılmaya başla-
nan LED ampul teknolojisi görselliğiyle dikkat çekiyor. Bunlar ara-
sında Philips Aydınlatma’nın kamu işbirliğiyle gerçekleştirdiği Ab-
dulhamitHan Camii, Nur Camii, Tunca Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi yapıların gece aydın-
latmaları LED’lerin günümüz teknolojisindeki yerine ortaya koyuyor.
Gün Işığı Gibi Aydınlatma
LED aydınlatma teknolojisi aynı zamanda akıllı evlerde, doğru ışı-
ğın yerini, zamanını, miktarını kullanıcının alışkanlıklarına göre 
şekillendirmesine de olanak sağlıyor. Bu lambalar geliştirilen akıllı 
telefon uygulamaları aracılığıyla yeri geldiğinde sabahları perdeler 
kapalı olsa bile gün ışığının doğuşu gibi aydınlatma oranıyla sizi 
uyandırabiliyor, yeri geldiğinde tatile gittiğinizde evinizin akşam 
aydınlatmasını otomatik olarak siz yokken bile hangi odada ne 
kadar süreyle ışık yaktığınızı taklit ederek ışıkları yakıp söndürerek 

hırsızlığa karşı önlem alıyor. Kısacası LED aydınlatması teknolojiyle 
aydınlatmanın ötesine geçmeyi başardı. 87 yıldır Türkiye’de bulunan 
Philips Aydınlatma, köklü iş tecrübesiyle tüm bu özelliklere uygun 
çözümler sunarak LED aydınlatma teknolojisinin geldiği noktayı ise 
özetlemiş oldu.
Gümrükteki Test İyi Oldu
Aynı zamanda konut ve sanayi yatırımları arasında ekonomik verim-
liliği en hızlı alınan ürünlerden olan LED aydınlatma teknolojileri, 
en tasarruflu aydınlatma ürünü olduğu Çin Türkiye için büyük bir 
fırsat barındırıyor. Hali hazırda Türkiye’deki LED ampule dönüşüm 
ortalaması yüzde 50’lerde olsa da bu oran Avrupa’da yüzde 80’lere 
ulaşmış durumda. Yeni Şafak’a konuşan Philips Aydınlatma Genel 
Müdürü Eran Görgen, Türkiye’de elektriğin yüzde 22’si aydınlatmaya 
harcandığına dikkat çekerek, bu nedenle orijinal LED aydınlatma ya-
tırımının önemine değindi. Doğru belgelendirmenin yapılamaması 
ve sertifikasyonun tam olmamasının, LED piyasasındaki en sorun 
olduğunu ifade eden Görgen, artık gümrüklerde ürünlerin testte de 
tabi tutulmasının, kalitesiz ürünlerin yurda girmemesi adına takdire 
şayan olduğunu söyledi.

Avrupalı Sarı Işık Türkler Beyaz Işık
Avrupa’da insanların evlerde sarı ışıklı LED’ler kullandığını anlatan 
Philips Aydınlatma Genel Müdürü Eran Görgen, Türkiye’deki evlerde 
ise LED’lerde beyaz ışığın daha çok tercih edildiğini belirtti. Görgen, 
şöyle devam etti: “Bu biraz algıyla biraz da coğrafya ile alakalı. Beyaz 
olunca daha fazla ışık çıkıyormuş algısı var Türk insanında, ayrıca so-
ğuk ülkelerde sarı, sıcak ülkelerde de beyaz ışık daha çok tercih edili-
yor. Biz de bundan hareketle geliştirdiğimiz ampul ürünümüzde, tek 
ampülde hem sarı hem de beyaz ışık imkanını getirdik.”
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Türk Aydınlatma Üreticileri İhracat Rekoru Kırdı
Turkish Lighting Manufacturers to Break the Export Record

Aydınlatma sektörü LED teknolojisi ve akıllı teknolojiler ile iv-
meleniyor ve sürekli olarak gelişiyor. LED aydınlatma sistem-
leri pazarı tüm dünyada genişliyor, Türk aydınlatma üreticileri 

de masada ben de varım diyor ve pastadaki payını gün geçtikçe artı-
rıyor. Türkiye’de faaliyet gösteren aydınlatma üreticileri, uluslararası 
fuarlara katılıyor ve markalarını en iyi şekilde tanıtıyor. Bu sayede 
karşılıklı ticaret ilişkileri geliştiriyor ve küresel pazara dahil oluyor. 
Bunun sonucunda da ülkemizin aydınlatma alanındaki ihracat kapa-
sitesi gün geçtikçe artıyor.

Firmalarımız ihracat yaparak, satışlarını artırıyor, dünya pazarların-
dan pay alıyor, iç pazara bağımlılığını azaltıyor ve rekabet gücünü 
arttırıyor. Aynı zamanda istihdam yaratıyor, teknolojik gelişmelere 
uyum sağlıyor ve yenilikçi ürün algısını sürekli olarak geliştiriyor. 
Belli standartları yakalamış Türk aydınlatma ürünleri, uluslararası 
pazarda Türk malının kalite imajını güçlendiriyor ve marka bilinir-
liğini arttırıyor.
Avrupa ülkeleri Türkiye’nin önemli ihracat pazarı, bunun dışında 
Türkiye’de üretilen yüksek kaliteli aydınlatma armatürleri Türkme-
nistan, Suudi Arabistan, Irak, BAE, Fas, Katar, Azerbaycan, Cezayir 
ve Kazakistan gibi ülkelere de ihraç ediliyor. Assan Elektronik, 2017 
yılının Kasım ayına kadar 2,5 Milyon Dolar ihracat gerçekleştirdi. As-
san Elektronik ürünleri İngiltere, Sudan, Somali, Cezayir, Kazakistan, 
Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Irak, İran ve KKTC’de kullanılıyor.
Dış mekan aydınlatmada; sokak armatürleri, bahçe armatürleri , çim 
armatürleri, zemin armatürleri, havuz armatürleri, lineer armatür-
ler, projektör armatürler, wallwasher armatürler, iç mekan aydınlat-
mada ise; mimari aydınlatma, endüstriyel aydınlatma armatürleri 
üreten Entek LED, 2017 yılının ilk on ayında 2,4 Milyon Dolar ihracat 
gerçekleştirdi. Luxtra LED Aydınlatma markası altında özellikle dış 
mekan aydınlatma armatürleri üreten, Türk aydınlatma sektörünün 
Alibaba’sı olarak tanıttığı Lighting Equipment Sales projesini hayata 
geçiren Asya Trafik A.Ş. aynı dönemde 1 milyon Dolar ihracat raka-
mına ulaştı. Kaynak: aydinlatma.gen.tr

Lighting Industry is gaining momentum and developing continuously 
with LED technology and smart technologies. LED lighting systems 
market is expanding all over the world and Turkish lighting manufac-
turers claim their share in the market with new achievements. 
Lighting manufacturers operating in Turkey have been participating in 
international fairs and introducing their brands in the best way possi-
ble. Thus, they are making it possible to build commercial relations and 
to have a share in the global market. As a result, the export capacity of 
Turkey has grown considerably.
Turkish firms are increasing their sales with exports, decreasing their 
dependence to the local market while boosting their competitive pow-
er and claiming their share in the global market. 
Nevertheless, they are creating employment opportunities, adapting 
and further improving the perception of innovative product. Meeting 
the common standards, Turkish lighting products are reinforcing the 
quality image of Turkey in the international market and improving 
brand recognition.
European countries are important markets for exports. In addition, 
high quality lighting products manufactured in Turkey are exported 
to countries such as Turkmenistan, Saudi Arabia, Iraq, UAE, Morocco, 
Qatar, Azerbaijan, Algeria, and Kazakhstan. 
Assan Electronics announced that their exports have reached up to 
$2.5 million by November, 2017. Products of Assan Electronics are 
currently being used in the UK, Sudan, Somalia, Algeria, Kazakhstan, 
Georgia, Azerbaijan, Russia, Iraq, Iran, and TRNC.
A manufacturer of street lighting products, garden lighting products, 
grass lighting products, floor lighting products, pool lighting products, 
linear lighting products, projection products, wallwasher products 
under exterior lighting products; architectural lighting products under 
interior lighting products; and industrial lighting products, Entek LED, 
announced that their exports have reached up to $2.4 million in the 
first 10 months of 2017.
Having been manufacturing lighting products with a specific focus on 
exterior lighting under the brand of Luxtra LED Lighting and known as 
the Alibaba of Turkish lighting sector with its Lighting Equipment Sales 
project, Asya Traffic Inc. has reached up to a level of $1 million in the 
same period of time. Source: aydinlatma.gen.tr
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Nidapark Küçükyalı Satış Ofisi ve Örnek Dairelerinde
Gönye Proje Tasarım İmzası 

İnşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleriyle çözüm ortaklığı yapa-
rak, Türkiye’nin en önemli rezidans, toplu konut ve ofis projelerinin 
iç mimari tasarımlarına imza atan Gönye Proje Tasarım, Tahincioğ-

lu tarafından hayata geçirilen Nidapark Küçükyalı projesinin örnek 
daire ve satış ofislerini tasarladı. 

Tahincioğlu yatırımıyla Anadolu yakasının en prestijli bölgelerinden 
biri olan Küçükyalı’da hayata geçirilecek olan Nidapark Küçükyalı 
projesinin satış ofisi ve örnek daireleri Gönye Proje Tasarım tarafın-
dan tasarlandı. Gönye Proje Tasarım ekibi, ticaret ve konut alanları 
ile birlikte okul, meydan ve park alanlarından oluşan Nidapark 
Küçükyalı projesinin yoğun bir anayol üzerinde konumlanan satış 
ofisinde, kullanıcıları beton görüntüden ve trafik gürültüsünden ta-
mamen uzaklaştıran ve nefes almalarını sağlayan, yeşille iç içe, ferah 
bir tasarıma imza attı.  
İki cepheden de güneş ışığı alan Nidapark Küçükyalı Satış Ofisi’nde 
oluşturulan peyzaj alanlarıyla birlikte malzemelerde doğal dokula-
ra yer vermeye özen gösteren mimarlar, zeminde açık renk mermer 
görünümlü seramikler kullanırken duvarlarda dokulu boya ve açık 
toprak tonlarında duvar kağıtlarını tercih etmiş. 
Satış birimlerine ayrı görüşme alanları oluştururken aralarında bö-
lücü paneller yerine yüksek bitkiler kullanan Mimar Yelin Evcen ve 
İç Mimar Gönül Ardal, böylelikle müşterilerin ağırlandığı alanları üç 
tarafından bitkilerle çevreleyerek dış atmosferden uzak, botanik ve 
samimi mekanlar oluşturmuş. Tavanlarda ise her satış birimine özel 
olarak, neredeyse mekan büyüklüğünde aydınlatma şapkaları tasar-
layan mimarlar, tavandan sarkıtılan bu ürünlerle  ikonik ve vurucu 
bir etki yaratmayı başarmış.  

Şık Detaylarla Zenginleşen, Modern Örnek Daireler
Nidapark Küçükyalı projesinin örnek dairelerini de tasarlayan Gönye 
Proje Tasarım, görsel tasarım zenginliği ile birlikte fonksiyonları da 
öncelikli tutarak, modern bir tasarım çizgisini malzeme seçimi ve 
ince detaylarla zenginleştirmiş. 
Banyo, mutfak ve vestiyer alanlarındaki dolap sayılarının ve depo-
lama alanlarının özel olarak kurgulandığı örnek dairenin zeminle-
rinde, giriş alanından oda içlerine dağılarak devam edecek şekilde 
parke kullanımına yer vererek sıcak bir ev hissinin daha ilk adımdan 
itibaren algılanmasını hedeflemiş. Banyo zemin ve duvarlarda do-
ğal taş görünümlü seramiklerle duvar kağıtlarını dengeli bir şekilde 
kullanarak sıcak etkiyi ıslak hacimlerde de sürdüren Gönye Proje 
Tasarım, mobilyalarda ahşap görünümlü kapaklar kullanmış; banyo 
aynalarını ise dolaplı tasarlayarak depolama alanları arttırmış. 

Yaşam alanlarında kanepelerde yer alan şık deri detaylar, üzerinde 
kullanılan özel tasarlanmış deri detaylı yastıklarla tamamlanmış. 
Zeminde kullanılan halılar, mobilya renklerinden yola çıkarak özel 
olarak tasarlanıp, üretilmiş. TV paneli ve yemek masasında ise doğal 
mermer tercih edilmiş. 
Örnek dairenin yaşam alanlarındaki modern ve şık çizgi yatak oda-
larına da taşınmış. Ebeveyn yatak odasının giyinme bölümü, füme 
cam seperatörle ayrılarak bu bölümde doğal ışıktan yararlanılmış. 
Yatak başında, geniş ahşap paneller içerisinde zarif bronz metal de-
taylara yer verilmiş. 
Nidapark Küçükyalı projesinin örnek dairelerinde kullanılan tüm 
yağlı boya tablolar Ressam Esra Yılmaz tarafından bu projeye özel 
olarak hazırlanmış. 
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Dünya’nın İlk Li-Fi Uygulamalı Okulu Almanya’da

Almanya’nın seçkin okullarından birinde bir ilk yaşandı, görü-
nür ışığı kullanarak internete bağlananlar olarak tarihe geçti-
ler. Öğrenciler, Stuttgart’taki Hegel-Gymnasium’da LED arma-

türlerden gelen modüle edilmiş ışıkla, Li-Fi olarak bilinen teknolojiyi 
deneyimlediler.

Li-Fi Nasıl Çalışıyor?
Bilgisayara sağ üst köşedeki, özel bir bellek çubuğu boyutunda olan 
dongle takılır. Dongle üzerindeki fotoreseptör, modüle edilmiş gö-
rünür ışığa gömülü verileri alır. Benzer şekilde kullanıcılar, dongle 
üzerine gömülü kızılötesi bir verici ile veri yükler. Bilgiyi yüksek fre-
kanslı LED ışığına modüle eden sol üstte, Li-Fi sürücüsünün yanı sıra, 
armatür de cihazdan bilgi almak için bir IR alıcısı içerir. Bunun yüksek 
hızlı ve iki yönlü, dolayısıyla aşağı ve yukarı iletişimi vardır.
Kullanıcılar, örneğin ağ oluşturma özelliğinin yanı sıra Skype video 
konferans görüşmesi yapabilir ve konferans görüşmesi kesilmeden 
bir odadan diğerine geçebilir. Fraunhofer Heinrich Hertz Enstitüsü 

tarafından gerçekleştirilen bu uygulama, eğitimde Li-Fi teknolojisi-
nin pratikliğini keşfetmek için bir deney niteliğinde. 700 öğrencinin 
okuduğu okuldaki bu süreç, 500.000 EUR’nun üzerinde bir bütçe ile 
Stuttgart şehri tarafından finanse ediliyor. Li-Fi, Wi-Fi’den daha ma-
sum algılandığı için teknolojinin iyi çocuğu olarak görülüyor. 

Bu yılın başlarında Fransız hükümeti, altı yaşın altındaki çocukların 
gittiği kreşlerde ve çocuk bakım merkezlerinde Wi-Fi’yi yasaklamak 
için harekete geçmişti. Fransa ayrıca aydınlatma kullanılarak sağla-
nan internetle dünyadaki ilk ofisi açan ülke. Fransız bankası Société 
Générale’nin iştiraki olan Sogeprom’un Paris merkezindeki çalışan-
lar, LED aydınlatma üzerinden internet bağlantısı için özel bir dongle 
kullanıyorlar. Dongle, dosya yüklemek (upload) için kızıl ötesi bir 
kanal sunuyor. Savunma, güvenlik ve diplomatik alanlarda birçok 
uygulama ile kendini kanıtlayan Li-Fi,teknoloji sektörü tarafından 
giderek ciddiye alınıyor. 

Kaynak:  luxreview
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11. Ulusal Aydınlatma Kongresi’nde 
Akıllı Teknolojiler Konuşuldu

Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK)’nin, Aydınlatma Gereçle-
ri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve UBM işbirliği ile gerçekleştir-
diği 11. Ulusal Aydınlatma Kongresi, sektörün önde gelenleri-

ni, uzmanları ve araştırmacıları bir araya getirdi. Konusunda uzman, 
önemli araştırma ve projelere imza atmış 6 çağrılı konuşmacı, 12 

sunumlu bildiri ve 20 poster bildirinin yer aldığı “11. Ulusal Aydınlat-
ma Kongresi”, “10. İstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik 
Malzemeleri Fuarı” ve ilk kez düzenlenen “Aydınlatma Tasarımı Zirve-
si” ile birlikte 21 – 23 Eylül 2017 tarihlerinde Yeşilköy İstanbul Fuar 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu yılki ana teması “Aydınlatmada Akıllı 
Teknolojiler” olan kongre, aydınlatma alanındaki en son gelişmeleri, 
teknolojileri tartışmanın yanı sıra genel aydınlatmanın kuralları ve 
gereklilikleri konularında da vurgulayıcı bilgiler üretme hedefiyle 
düzenlendi.
Sektör dışından farklı bir görüş açısı ile Serdar Kuzuloğlu’nun “Tekno-
loji – Akıllılık” üzerine keyifli söyleşisi ile açılan kongrenin ilk günün-
de Heper – Moonlight’ın sponsor olduğu “Akıllı Şehirler” oturumun-
da çağrılı konuşmacı Allan Ruberg, günün ikinci oturumunda Philips 
Aydınlatma’nın sponsor olduğu “İnsan Odaklı Aydınlatma”da konu-
sunda dünyaca bilinen araştırmacılardan biri olan çağrılı konuşma-

cı Bianca Van Der Zande, üçüncü oturumunda Schreder’in sponsor 
olduğu “LED Standartları” oturumunda Türkiye’de önemli elektri-
fikasyon projelerine imza atmış çağrılı konuşmacı Sabri Günaydın, 
ikinci gününde Pelsan Aydınlatma’nın sponsor olduğu çağrılı konuş-
macılar Türkiye’de yetişmiş Fizik disiplinli optik tasarımcı Mesut Işık 

ve yine Fizik kökenli tasarımcı Alberto Ruffino, Fiberli’nin sponsor 
olduğu son oturumda ise armatür tasarımındaki yeni yaklaşımlar ve 
uygulama örnekleri ile çağrılı konuşmacı Prof. Dalia Galico yer aldı.
Kongrenin kapanışında konuşan ATMK Başkanı Prof. Dr. Sermin 
Onaygil, “Aydınlatma alanındaki güncel ve yeni teknolojiler hakkın-
da tartışma ortamları yaratabilmek amacıyla, ulusal boyutundan 
çıkıp uluslararası boyuta uzanarak kapsamlı bir şekilde hazırlanan 
kongre, aydınlatma sektöründe araştırma, tasarım, uygulama ve 
üretim gibi değişik alanlarda çalışan paydaşların katılımı ile gerçek-
leşti. Konuşmacı ve konuşma başlıklarıyla sektöre önemli katkılar 
sağlayacağını düşündüğümüz kongremizin gördüğü ilgi bizi çok 
gururlandırdı” dedi.
Kongre, 22 Eylül akşamı Lamp83’ün sponsorluğunda düzenlenen ve 
protokol, yabancı misafirler, üst düzey sektör temsilcileri ve konuş-
macıların katıldığı geleneksel gala yemeğiyle son buldu.
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Aydınlatma Devi Sylvania’nın Türkiye Ofisi Açıldı 

Aydınlatma sektöründe köklü geçmişi ile dünya liderlerinden 
Sylvania Türkiye ofis açılışı, sektörün önemli isimlerinin bir 
araya geldiği törenle gerçekleştirildi.

Dünya çapında yenilikçi aydınlatma ürünleri ve çözümleri sunan 
Sylvania, Türkiye pazarında aktif bir oyuncu olma hedefiyle, Kava-
cık’daki İstanbul ofis açılışını 17 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği 
lansman ile duyurdu. Küresel ölçekli deneyimi ve kapsamlı ürün 
gamı ile Türkiye pazarının öncü oyuncuları arasında yer almayı he-
defleyen Sylvania, Türkiye’deki ilk yılında minimum %7 pazar payı 
hedefliyor. Feilo Sylvania Türkiye Genel Müdürlüğü görevini Aydın-
latma sektörünün deneyimli isimlerinden Azim Tuncinar yürütecek.
Feilo Sylvania’nın Türkiye’de de üretim planları olduğuna dikkat 
çeken Feilo Sylvania Türkiye Genel Müdürü Azim Tuncinar açılış ko-
nuşmasında şunları söyledi: “Küresel ölçekli deneyimi ve kapsamlı 
ürün gamı ile Türkiye pazarının öncü oyuncuları arasında yer almayı 

hedefleyen Sylvania olarak, Türkiye’deki ilk yılımızda minimum %7 
pazar payı hedefliyoruz. Türkiye’de öncelikle profesyonel ve tüketici 
satış kanallarında faaliyet göstereceğiz. 

Türkiye’de yerli üretim çözümleriyle ilgili olarak önemli yatırımlar 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz”.
110 yıllık geçmişe sahip olan şirket, enerji verimliliği, aydınlatma 
tasarımı, IoT yönetimi gibi alanlarda öncü çözümler sunuyor. Faali-
yet gösterdiği pazarlarda liderliği üstlenen Sylvania, başta eğitim, 
konaklama, lojistik, müzecilik, perakende ve inşaat olmak üzere 
tüm sektörlere yönelik yenilikçi aydınlatma çözümleri sunabilecek 
bir ürün portföyüne ve proje dizayn departmanlarıyla donanım-
lı, deneyimli bir kadroya sahip. Şirket ayrıca Türkiye’deki Madam 
Tussauds’nun tüm aydınlatmasını yapan firma olarak da tanınıyor. 
Türkiye’deki yeni yapılanması ve gelişmiş bayi kanalı ile istikrarlı bir 
şekilde büyümeye devam ediyor.
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Cemdağ, IX Ulusal Aydınlatma Sempozyumu’nda 
Akıllı Şehirler İçin Akıllı Aydınlatmanın Önemine 

Dikkat Çekti
Cemdağ Draws Attention to the Importance of Smart Lighting in the 

9th National Lighting Symposium

aydınlatma
lighting

Önemli aydınlatma projelerindeki tasarruflu ürünleriyle öne çı-
kan Cemdağ Aydınlatma; IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu’ 
nda yer aldı. Cemdağ Aydınlatma Proje Müdürü Koray Cem 

konuşmacı olarak katıldığı özel oturumda, doğru ürünlerle planla-
nan aydınlatma projelerinin enerji verimliliğine sağladığı katkının 

altını çizdi. IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu’na Cemdağ’ın dave-
tiyle katılan ve çalışmalarını DIALux’te sürdüren Andreas Kurzmann 
da, daha sağlıklı aydınlatma projeleri için geliştirilen yeni çözümlere 
ilişkin bilgiler verdi.
Cemdağ Aydınlatma; V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi ve Sergisi 
kapsamında Aydınlatma Türk Milli Komitesi ve TMMOB Elektrik Mü-
hendisleri Odası işbirliği ile İzmir’de gerçekleşen IX. Ulusal Aydınlat-
ma Sempozyumu’na katıldı. Sergi kapsamında yeni “Jet Serisi” ve 

A highlight with its energy-saving products used in remarkable light-
ing projects, Cemdağ Lighting took its place in the 9th National Light-
ing Symposium. Koray Cem, Project Manager of Cemdağ Lighting, 
emphasized the contribution of the use of right products in lighting 
projects to energy efficiency in his speech in a special session during 

the symposium . Invited to the 9th National Lighting Symposium by 
Cemdağ, Andreas Kurzmann of DIALux informed the participants 
about new solutions aimed at better lighting projects.
Cemdağ Lighting Participated in the 9th National Lighting Symposium 
held in İzmir with the joint organization of Turkish National Lighting 
Committee and TMMOB Chamber of Electrical Engineers as part of the 
5th National Congress and Fair for Electrical Installation. Having in-
troduced their products under the brand of Cem which save energy 
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LED üretim teknolojisi ile  tasarruf sağlayan Cem marka ürünlerini 
katılımcılarla buluşturan Cemdağ, özel bir oturuma da ev sahipliği 
yaptı.   

Ana teması “Akıllı Şehirler ve Aydınlatma” olarak belirlenen IX. 
Ulusal Aydınlatma Sempozyumu’nda akıllı şehirlerdeki aydınlatma 
tesislerine ve bu alanda yapılan proje ve çalışmalara yer verilirken, 
mühendis, mimar ve şehir plancıları için yeni yaklaşımlar paylaşıldı. 
Aydınlatma alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin tartışma-
ya açıldığı sempozyum kapsamında “Aydınlatma Projelerinin Akıllı 
ve Sayısal Bir Yöntemle Tasarımı ve Yapımı” konulu bir oturum dü-
zenlendi. Oturuma Cemdağ Aydınlatma Proje Müdürü Koray Cem 
ve Cemdağ’ın davetiyle, çalışmalarını DIDLux’te sürdüren Andreas 
Kurzmann katıldı.  
Andreas Kurzmann “Aydınlatma Projelerinin Akıllı ve Sayısal Bir Yön-
temle Tasarımı ve Yapımı” başlıklı sunumunda aydınlatma projele-
rinin daha sağlıklı olarak geliştirilmesine yönelik olarak geliştirilen 
yeni çözümlere ilişkin katılımcıları bilgilendirdi. Kurzmann, enerji 
verimliliğinde tasarruflu ürünlerin kullanıldığı projelerin akıllı şe-
hirler için önemine vurgu yaptı. Nesnelerin internetine uygun Cem 
marka ürünlerle, ışık kalitesini artırarak yüzde 60-80 arası enerji ta-
sarrufu sağladıklarına dikkat çeken Koray Cem ise Cemdağ’ın ürün ve 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi.  

with the new “Jet Series” and LED production technology, Cemdağ also 
hosted a special session during the fair.   
Taking place with the theme of “Smart Cities and Lighting,” 9th Na-
tional Lighting Symposium included lighting installations and related 
projects designed for smart cities and new approaches were shared 
with engineers, architects and urban planners. Having opened the 
scientific and technological advancements in the field of lighting to 
discussion, symposium also hosted a session under the title of “Devel-
oping and Undertaking Lighting Projects with a Smart and Numeri-
cal Method.” Andreas Kurzmann of DIALux participated to the session 
upon the invitation of Koray Cem, Project Manager of Cemdağ Light-
ing, and Cemdağ.  

With his presentation titled “Developing and Undertaking Lighting 
Projects with a Smart and Numerical Method,” Mr. Kurzmann informed 
the participants about new solutions developed for better lighting 
projects. Mr. Kurzmann emphasized the importance of projects which 
facilitate energy-saving products for smart cities. Koray Cem, on the 
other hand, communicated information about Cemdağ products and 
operations having underlined the fact that designed in compliance 
with the Internet of Things, Cem products offer 60-80% energy saving 
increasing the lighting quality.  
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Bozcaada’da Rüzgar Enerjisi Santraliyle 
Aydınlatma Sağlanacak

Bozcaada’da, sokak aydınlatmaları ve belediyeye ait tesislerin 
enerji ihtiyacı, yaklaşık 1 milyon avroluk yatırımla kurulması 
planlanan rüzgar enerji santraliyle sağlanacak. Türkiye’nin 

üçüncü büyük adası konumundaki Bozcaada‘da, sokak aydınlatma-
ları ve belediyeye ait tesislerin enerji ihtiyacı, yaklaşık 1 milyon avro-
luk yatırımla kurulması planlanan rüzgar enerji santraliyle sağlana-
cak. Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, AA muhabirine, 
Bozcaada’nın bozulmamış bakir doğasıyla her sezon milyonlarca 
yerli ve yabancı konuğa ev sahipliği yaptığını, bu doğallığı gelecek 

kuşaklara aktarmanın en büyük hedeflerinden birisi olduğunu söy-
ledi. Yılmaz, atık su tesisi ile çevrenin kirlenmesinin önüne geçme-
yi, rüzgar enerjisiyle de ada halkının elektrik ihtiyacını karşılamayı 
amaçladıklarını anlattı.
Bozcaada’nın önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu dile 
getiren Yılmaz, şöyle konuştu: “Biz daha önce Avşa Adası’nda yapıl-
mış bir model için şu an planlama yapıyoruz. O, deniz suyundan içme 
suyu üretme modeli. Onun ilk fizibilite çalışmasını yaptık. İller Ban-
kasından gelen heyet burayı inceledi. Bu çalışma kapsamında ilçede 
su hatlarını yenilerken bir de deniz suyundan içme suyu elde edile-
bilir bir projeyi hayata geçireceğiz. Dolayısıyla içme suyu ile ilgili ana 
kara ile bir bağımız kalmamış olacak ve yaz dönemlerinde yoğun 
kullanımlarda çıkan sorunların da önüne geçmiş olacağız.”

Yaklaşık 1 Milyon Avroluk Bir Proje
Yılmaz, 38 kilometrekarelik Bozcaada’nın yenilenebilir enerji ile çok 
uzun yıllar önce tanıştığını, 2001 yılında burada 17 rüzgar türbininin 
kurulduğunu anlattı. Türkiye’de rüzgar türbini yatırımlarının ikincisi-
nin burada hayata geçirildiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti: 
“Biz de Bozcaada Belediyesi adına İller Bankası ile bir proje geliştir-
dik. Burada 1,1 megavatlık rüzgar enerji santrali kurmak istiyoruz. 
Bunun için yer tahsis çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon 
avroluk bir proje bu. Sokak aydınlatmaları ve belediyenin bütün te-

sislerinde kullanılacak olan yani halkın ortak kullanımı için gerekli 
enerjiyi biz rüzgardan elde etmek istiyoruz. Bu da hep devam ettir-
diğimiz çevreci belediye anlayışının bir devamı olacak. Bu projenin 
güzel bir özelliği de ürettiğiniz fazla enerjiyi devletle mahsuplaşma 
şansınız var. 
Atık su arıtma tesisi ve deniz suyu tesisimiz devreye girdiğinde enerji 
ihtiyacımız bir hayli artacak. Hem bunları buradan karşılamak, ka-
lanını da devlete satıp belediyeye gelir getirmek gibi bir hedefimiz 
var.” Yılmaz, hazırladıkları projelerin hayata geçirilmesinin, adanın 
gelecek 25 yıllık altyapısının da tamamlanması anlamı taşıdığını 
belirtti.
http://aa.com.tr
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RV: Fevzi Alkan ile Philips Aydınlatma’nın yolları nasıl kesiş-
ti?
FA: 1967 yılında elektrik tesisatı işine girdim. O zaman çevremden 
topladığım 45 bin TL ile başladım, bu işe ve bir mağaza açtım. Yapı 
Sanat Okulu’nda İnşaat Bölümü’ nde okurken bu işe girmek istedi-
ğimde annem, “elektrik Azrail işidir; girme” demişti. Babam da mü-
teahhitti. O zamanlarda inşaatta kravatlı inşaat işçileri vardı, onları 
gördükten sonra elektrik işine girmek konusunda ısrarcı oldum ve bir 
dükkan açtım. O yıllarda hidroelektrik vasıtasıyla enerji yeni Rize’ye 
gelmişti, çok hareketli bir pazar vardı. Philips Bölge Satış Müdürleri 
geldiler, tanıştık ve birlikte iş yapmaya başladık. O dönemde ampul 
Edison ampulü olarak anılıyordu. 
EG: Her ne kadar ampulü Edison icat ettiyse ve o dönemde öyle anıl-
dıysa da onu ticari pazara taşıyan, kitlelere yayan Philips Aydınlatma 
oldu. 
FA: Müşterilerimin yüzde 70-80’i kadındı, benden ürün alıp çay pa-
rasını toplayınca ödeme yaparlardı. Tabi karşılıklı güvene dayalıydı 
ticaret, söz vardı ama senet sepet yoktu. İşte bu işe girdiğim zaman 
da Philips ile tanıştım.
EG: Philips 87 yıldır kesintisiz Türkiye’de hizmet veren bir şirket. 
Globalde aslen elektrik gereçleri ve ampul üreterek başladı. Ampul, 
Philips sayesinde oturma odalarına girdi. Şu an LED ve bağlantılı 
aydınlatma alanında hem dünya hem de Türkiye pazarlarında lider 
konumda bulunuyor. Alkan Kardeşler Ticaret bizim şimdiye kadar en 
uzun süreyle çalıştığımız iş ortaklarımızın başında geliyor. 

73 yılı deviren Fevzi Alkan, 1967 yılında elektrik tesisatı 
işine girmesinden bu yana Philips Aydınlatma ile omuz 
omuza çalışıyor. Philips’in 87 yıllık Türkiye hikayesinin 
50 yılında markanın vazgeçilmez iş ortağı olan Fevzi 
Alkan’dan, Alkan Kardeşler ve Philips Aydınlatma’nın 
bir ömürlük hikayesini dinledik.
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Philips Aydınlatma ve Alkan Kardeşler’den 
Bir Ömürlük Hikaye

Fevzi Alkan: “Alkan markalı 
ürünlerde Philips’i örnek 

alıyoruz”
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Fevzi ALKAN - Philips  Aydınlatma Genel Müdürü Eran GÖRGEN



röportaj aydınlatma
lighting

193www.sektorumdergisi.com

olaylara. Daha sonra kendi şirketimde çalışmalarını tercih ederim.
Philips markası hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
FA: Philips sattığı ürünlerin arkasında duran bir şirket. Şimdiye ka-
dar ne zaman bir sorunumuz olsa her biriyle tek tek ilgilendiler ve 
sorunu çözdüler. Ben Philips ürünlerini o kadar seviyorum ki örneğin 
dönemin Philips Üst Düzey Yöneticisi Özkan Şengil’e daha önce ‘Sen 
bile benim kadar Philips’çi’ olamazsın demiştim.  Biz Alkan Kardeşler 
olarak da kendi markamızla aydınlatma ürünleri üretiyoruz. 

Satış yaptığımız ilk günden bu yana çok yol kat ettik, ürettiğimiz 
ürünler yurtdışına ihraç ediliyor. Tüm bunları yaparken de kalite an-
lamında hep Philips’ i örnek aldık. 
Anadolu’da floresan lambalar yaygındır ve tüketiciler ışığı sönene 
kadar ya da kırılana kadar da lambalarını değiştirmez. O floresanın 
bir süre sonra verimi düşer, ışığı azalır, üzerinde kırmızılık oluşur. 
Böyle olunca lamba iki kat enerji çeker, enerji verimliliğinden uzak-
laşır. Şimdi ise artık tamamen tasarruflu ürünler ön planda Philips 
de buna uygun ürünler geliştiriyor. 

Aralık  December  2017

Bu sebeple de bizim için yeri çok ayrı. 50 yılda Alkan markasının gel-
diği yeri görmek de bizler için ayrıca gurur verici. Başladıkları gün-
den beri yanlarında olan bir marka olarak bunda en ufak katkımız 
varsa ne mutlu bize. 
Alkan Kardeşler aydınlatma alanında nasıl çalışmalar yapıyor? 
FA: Alkan Kardeşler İstanbul - Okmeydanı - Perpa Elektrokent’ te 
1300m2  merkez ofisimiz showroom ve depomuz, Karaköy Okçumusa 
Caddesi’ ndeki mağazamız ve tüm lojistik hizmetlerimizi destekleyen 

İstanbul Ömerli’deki 86.000m2 arazi içerisinde depomuz ve fabrika-
mızla faaliyet gösteriyoruz. Zaman içinde aydınlatma sektöründe 
yaşanan değişim ve gelişime paralel olarak Alkan markalı iç-dış ve 
dekoratif aydınlatma ürünleri de üretmeye başladık. Şu an yaklaşık 
145 kişilik bir ekibimiz var. Çalışanlarımız arasında kadın-erkek den-
gesi gözetiyoruz, kadın çalışan sayımızın oranı %40 dolaylarında. 
Aile şirketi olmamıza rağmen torunlarımın mezun olur olmaz bura-
da çalışmalarına karşı çıkarım. İsterim ki 3-5 sene başka şirketlerde 
çalışsınlar ki hayatı ve iş yaşamını öğrensinler, objektif bakabilsinler 
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Sizce Philips’i diğer markalardan ayıran özellik nedir? 
FA: Tek kelimeyle ‘kalite’. Ayrıca bir sorun olduğu zaman hiç bekle-
meden, 24 saat içinde sorunu çözme kabiliyetlerini çok takdir edi-
yoruz. Ben etik olarak dürüstlüğe tüm hayatım boyunca çok önem 

verdim, hala veriyorum. Bu bakımdan da Philips bizim için vazge-
çilmez bir marka oldu. Philips Aydınlatma bugün sektörde dünya 
lideri. Neredeyse 130 yaşında, biz de öyle olmak istiyoruz. 
Alkan Kardeşler ile olan iş birliğiniz hakkında neler söyleye-
bilirsiniz?
EG: Alkan Kardeşler, bu sektörde satış ile başlayıp kendi markasını 
yaratan önde gelen firmalardan biri. Bu yönü bizler için çok kıymetli 
ve takdire şayan. Üretim kabiliyetleri ve yerli ürünleri yurtdışı pazar-
larına göndermeleri büyük bir başarı. Geniş satış ve dağıtım ağına 
sahip olmaları, işlerine olan bağlılıkları ve profesyonel yaklaşımları 
da Philips Aydınlatma olarak elli yıldır şaşmaz bir şekilde kendile-
riyle birlikte çalışmamızın nedenlerinin başında geliyor. Bunun yanı 
sıra Fevzi Bey, şirketin direği, kendisiyle bir şekilde irtibata geçen, 
birlikte çalışan tüm Philips çalışanları tarafından takdir ve saygı du-
yulan bir iş adamı. 
Philips Aydınlatma’nın Türkiye’deki geçmişi çok eski. Bu 
açıdan Türkiye’deki aydınlatma sektörünün gelişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
FA: Aydınlatma devamlı şekil değiştiriyor. Enkandesan lambalardan 
floresanlara ve enerji tasarruflu ampullere geçiş oldu geçtiğimiz se-

nelerde. Şimdiyse LEDler ön planda her alanda. Hem enerji tasarrufu 
hem de kullanım ömrü bakımından çok avantajlı LEDli ürünler. 
EG: Philips bundan tam  126 yıl önce, ilk kez karbon flaman ampul-
leri üretmek için kurulmuş bir şirketti. O zaman bu çığır açıcı bir du-
rumdu. Şu an ise karbon flaman ampullerin yerine, onlardan kat be 
kat daha iyi aydınlatan ve çok daha az enerji tüketen LED ampul kul-
lanıyoruz. Bu gelişimin ana sebebi, Philips’in inovasyona olan bağlı-
lığı. Globalde toplam satış gelirlerinin yüzde 5’i, AR-GE çalışmalarına 
ayrılıyor ki bu oran en yakın rakibimizin %32 üzerinde. İnovasyon ve 
araştırma konularına verdiğimiz önemin somut bir göstergesi olarak 
görebiliriz bu durumu. Ayrıca sürdürülebilirlik de  bizim yine öncelik 
verdiğimiz konular arasında yer almakta. Örneğin 2020 senesine ka-
dar hedefimiz Philips Aydınlatma’nın tüm dünyada karbon nötr bir 
şirket haline gelmesi. Gururla belirtmeliyim ki Philips Aydınlatma 
Türkiye, 2016 sonu itibarıyla karbon nötr olan ilk Philips operasyon-
larından biri oldu.
Önümüzdeki dönemde aydınlatma pazarının inşaat sektöründeki 
büyüme beklentisi ile paralel ilerlemesini öngörüyoruz. Gündemde-
ki LED dönüşüm trendi sebebiyle ise mevcut yapılarda gerçekleşmesi 
beklenen aydınlatma değişiminden dolayı büyümenin bununla da 
sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz. 
Son dönemde aydınlatma sektörü özelinde Türkiye’de ne gibi 
sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Bunun için neler yapıyorsunuz?
EG: Aydınlatma sektörünün son dönemdeki en büyük problemi ser-
tifikasyon ve kalite standartları açısından denetim eksikliği olarak 
öne çıkıyor. LED’e geçiş ile birlikte Uzakdoğu’dan çok ucuz fiyatlar ile 
getirilen gerçek değerlerini yansıtmayan LED ürünler çok ciddi şe-
kilde haksız rekabete sebep oluyor. Çok ucuza pazara çöp diye tabir 
edilebilecek ürünler ithal ediliyor. Ancak bu ürünlerin üzerlerinde 
yazan lümen, kullanım ömrü değerleri, enerji verimliliği gibi veriler 
gerçek değerleri ile örtüşmüyor. 
Bir başka sorun ise ilk sorun ile paralel olarak kalite değerlendirme 
konusunda kullanıcıdaki bilinç seviyesinin henüz ideal seviyede ol-
maması. Dolayısıyla kullanıcıların doğru kriterleri dikkate almadan 
gerçekleştirdiği yanlış alım kararları, karşılaştıkları düşük perfor-
mans sebebiyle, teknolojiye olan güveni aşağıya çekiyor. Bu duru-
mun düzeltilmesi ile ilgili devlete ve üreticilere görev düşüyor. 2017 
yılı Haziran ayı itibari ile gümrüğe gelmiş ürünlerin TSE kontrolleri 
daha sıkı hale geldi. Bu durum, kalitesiz ürünlerin ülkeye girmeden 
tespit edilmesine olanak sağlayacak. Piyasa denetlemeleri ile de 
bu ürünlerin tüketiciye sunulmasının önüne geçilebilir. Bunun pa-
ralelinde son tüketicilerin, LED aydınlatma ürünlerinin özellikleri, 
faydaları ve verimlilikleri ile ilgili bilinçlenmesi de üretici firmaların 
ve meslek odalarının sorumluluğu olması gerekiyor.  Biz de Philips 
Aydınlatma olarak hem kurumsal hem de tüketici nezdinde bilinç 
artırmaya yönelik çeşitli çalışmalar yapıyoruz. 

Aralık  December  2017





Lamp 83 Geleceğin Tasarımcılarını Ağırladı
Lamp 83 to Host Designers of the Future

Lamp  83 geleceğin tasarımcılarını ağırladı. Doğuş Üniversitesi 
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencileri, Yrd. Doç. Dr. Hik-
met Eser Tezeren ve Yrd. Doç. Dr. Fazıla Duyan ile beraber, ay-

dınlatma armatürü tasarımı, üretim süreci, LED’ler ve LED teknolojisi 
hakkında bilgi almak amacıyla Lamp 83’ü ziyaret etti.

Medya Doğuş Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğren-
cileri, Yrd. Doç. Dr. Hikmet Eser Tezeren ve Yrd. Doç. Dr. Fazıla Duyan 
ile beraber, aydınlatma armatürü tasarımı, üretim süreci, LED’ler ve 
LED teknolojisi hakkında bilgi almak amacıyla Lamp 83’ü ziyaret 
etti. Öğrenciler ilk olarak Lamp 83 Satış Grup Müdürü Serhan Acar 
tarafından gerçekleştirilen sunumla Lamp 83 hakkında detaylı bilgi 
edinirken, daha sonra gerçekleştirilen fabrika turuyla üretim süre-
cini baştan sona yakından görme şansı yakaladılar. Turun ilk dura-
ğında Ar-Ge laboratuvarında uygulanan testler, aydınlatmada kalite 
prosedürleri ve tasarım süreçleriyle ilgili Ar-Ge Müdürü Erdoğan 
Emrem’den bilgi alan öğrenciler, kendisinin gözetiminde gerçek-
leştirilen testleri birebir izleme şansına sahip oldular. Daha sonra 
üretim ve montaj bölümlerini ziyaret eden öğrenciler burada Üretim 
Müdürü Erol Koç tarafından, fabrikaya hammadde gelişinden sevki-
yat için aydınlatma aygıtlarının paketlenmesine kadar geçen sürecin 
her adımı ile ilgili bilgilendirdiler. Öğrencilere ziyaretleri boyunca 
eşlik eden Lamp 83 CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Batu Ceyişakar 
gezi ile ilgili şunları söyledi: “Değerli hocalarımız ve Doğuş Üniver-
sitesi öğrencilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Üniversi-
te ve sektör iş birliğine büyük önem veriyoruz. Firmamızın kapıları 
öğrenmeye, çalışmaya istekli gençlere her zaman açık. Önümüzdeki 
dönemde gerek Doğuş Üniversitesi, gerekse diğer üniversiteler ile 
olan iş birliğimizi arttırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz.”

Undergraduates of the Department of Industrial Design of Doğuş Uni-
versity visited Lamp 83 accompanied by Assoc. Prof. Dr. Hikmet Eser 
Tezeren and Asst . Prof. Fazıla Duyan in order to receive information 
about lighting product design, manufacturing process, LEDs and LED 
technology.
Undergraduates of the Department of Industrial Design of Doğuş Uni-
versity visited Assoc. Prof. Dr. Hikmet Eser Tezeren and Asst . Prof. Fazıla 
Duyan in order to receive information about lighting product design, 
manufacturing process, LEDs and LED technology. Undergraduates, 
first, received information about the company with a presentation 
delivered by Serhan Acar, Sales Group Director of Lamp 83, and then 
found the chance to observe the manufacturing process with a full 
factory tour. The first stop of the tour involved the presentation of 
Erdoğan Emrem, R&D Manager, about the tests performed in R&D 

labs, lighting quality procedures and design process, and found the 
chance to observe the tests on-site under the supervision of Mr. Em-
rem. Having visited the production and installation departments next, 
undergraduates were informed about the processes from the receipt of 
raw material to the packaging of lighting products by Erol Koç, Produc-
tion Manager. Undergraduates were accompanied by Batu Ceyişakar, 
CEO and Member of the Board of Lamp 83, throughout their visit and 
his remarks are, as follows. “We are happy to host our valued teachers 
and the undergraduates of Doğuş University. We place great impor-
tance on the cooperation between university and industry. Our doors 
are always open to learning and young people who are willing to work 
for us. We are planning to further improve our cooperation with Doğuş 
University and other universities in the close future.”
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LED’li Sinyalizasyon Direkleri Trafik Güvenliğini 
Tehlikeye mi Atıyor?

Türkiye’de sıkça kullanılmaya başlanan LED’li sinyalizasyon di-
rekleri, yurtdışında bir projede kullanılınca enerji tüketimi, ışık 
kirliliği ve sürüş güvenliği başlıklarında ağır eleştirilere maruz 

kaldı. LED’li direkler trafik güvenliğini tehlikeye mi atıyor? Bu ürün-
ler Karayolları Genel Müdürlüğü’nün uyarısıyla toplatılacak mı?
Trafik sinyalizasyonunda kullanınan sinyal lambalarında TS EN 12368 
standardına uygunluk aranmaktadır. Bu standart trafik lambalarını 
görsel, yapısal ve çevresel performanslarına göre sınıflandırmakta 
ve ilgili deneylere ait özellikleri tanımlamaktadır.

Günümüzde yaygınlaşmaya başlayan LED’li sinyalizasyon direkleri 
için bu kapsamda tanımları içeren herhangi bir standart bulunma-
makta, uygulamalarda da standarda uyumluluk aranmamaktadır.
Asıl amacı trafikte düzeni sağlamak olan sinyalizasyon sistemleri bu 
şekilde ışıklandırıldığında kazalara davetiye çıkarabilir mi?
2016 yılında yapılan bir çalışmada Türkiye ışık kirliliği araştırmasın-
da en kirli 50 ülke arasındagösterilmişti. Türkiye ışık kirliliği değeriy-
le dünya ortalamasının %58 üzerindeydi. Biz ışığı seviyoruz. Ancak 
fazla ışığın zararlarından hala haberdar değiliz.
Blinding glare, diğer bir deyişle kör eden kamaşma, göze çok yoğun 
bir ışık geldiğinde, bu ışık kaldırılsa bile görme ve seçmede zorluk 
yaşanması durumu için tanımlanmıştır. Bu durumun ışık şiddeti ve 
yoğunluğuna göre diğer seviyeleri de geçici kamaşma ve rahatsız 
edici kamaşmadır.
Şuan üretilmekte ve kullanılmakta LED’li sinyalizasyon direklerinin 
ışık denetimi herhangi bir standart ile yapılmadığından, pek çok 
üretici farklı ışık açısına sahip, farklı parlaklık seviyelerinde ürün-
ler üretebiliyor. Kamu tarafında da alımlar yapılırken TS EN 12368 
standardı yerine TSEK-Kritere Uygunluk Belgesi üzerinden denet-
leme yapılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne göre sinyalizasyon 
sistemlerinde kullanılan malzemelerin tümü ulusal ve/veya ulus-
lararası standartlara uygun olması gerekiyor. TSE tarafından açıkla-
nan herhangi bir standart olmamasına ragmen LED’li sinyal verici 

direkleri gibi ürünlerin piyasada kullanıldığı müdürlük tarafından 
tespit edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü, özellikle protokolle be-
lediyelere devredilen sinyalize kavşakların dikkatle kontrol edilmesi, 
standartlara uygun olmayan malzeme ve çalışmaların tespit edile-
rek kaldırılması konusunda bölge müdürlüklerine uyarı gönderdi.
Türkiye’de gördüğümüz bu uygulama geçtiğimiz yıl Ukrayna‘da ya-
pıldı ve ağır eleştirilere maruz kaldı. Eleştirilerin pek çoğunda enerji 
tüketimi, ışık kirliliği ve trafik güvenliğinden bahsedilirken, bazı yo-
rumcular da renk körü sürücülerin yaşayacağı zorluktan endişe edi-
yor. “Gerçekten görebildiğim tek konu, ışık kirliliğinde iyi bir artış ve 
onu çalıştırmak için daha fazla enerji gerektiği.” – swiftraid
“Harika, daha fazla ışık kirliliği!” – Deagballs
“Renk körü insanlar için iyi iş çıkarıyor mu? merak ediyorum. Normal 
trafik lambalarında ışığın konumundan hangisinin yandığını anla-
yabiliyorlardı ancak bu diğer ışık onu boğduğunda ne olacak merak 
ediyorum.” – serial_crusher
“Tüm bu trafik ışığı yeniden tasarım fikirleri muhteşem görünüyor-
du, büyük bir çoğunluğun renk körlüğüne sahip olduğunu fark edin-
ceye kadar.” – apolotary

“Bu bana The Simpsons’un bir bölümünde, Homeros’un çöp komseri 
olduğu ve yıllık bütçeyi bir ayda harcadığı zamanı hatırlattı.” – mne-
moniker
“Gerçekten dikkat dağıtıcı gibi görünüyor. Güzel görünümlü ancak 
dikkati dağıtıyor.” – CulDeSax
“Güzel ancak trafik ışıkları yalnızca hedeflenen sürücüler tarafından 
görünür olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu direklerde çok fazla ışık ve 
daha geniş görüş açısı ile, ışık diğer yönlerden gelen sürücüler için 
kafa karıştırıcı olabilir.” – aerodeck
“Muhtemelen LED’lerin yerini aldığı akkor lambalar kadar enerji tü-
ketiyor.” – skyfishgoo
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NextLED Sıvaüstü Grubu
NextLED Surface-Mounted Group

Tüketiciler için her zaman en iyisi için çalışan ve LED sektöründe 
birebir değişim garantisi vererek ürünlerinin her zaman 
arkasında duran NextLED ailesi her gün büyüyor. Çevreye duyarlı  

yarı iletken diyot teknolojisi ile üretilen NextLED ürünleri doğayı, 
sizi ve sevdiklerinizi korumak için üretilmektedir. Son teknoloji ile 

aydınlatmayı buluşturan NextLED, yeni sıva üstü gurubuyla banyo 
ve balkonlarınızda da enerji tasarrufu sunuyor. Yaşam alanlarınızı 
yeni sıva üstü armatür grubuyla şıklık ve zarafetten ödün vermeden 
daha keyifli bir hale dönüştürebilirsiniz. İnce çizgileri, yüksek lümen 
ve 3 farklı boyut seçenekleri ile %85’e varan enerji tasarrufunu 
yaşamanın keyfini çıkarın.
15W Sıvaüstü Armatür Ürün Özellikleri
•  15.000 aaat kullanım ömrü
• 1200 lümen
• %85 enerji tasarrufu
• >80 CRI

Always working for delivering the best outcome for the consumers 
and standing up for their products with one-on-one replacement war-
ranty, NextLED family is growing every other day.
Manufactured using semiconductor diode technology, NextLED prod-
ucts are designed with the aim to protect both environment, consum-

ers and their loved ones. Combining the latest technology and lighting, 
NextLed is offering energy saving in terraces and bathrooms with its 
new surface-mounted group. It is now possible to convert your living 
spaces into enjoyable ones without compromising from elegance and 
tact with the new surface-mounted luminaire group. Enjoy energy 
saving up to 85% with fine style, high luminosity and 3 different sizes.
15W Surface-Mounted Luminaire Product Specifications
• 15,000 hours of life
• 1200 lumens
• Energy saving up to 85%
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• 50.000x aç-kapa
18W Sıvaüstü Armatür Ürün Özellikleri
•  15.000 saat kullanım ömrü
• 1260 lümen
• %85 enerji tasarrufu
• >80 CRI

• 50.000x aç-kapa
24W Sıvaüstü Armatür Ürün özellikleri
• 15.000 saat kullanım ömrü
•  1600 lümen
• % 85 enerji tasarrufu
• >80 CRI
• 50.000x aç-kapa ve kullanım alanlarınıza uygun kusursuz bir ışık 
kalitesi 6500K-4000K-3000K  ışık renkleriyle en iyiye sahip olmanız 
için çalışıyoruz.

• >80 CRI
• 50.000X on-off cycles
18W Surface-Mounted Luminaire Product Specifications
• 15,000 hours of life
• 1260 lumens
• Energy saving up to 85%

• >80 CRI
• 50.000X on-off cycles
24W Surface-Mounted Luminaire Product Specifications
•  15,000 hours of life
• 1600 lumens
•  Energy saving up to 85%
•  >80 CRI
•  50.000X on-off cycles
With its perfect light quality and light color range of 6500K-4000K-
3000K, we are working for you to have the best.
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Sylsmart İle Aydınlatmada Yapay Zeka Dönemi 

Yapay zeka destekli entegre aydınlatma çözümü SylSmart, bina 
içi hareketliliği öngören yüksek teknolojisiyle plaza, hastane 
ve okul gibi büyük yapılarda %65’e kadar enerji tasarrufu sağ-

lıyor. Hiçbir ek mühendislik yatırımı gerektirmeyen SylSmart, 2 yılda 
kendini amorti ediyor.

Felio Sylvania, her ölçekte işletmenin akıllı aydınlatma ihtiyacına 
yanıt vermek için güncel akıllı aydınlatma kontrollerini, Nesnelerin 
İnternetini (IoT) ve büyük veriyi kullanan SylSmart akıllı aydınlatma 
çözümleri ailesini tanıttı. Bu en yeni çözüm ailesi, Feilo Sylvania’nın 
gücünü IoT ve büyük veriyle birleştirerek, aydınlatma ürünlerini bağ-
lı binalar ve akıllı şehirler için birer servise dönüştürüyor. Aydınlat-
ma sektöründe köklü geçmişiyle dünya liderlerinden Sylvania, ileri 
teknolojiye sahip SylSmart aydınlatma sistemleriyle plaza, hastane, 
okul, havaalanı ve veri merkezi gibi yüksek enerji tüketimi olan bina-
larda düşük ilk yatırım maliyetiyle yüksek enerji tasarrufu sağlıyor. 

Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arayüzü (DALI) sistemlerine oran-
la %30 daha düşük ilk yatırım maliyetiyle kurulan SylSmart, yapay 
zeka destekli teknolojisiyle bina içi hareketliliği önceden belirleyerek 
en verimli aydınlatmayı sunuyor. Akıllı aydınlatma çözümlerinden 
%35 daha fazla verimlilik sağlayan SylSmart’ın standart aydınlat-

ma sistemlerine göre sağladığı enerji tasarrufu %65’e ulaşıyor. 5 yıl 
garantili olarak satışa sunulan SylSmart çözümleri, ortalama 2 yılda 
kendini amorti ediyor.
Doğru Yerde, Doğru Zamanda, Doğru Düzeyde Aydınlatma
Akıllı aydınlatma sistemi kendi programlamasını yaparken, yapay 
zekânın bina içindeki hareketliliğe dair geliştirdiği öngörülerden 
faydalanıyor. Her bir armatür üzerinde bulunan akıllı sensörler, or-
tamdaki hareketi gerçek zamanlı olarak algılayabiliyor. Hareketin 
hangi yönde devam edeceği bilgisini Bluetooth üzerinden birbiriyle 
paylaşan armatürler sayesinde aydınlatma sadece ihtiyaç duyulan 
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yerde, doğru zamanda ve doğru düzeyde gerçekleşiyor. Böylelikle 
DALI sistemlerine kıyasla %35’e varan ekstra enerji tasarrufu elde 
ediliyor. Aydınlatma sistemleri akıllı telefon uygulamasından ya da 
kendi enerjisini kendi üreten kablosuz ve Bluetooth üzerinden ha-
berleşen akıllı anahtar üzerinden kontrol ediliyor.

Zahmetsiz ve Masrafsız Kurulum
Data kablosu, elektronik panosu, otomasyon malzemesi ya da mü-
hendislik hizmetine gerek bırakmayan SylSmart, sadece şebeke 
gerilimi ile çalışıyor. Herhangi bir ek kablolama gerekmeksizin kat 
ölçeğinde ya da bina ölçeğinde kurulum kolaylıkla yapılıyor. Yüksek 
teknoloji içeren akıllı kontrol sistemlerinin tamamı armatürün için-
de yer alıyor. Bu sayede mühendislik gerektiren kurulum maliyetleri 
ve uyumluluk sorunları ortadan kalkıyor. Armatürler takıldığı anda 
kendi ayarlamalarını otomatik gerçekleştiriyor. Akıllı telefon uygula-
malarıyla kolayca kontrol edilen armatürler; bina sakinlerinin konfo-
runu göz ardı etmeksizin en yüksek oranda enerji verimliliği sağlıyor.

Konfor ve Tasarruf Bir Arada
Her bir SylSmart armatüre üretim aşamasında entegre edilen Sensör 
Nodu hareket sensörü, çift yönlü kızılötesi iletici, ortam aydınlık sen-

sörü ve akıllı bir mikro işlemciyi içinde barındırıyor. Bu nedenle her 
armatür başlı başına bir sistem gibi çalışma kabiliyetine sahip olu-
yor. SylSmart armatürler böylece takıldıkları andan itibaren bulun-
dukları ortamı otomatik olarak tespit edip, hiçbir ek programlamaya 

ihtiyaç duymaksızın kendi kurulum ayarlarını en verimli şekilde ger-
çekleştiriyor. Kontrol algoritması bina sakinleri için en konforlu orta-
mı oluşturuyor. Işık şiddetinde anlık değişiklikler yaparak rahatsızlık 
vermekten kaçınan SylSmart armatürler, yaklaşan birini tespit ettiği 
anda ışık düzeyini kademeli olarak artırıyor. Aydınlatmada kulla-
nılan çok sayıda sensör ve verimlilik odaklı algoritmalar sayesinde 
merkezi kontrol sistemlerine göre çok daha hassas kontrol yapılıyor. 
Böylelikle en üst düzeyde enerji tasarrufu sağlanıyor.
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Doğru Aydınlatma Seçimi

Kış kapımızda. Günler kısalırken geceler uzuyor. Güneşin geç 
doğduğu ve erken battığı deyim yerindeyse bu karanlık gün-
lerde gün ışığından yeterince yararlanamıyoruz. Bu nedenle 

insan eliyle yapılmış aydınlatmalara her geçen gün daha çok ihtiyaç 

duyuyoruz. Ancak bu durumun elektrik faturalarına yüklü bir şekilde 
yansıdığı da yadsınamaz bir gerçek. O halde ne yapmalı? Bu soğuk 
ve karanlık günlerde nasıl bir yol izlemeliyiz ki doğru aydınlatma sa-
yesinde hem cebimiz hem de içimiz rahat etsin. Bu soruların yanıtını 
sizlere doğru aydınlatma seçiminde dikkat edilmesi gereken husus-
lardan bahsederek vereceğiz.
Aydınlatma Teknolojileri
Neredeyse hepimizin anne babası eskiden evlerini gaz lambaları ve 
mumlarla aydınlattıklarını anlatmıştır. Şimdilerde gaz lambalarının 
yaydığı ışık bizim için oldukça yetersiz gelse de onlar bu ışığa alışık 
olduklarını söylüyorlar. Oysa bugün aydınlatma denildiğinde akla 
gelen ilk şey hiç kuşkusuz ampuldür.

Bu konuya ilişkin ilkokulda öğrendiğimiz ilk bilgi ampulün 19. yüz-
yılın son çeyreğinde Edison tarafından icat edildiği yönünde olsa da 
bugün asıl mucidin kim olduğu yönündeki Edison – Tesla tartışmala-
rı hız kesmeden varlığını sürdürüyor. Ampulün gerçekte kim tarafın-

dan keşfedildiği konusu bir kenarda dursun, bizim için önemli olan 
ampulün aydınlatma teknolojileri arasındaki yeridir.
Artık ampulün kullanılmadığı yer kalmadı: evlerde, iş yerlerinde, 
park ve bahçe aydınlatmalarında farklı türlerde ampuller kullanı-
lıyor. Ampul çeşitlerine geçmeden önce dilerseniz evlerdeki yapay 
güneşimizin çalışma prensibinden bahsedelim.
Ampul Nasıl Çalışır?
Bilindiği üzere bir metal parçasının üzerinden elektrik akımı geçti-
ğinde, metal parçası bu akıma direnç gösterir. Hatta bu direnç sonu-
cunda ısı açığa çıkar. Ampul de bu prensibe göre çalışır, diyebiliriz. 
Ampuldeki cam koruyucunun içinde filaman adı verilen metalden 
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bir tel bulunur; bu metal iki destek çubuğu tarafından sabit tutul-
maktadır. Filamandan geçen elektrik akımı bu metal teli ısıtır, bu ısı 
sonucunda ampul etrafına ışık saçar.

Filamanın çok yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı olması gerekir, 
yoksa eriyebilir ya da incelip kopabilir. Bugün kullandığımız ampul-
lerdeki filamanlar 3410°C’lik erime noktasına sahiptir, bu anlamda 
dayanıklı olduklarını söyleyebiliriz. Şunu da belirtmemiz gerekir; 
filamanın oksijen gazı ile reaksiyona girip yanmaması için ampulün 
içindeki oksijen boşaltılır ve yerine çoğunlukla soy gazlar doldurulur.
Ampul Çeşitleri Nelerdir?
Bugün hayatımızın neredeyse her noktasında yer edinmeyi başarmış 
ampullerin birçok çeşidi vardır. Bunlar arasında en bilinenleri akkor 
ve floresan lambalardır.
Akkor lambalar Türkiye’de yaygın olarak kullanılan aydınlatma türü-
dür ancak bu lambaların enerji verimliliği düşüktür. Örneğin, yüksek 
güçlü bir akkor lambanın sağladığı ışık verimini düşük güçlü bir LED 
lamba ile elde etmek mümkündür.
Ayrıca son yıllarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki, akkor lambaları 
her yıl atmosfere milyonlarca tonluk karbondioksit gazı salınımına 
sebep olmaktadır. Enerji verimliliği düşük olup doğaya bu denli zarar 
veren akkor lambaların kullanım alanı her yıl daha da azalmaktadır.
Floresan lambalar enerji verimliliği açısından akkor lambalara göre 
daha iyi konumdadır. Bu tür lambaların içindeki floresan tüpün için-
de bir soy gaz türü ve cıva bulunur. Elektrik akımının soy gazdan geç-
mesiyle ışık açığa çıkar. Floresan lambalar, akkor lambalar gibi çok 
ısınmadıkları halde onlardan daha fazla ışık yayarlar.

Doğru Aydınlatma Seçimi
Aydınlatma konusunda tuzağa düşmemek ve bilinçsiz tüketici ol-
mamak için dikkat etmemiz gereken birkaç noktadan bahsedelim. 
Daha önce belirttiğimiz gibi floresan lambalar akkor lambalardan 
daha tasarruflu ve verimlidir. Akkor lambaların kullanımının ya-
saklanması konusu uluslararası basında bile gündemde iken bu 
lambaları kullanmakta hala ısrarcı olmamız bizi aydınlatma seçimi 
konusunda daha bilinçsiz yapacak ve hem kısa hem de uzun vadede 
aleyhimize olacaktır. Ampul seçiminin yanı sıra ampul kullanımına 
dikkat etmek de önem arz ediyor.
Doğru aydınlatma seçimi kadar bu seçimi destekleyici davranışlarda 
bulunmamız da önemli. Örneğin, odadan çıkarken lambayı kapat-
mamız ve bunu alışkanlık haline getirmemiz enerji tasarrufu konu-
sunda bize yardımcı olacaktır. Ayrıca evin iç cephelerinin açık renge 
boyanması ve gün ışığından yeterince faydalanmak aydınlatma ko-
nusunda verdiğimiz çabanın karşılığını almamızı sağlayacaktır.

Uzmanlar uyarıyor; halk arasında “Çin malı” olarak tabir ettiğimiz 
ürünleri kısa vadede tasarruf sağlamak için satın almak aslında tü-
keticiye faydadan çok zarar getiriyor. Bu tür ürünler kalitesiz olup 
etiket değerlerine uygun performans göstermediğinden kısa sürede 
bozulabiliyor. Bu nedenle bilinçli tüketiciler herhangi bir aydınlatma 
ürünü satın almadan önce mutlaka etiket değerlerini kontrol etmeli 
ve sadece uluslararası onayı olan ürünleri tercih etmeli.
Yaşam kalitemizin düşmemesi için aydınlatma seçimi oldukça 
önemli bir konudur. Doğru aydınlatma seçimi uzun vadede elektrik 
tasarrufu sağlarken içinde yaşadığımız doğal çevreyi de koruyarak 
çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmamızı sağlayacak. Bu 
nedenle hepimiz bilinçli tüketiciler olarak üzerimize düşen görevi 
yapmalı ve doğru aydınlatma seçimine özen göstermeliyiz.

Kaynak: Voltimum / Gizem BİRCAN
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Philips Aydınlatma 1000. Kurulumunu 
Gerçekleştirdi

Philips Aydınlatma, LED sokak aydınlatmasında 1000. kurulu-
munu İrlanda’nın Cardiff şehrindeki uygulamasıyla gerçek-
leştirdi. Cardiff Şehri, sokaklara yerleştirilen 14.000’den fazla 

LED lambayla karbon ayak izini azaltarak akıllı şehir olma yolunda 
büyük bir adım attı.  Sistem, aydınlatma için harcanan elektriği %60 

oranında azaltarak yılda 750.000 GBP’den fazla (yaklaşık 3,863,000 
TL’lik) bir tasarruf sağlarken, vatandaşların emniyet ve güvenliğini 
de arttırıyor.  Halkın da fikirleri alınarak yürütülen proje, gelecekte 
sunulacak belediye hizmetleri için dijital bir altyapı sağlıyor. 
Dünya aydınlatma lideri Philips Aydınlatma, bugün, Philips CityTo-
uch sokak aydınlatma yöntemi ile 1000. projesini gerçekleştirdiğini 
duyurdu. Kilometre taşı niteliğindeki bu proje çerçevesinde, Cardiff 
Şehrine 14.000’den fazla Philips bağlantılı LED sokak lambası yer-
leştirildi. Proje, İrlanda başkenti olan Cardiff’te güvenlik ve emniyeti 
güçlendirirken, büyük oranda enerji tasarrufu ile şehrin karbon ayak 
izinin azaltılmasına ve operasyonel verimliliğin arttırılmasına yar-
dımcı oluyor. Philips CityTouch ile uzaktan izlenen ve kontrol edilen 

sokak lambaları sayesinde Cardiff, ileride başka akıllı şehir hizmet-
lerinin de sunulabileceği şekilde geliştirilebilecek, ölçeklenebilir bir 
dijital altyapıya kavuşmuş oldu. Cardiff projesi ile birlikte, Philips 
CityTouch, 2012 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana yalnızca 
beş yıllık bir süre içinde 1000. kez uygulanmış oldu. Sistem şu anda, 

Cardiff’in de aralarına katıldığı Amsterdam, Buenos Aires, Jakarta, 
Los Angeles ve Toronto gibi şehirlerde olmak üzere 37 ülkede kul-
lanılıyor. 
Bağlantılı Aydınlatma Altyapısı
Cardiff projesinin ilk aşaması olan 14.000’den fazla enerji tasarruflu 
Philips Luma LED sokak lambasının yerleştirilmesi aşaması bitişe 
yaklaştı. Belediye Meclisi’nin en başta tahsis ettiği sürenin yarısı 
kadar sürede bitirilecek olan kurulum işlemini, Centregreat isimli 
Yüklenici üstleniyor. Her bir aydınlatma noktası, tüm aydınlatma 
ağını izlemek, kontrol etmek ve yönetmek için kullanılan Philips 
CityTouch sistemine kablosuz olarak bağlanıyor. Aydınlatma yöne-
ticileri, bu sayede, şehrin herhangi bir zamandaki ihtiyacına göre  
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sokak lambalarının aydınlık seviyesini kısabiliyor ya da arttırabiliyor. 
Örneğin, çok yoğun geçişlerin olduğu yerlerin yakınında ya da acil 
durum hizmetlerine yardımcı olmak üzere parlaklık arttırılabiliyor. 
Philips CityTouch, aynı zamanda, güçlü bir aydınlatma varlık yöne-
tim imkânı da sunuyor. Aydınlatma yöneticisinin önünde, internet 
tarayıcısı üzerinden ulaştığı, şehrin aydınlatma varlıklarını ve iş akış-
larını gösteren birden fazla ekran ve harita tabanlı bir görünüm bu-
lunuyor.  Yönetici, bu ekranlardan, neredeyse gerçek zamanlı olarak 
ağ performansını izleyebiliyor, arızaları tespit edebiliyor, arızanın ol-
duğu yere ekip gönderebiliyor ve bu sayede arızalı lambaları bulmak 
için gece gezen ekiplere olan ihtiyacı azaltıyor. 

Bağlantılı LED aydınlatma sistemine geçişle birlikte, aydınlatma 
amaçlı elektrik tüketiminin %60 oranında azaltılması ve Belediye 
Meclisi’nin yılda tahmini 750.000 GBP’den fazla (yaklaşık 3,863,000 
TL’lik) bir tasarruf sağlaması bekleniyor. Bu tasarruf sayesinde, Birle-
şik Krallık’ın 2021 yılına kadar karbondioksit emisyonunu %34 ora-
nında azaltarak Cardiff’in 2050 yılına kadar tek gezegen şehri olma 
hedefine katkıda bulunmuş olacak.  

Artan Yaşam Kalitesi
Cardiff’in nüfusu yaklaşık 360.000 olup şehri her yıl 20 milyon turist 
ziyaret etmektedir. Philips Aydınlatma ve Cardiff Belediye Meclisi, 
Jacobs Ltd. danışmanlık şirketi ile birlikte, aydınlatmanın vatandaş-
ların yaşamı üzerindeki etkisini belirleyebilmek adına, muhtemel 
seçenekleri değerlendirebilmek için halkın şehirdeki mevcut sokak 
aydınlatması konusundaki görüşlerini araştırdı. Bu araştırmanın 
bulguları, seçimini 3.000 Kelvin sıcak beyaz ışık veren armatürden 
yana kullanan Cardiff için büyük önem taşıyor. Araştırmada, görme 
ve işitme bozukluğu olan vatandaşların görüşleri de alındı. Belediye 
Meclisi, Philips CityTouch sistemi sayesinde, evlerinin dışındaki yer-
lerde daha parlak aydınlatma isteyebilecek, kısmi görme bozukluğu 
olan vatandaşlar için ışığın seviyesini uzaktan ayarlayabilecek. 
Cardiff Belediyesi Meclisi Baş Elektrik Sorumlusu Chris Jones şu söz-
leri kaydetti: “Yeni bağlantılı aydınlatma sistemimizi seçerken birçok 
faktörü göz önünde bulundurduk. En önemli önceliklerimiz, vatan-
daşlarımız için maksimum fayda sağlamak ve muhtemel maliyet 
ve enerji tasarruflarından yararlanmaktı. Philips Aydınlatma, bize, 
ihtiyaçlarımıza göre geliştirilebilecek ve vatandaşlarımızın kendile-
rini daha güvende hissedebilecekleri kalitede aydınlatma sağlayabi-
lecek bir altyapı sundu. Sistemin sürekli izleme özelliği sayesinde, şu 
anda, vatandaşların okul ve hastanelerin olduğu yerlerde en yoğun 
olarak bulundukları zamanlarda aydınlatma seviyelerinin yükseltil-
mesi gibi ihtiyaçlara anında cevap verebiliyoruz.” 
Philips Aydınlatma’da Kamu Alanlarının Aydınlatılmasından Sorum-
lu Başkan olarak görev yapan Jacques Letzelter ise “Bağlantılı sokak 
aydınlatma sistemimiz, Cardiff vatandaşları için daha güvenli bir 
ortama katkı sağlarken, şehrin enerjiden tasarruf etmesine yardım 
edecek ve operasyonel verimliliği arttıracaktır. Bu sistem, akıllı şehir 
gösterge panellerine veri girmek ya da örneğin gürültü ya da trafik 
izlemesi yapabilen sensörler eklemek gibi, şehirde ileride uygula-
nabilecek seçenekleri içeren, ölçeklenebilir ve esnek bir dijital alt-
yapı sunuyor.” şeklinde konuştu ve şunları ekledi: “Cardiff’in, Philips 
CityTouch sokak aydınlatması yönetim sisteminin kullanıldığı 1000. 
proje olması son derece anlamlı çünkü Cardiff de, Philips CityTouch 
da birlikte geleceği şekillendiren bir şehir ve teknoloji.” 
Esnek Yönetim Sistemi 
Philips CityTouch, dünyanın her yerinde küçük şehirlerden mega 
şehirlere kadar her yerde aydınlatmanın yönetilmesi için kullanılan, 
son derece ölçeklendirilebilir ve esnek bir yönetim sistemidir. Bu ya-
zılım sistemi, hem Philips armatürlerini hem de diğer tedarikçilerin 
armatürlerini yönetmek için kullanılmaktadır. Sistem, Cardiff’in yanı 
sıra, Birleşik Krallık’ın Warrington, Trafford, Isle of Wight, Hounslow, 
Croydon ve Lewisham şehirlerinde de başarılı bir şekilde uygulan-
maktadır. 
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Assan Elektronik’ ten 2018’de Yüzde 30 Büyüme Hedefi
Assan Electronics Sets the Growth Target at 30% for 2018

Assan Elektronik, yeni ürünlerinin etkisiyle 2018’de yüzde 30 
büyüme öngörüyor. Endüstriyel elektronik alanında müşteriye 
özel tasarım ve üretim yapan Assan Elektronik, LED aydınlat-

ma alanında büyümesini sürdürüyor.
Assan Elektronik, yeni ürünlerinin etkisiyle 2018‘de yüzde 30 bü-
yüme öngörüyor. Endüstriyel elektronik alanında müşteriye özel 
tasarım ve üretim yapan Assan Elektronik, LED aydınlatma alanında 

büyümesini sürdürüyor. 2014 yılında yaptıkları yatırımlar ile LED ay-
dınlatma ürünlerini yüksek teknoloji kullanarak üretim yaptıklarını 
kaydeden Assan Elektronik Genel Müdürü Lütfi Pişiren, “2017 yılını 
da planlamalarımıza uygun olarak, ciroda yaklaşık yüzde 40 büyü-
meyle kapatacağız. 2018 yılında ürün gamımıza katmaya devam 
edeceğimiz yeni ürünlerle yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz” dedi.
LED aydınlatma ürünlerinin kullanım alanının genişlemesiyle ağır-
lıklı olarak bu alanda faaliyet gösterdiklerini belirten Lütfi Pişiren, 
LED aydınlatma armatürlerin tasarım ve üretimini yaptıklarını söy-

Assan Electronics has foreseen their growth level for 2018 to reach at 
30% with the impact of its new products. Offering customized design 
and customized production in industrial electronics field, Assan Elec-
tronics continues to grow in LED lighting segment.
Assan Electronics has foreseen their growth level for 2018 to reach at 
30% with the impact of its new products. Offering customized design 
and customized production in industrial electronics field, Assan Elec-

tronics continues to grow in LED lighting segment. Having noted that 
they have been manufacturing products with the latest technology 
thanks to their investments in 2014, Lütfi Pişiren, General Manager of 
Assan Electronics, said that “We are going to close 2017 with a growth 
rate of 40% as we planned. We have set our target at 30% for 2018 
considering the impact of the new products to be added to our product 
range”.
Mr. Pişiren added that they have shifted their focus on LED lighting 
products as the areas of usage of these products expanded, and that 
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ledi. 2013 yılında DMY Şirketler Grubu bünyesine katıldıktan sonra, 
büyük bir değişim içine girdiklerini aktaran Pişiren, şu an faaliyet 
gösterdikleri Dudullu OSB‘deki fabrikaya taşındıklarını ve yeni ya-
tırım-larla LED aydınlatma ürünlerini yüksek teknoloji kullanarak 
üretim yapan öncü firmalardan biri olduklarını bildirdi.
Pişiren, ayrıca müşterilere proje montajı, yazılım ve donanım konu-
sunda rehberlik hizmetlerinin yanı sıra özel ürün imalatını da içeren 
çözümler sunduklarını iletti. Öte yandan, GPRS, Zigbee, Power Line 
Carrier gibi teknolojileri kullanarak akıllı çözümler sunmaya başla-
dıkları bilgisini veren Pişiren, “NYXX markası ile endüstriyel ve mi-
mari grupta iç mekan armatürlerimiz, Assan markası ile dış me-kan 
armatürlerimiz ve Mars Power markası ile güç kaynaklarımız müşte-
rilerimize sunuyoruz. 185çalışanımızla yılda yaklaşık 10 milyon LED 
üretiyoruz” şeklinde konuştu.
Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu Pazarına Odaklandı
Enerji tasarrufu açısından kullanıcılar tarafından LED’in tercih edi-
lirliğinin artmasıyla Türkiye’de ve globalde bu sistemlerin daha da 
yaygınlaşacağına dikkat çeken Lütfi Pişiren, kendilerinin de elektro-
nik kart üretim alanında teknolojik yatırımlarını 2016 yılı sonunda 
tamamladıklarını ve bu teknolojileri LED aydınlatma ürünlerin 
imalatında kullandıklarını belirtti. Ayrıca bu modern dizgi tesisleri 
ile değişik sektörlerdeki pek çok ana sanayi firmasına yan sanayi 
hizmetleri verdiklerini de ekledi. Bunun yanı sıra montaj bantlarını 
modernleştirerek verimliliği yüzde 40 artırdıklarını açıklayan Pişiren, 
son iki yılda yatırımlara bağlı olarak ciroda yaklaşık yüzde 40 büyü-
me gerçekleştirdiklerini kaydetti. Pişiren, şöyle devem etti: “LED 
aydınlatma ürünleriyle, yurt içi ve dışında birçok büyük projede yer 
alıyoruz. Sahip olduğumuz üretim kapasitesi ve teknolojileri ile yurt 
içi dışına LED armatür satıyoruz. 
2016 yılında üretimlerimizin yüzde 25’ini dış pazara aktardık. 2017 
yılında bu rakamın yüzde 30 gerçekleşmesini bekliyoruz. 2018 yılı ve 
sonrası için Afrika ve Türk cumhuriyetleri ve Ortadoğu’da yeni pazar 
arayışlarımız devam ediyor.”
Verimlilik ve Akıllı Çözümler Alanında Çalışmalar Yapıyor
Ar-Ge çalışmalarıyla tüm ürünlerde farklı teknikler geliştirerek, 
maliyet ve performans verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar 
yaptıkları bilgisini veren Lütfi Pişiren, mekanik aksam iyileştirmele-
rinin yanında, ürünlerde sensör teknolojilerini entegre ederek enerji 
verimliliklerinde kayda değer kazanımlar sağlamayı hedeflediklerini 
bildirdi. Yaptıkları Ar-Ge çalışmalarında olumlu sonuçlar aldıklarını 
ifade eden Pişiren, şunları kaydetti: “2016 yılında yüzde 6 olan Ar-Ge 
bütçemizi, 2017 yılında yüzde 9.5’e yükselttik. Ar-Ge birimini yeni-
den yapılandırarak ürünlerde verimlilik artışına yönelik çalışmala-rı-
mız kısa vadeli hedeflerimizi oluştururken, akıllı çözümlere yönelik 
çalışmalarımız orta vadeli hedeflerimiz arasında yer alıyor.”

they are now designing and manufacturing LED lighting products. Mr. 
Pişiren told us that they have been through a great change since 2013 
when they were incorporated with DMY Holding, which also included a 
change in their plant location, moving to Dudullu Organized Industrial 
Zone, allowing them to use latest technologies in LED lighting products 
becoming one of the leading firms in the sector.
Mr. Pişiren also communicated that they are offering their clients 
solutions including project installation, and consultation services re-
garding software and hardware used. “We are offering interior light-
ing products for industrial and architectural under our brand, NYXX, 
exterior lighting products under our brand, Assan, and power sources 
under our brand, Mars Power,” said Mr. Pişiren, noting that they are 
now offering smart solutions using technologies such as GPRS, Zigbee, 
Power Line Carrier. “We are manufacturing approx. 10 million LEDs 
with our personnel of 185 employees,” he added. 
Focusing on African, Turkic Republics and Middle East Markets
Having emphasized their insight of even increased use of LED both in 
Turkey and internationally with regards to the energy saving oppor-
tunities, Mr. Pişiren stated that they have commissioned the techno-
logical infrastructure for electronic cards production by the end of 2016 
and that they are now using this technology in their LED lighting prod-
ucts. He also added that these modern printing facilities allow them to 
offer their services to many companies operating in different sectors 
on a subindustry level. He further explained that they have increased 
the efficiency of their assembly line by 40% and that their turnover has 
increased accordingly in the last two years by 40%. Mr. Pişiren said: 
“We are a party to many local and international projects with our LED 
lighting products. Thanks to our improved manufacturing capacity 
and technology, we are selling LED lighting products both locally and 
internationally. In 2016, we have allocated 25% of our production to 
international markets. In 2017, our expectation is that this percentage 
will reach up to 30%. For 2018 and on, we are seeking to enter new 
markets in Africa, Turkic Republics and the Middle East.”
Studies on Efficiency and Smart Solutions
Lütfi Pişiren explained that they are focusing their efforts on improv-
ing cost and performance efficiency, having developed different tech-
niques for each product thanks to their R&D activities, he said that 
they aim to secure significant achievements in energy efficiency with 
the integration of sensor technologies to their products along with the 
improvements in the product mechanism. Mr. Pişiren underlined the 
positive outcomes of their R&D activities and said: “We have increased 
our R&D budget up to 9.5% in 2017, once was 6% in 2016. Our short-
term target is to further improve the efficiency of our products restruc-
turing our R&D Department and our medium term target involves ef-
forts in smart solutions.”
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ATMK, Türkiye’yi Güney Kore’de Temsil Etti

Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK), uluslararası platform-
larda Türk aydınlatma sektörü adına yürüttüğü çalışmalarını 
hızla sürdürüyor. Uluslararası Aydınlatma Komisyonu CIE tara-

fından 22-27 Ekim 2017 tarihlerinde Güney Kore’de gerçekleştirilen 
“Smarter Lighting for Better Life” konferansı ve ara dönem toplan-
tılarında Türkiye’yi ATMK Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil ve ATMK 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Rengin Ünver temsil etti.

CIE tarafından bu yıl yeniden yapılandırılan Division-4, Ulaşım ve Dış 
Uygulamalar bölümü adı altında toplanırken ATMK Başkanı Prof. Dr. 
Sermin Onaygil “Dış Uygulamalar”dan sorumlu Başkan Yardımcısı 
görevine getirildi.
ATMK’nın 1996 yılından beri üyesi olduğu Uluslararası Aydınlatma 
Komisyonu (CIE)’nun ara dönem toplantısı, “Smarter Lighting for 
Better Life” temalı Uluslararası Konferans ve 1,2,3,4,6 nolu Division 
(bölüm) yıllık toplantıları ve Teknik Komite toplantılarıyla birlikte 
22-27 Ekim 2017 tarihlerinde Güney Kore’nin Jeju adasında gerçek-
leştirildi.
Uluslararası Aydınlatma Komisyonu CIE tarafından 23-25 Ekim 2017 
tarihlerinde gerçekleştirilen, 35 ülkeden 344 kişinin kayıtlı olarak 

izlediği kongrede 5 çağrılı konuşmacı, 7 çalıştay ve 56 sunumlu bil-
dirinin yanısıra 49 sunumlu poster, 61 poster yer aldı. ATMK Başkanı 
Prof. Dr. Sermin Onaygil “Determination of Road Lighting Automati-
on Strategies Considering Driving Safety Based on Visibility Concept” 
başlıklı bildiriyi sundu. ATMK Başkan Yardımcısı Rengin Ünver ise 
“Verbal Definition of Object Colour Perception in Artificial Lighting” 
başlıklı posterleri ile katılım sağladı. CIE Mid-Term toplantısında ül

kemizi temsil eden ATMK Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil ve Baş-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Rengin Ünver, Türkiye temsilcisi oldukları 
Division 1- Görme ve Renk ve Division 4- Ulaşım için Aydınlatma ve 
Sinyalizasyon bölümlerinin26 ve 27 Ekim 2017 tarihlerinde yapılan 
yıllık toplantılarına ve teknik komite toplantılarına da katılarak aktif 
çalışmalarda bulundular. CIE tarafından bu yıl yapılan yeni düzenle-
meyle Division 4- Aydınlatma ve Sinyalizasyon bölümü ile Division 
5- Dış Aydınlatma ve Diğer Uygulamalar bölümleri birleştirildi. Di-
vision 4, Ulaşım ve Dış Uygulamalar bölümü adı altında toplanırken 
yeni oluşturulan yönetim kurulunda ATMK Başkanı Prof. Dr. Sermin 
Onaygil “Dış Uygulamalar”dan sorumlu Başkan Yardımcısı görevine 
getirildi.
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Ovit Tüneli Mavi Renkli Işıklarla Aydınlatıldı
Ovit Tunnel is Illuminated with Blue Lights

Rize’yi Erzurum’a bağlayan, 14,3 km uzunluğunda Türkiye’nin 
en uzun tüneli Ovit Tüneli geçtiğimiz günlerde geçici de olsa 
ilk kez araç trafiğine açıldı. Tünel içerisinde Avrasya Tüneli’ne 

benzer şekilde mavi renkli aydınlatmalar kullanıldı.
Rize‘yi Erzurum‘a bağlayan, 14,3 km uzunluğunda Türkiye’nin en 
uzun tüneli Ovit Tüneli geçtiğimiz günlerde geçici de olsa ilk kez araç 
trafiğine açıldı. Tünel içerisinde Avrasya Tüneli‘ne benzer şekilde 
mavi renkli aydınlatmalar kullanıldı.

Avrasya Tüneli‘nde iç tavanlar lineer aydınlatmalar yardımıyla mavi 
renge boyanmış, bu mavi aydınlatma ışık kılıcı adı verilen özel optik 
tasarıma sahip ürünlerle beyaz renkli belirli şekillerde kesilmişti.
Ovit Tüneli‘nden araç geçişine izin verilince aydınlatma tasarımı gün 
yüzüne çıktı. Ovit Tüneli‘nde sadece tavan değil yan duvarlar da mavi 
renkli ışıklarla aydınlatılmış, bu aydınlatma da zemine yerleştirilmiş 
kırmızı ve yeşil renkte aydınlatmalarla desteklenmişti.
Yol yüzeyinde ve tünel genelindeki düşük aydınlatma seviyesi, buna 
ek olarak mavi ışık yoğunluğunun fazla olması; genel aydınlatma 
konusunda henüz çalışmaların tamamlanmadığını gösteriyor. Bazı 
bölgelerdeki ışık patlamaları, duvara yansıtılan ışıkların aynı dağılı-
mı sağlamaması tasarım hatalarının olduğu veya henüz son kontrol-
lerin yapılmadığı şeklinde yorumlandı.
Beş yıl önce temeli atılan tünel, kar yağışının ardından Ovit Dağı 
Geçidi kapanınca, geçici olarak trafiğe açılmıştı. Tünelde aydınlatma 
ve mekanik çalışmaları hala sürüyor, eminiz tamamlandığında tüm 
eksikler giderilmiş, kusursuz bir tünel olacaktır.
Kaynak: aydinlatma.gen.tr

The longest tunnel in Turkey, connecting the cities of Rize and Erzurum, 
Ovit Tunnel with a length of 14.3 km has recently been open to traffic 
as part of a temporary practice. The tunnel uses blue lights similar to 
those used in Eurasia Tunnel.
The longest tunnel in Turkey, connecting the cities of Rize and Erzurum, 
Ovit Tunnel with a length of 14.3 km has recently been open to traffic 
as part of a temporary practice. The tunnel uses blue lights similar to 
those used in Eurasia Tunnel.
In Eurasia Tunnel, the inner ceiling is illuminated in blue color using 
linear lighting products and these blue lights are divided into specific 
shapes using products called lightsabers with special optical design.
The lighting design of Ovit Tunnel is revealed as it was opened to traffic 
temporarily. In the Tunnel, not only the ceiling but also the side walls 
are illuminated using blue lights and the design is supported with red 
and blue lights placed on the ground.

The fact that the lighting level both on the road surface and in the tun-
nel was rather low shows that the lighting project is yet to be com-
pleted. Explosions in the lighting level at some parts of the tunnel and 
the uneven distribution of light on the side walls were interpreted as 
the lighting controls are yet to be done or that there are some problems 
with the design.
Started with the groundbreaking 5 years ago, the Tunnel was opened 
to traffic temporarily as the Ovit Mountain Pass was closed to traffic 
due to heavy snow fall. Lighting installation and mechanical construc-
tion of the tunnel are yet to be completed and it is believed that the 
tunnel will turn out impressing when it is completed.
Source: aydinlatma.gen.tr
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Enexion, 2017 Yılı Enerji Piyasaları 
Analizini Yayınladı

Enexion Enerji Danışmanlık Türkiye Genel Müdürü ve Enerji Uz-
manı Ceren Özdal, Enexion 2017 yılını değerlendirdiği Enerji 
Piyasaları Analiz Raporu’nda 2017 yılı dördüncü çeyreğinde fi-

yatların %3 artarak 169,4 TL/MWh’ten 176,4 TL/MWh’a çıktığından 
bahsetti.
Rapora göre 2017 yılı dördüncü çeyrek fiyatları %3 artarak 169,4 TL/
MWh’ten 176,4 TL/MWh seviyelerinde işlem gördü. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’nun, 1 Nisan 2018’de uygulamaya girmesini ön-
gördüğü düzenleme ve sanayi elektriğinde artık tarife açıklamama 

kararı ile yüksek tüketimli serbest tüketicileri, tedarikçi firmalara 
yönlendirmesi sonucunda dördüncü çeyrek profil maliyetinin 208,3 
TL/MWh seviyelerinde beklenmesine neden oldu. Bu durumda 
yüksek tüketimli serbest tüketiciler, piyasada oluşan birim fiyatlar 
üzerinden pazarlık yaparak kullanacağı elektriği tedarikçiden satın 
almak durumunda kalıyor.
Enexion Enerji Danışmanlık Türkiye Genel Müdürü ve Enerji Uzmanı 
Ceren Özdal, 2017’ye genel olarak bakıldığında YEKDEM bedelle-
ri üzerindeki kur baskısı ve kapasite artışının sanayicilerin elektrik 
maliyetlerinin artmasına sebep olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz 
yıla göre dövizdeki %20 üzerindeki artışla beraber kapasitenin de 
YEKDEM’e olan rağbet ile orantılı olarak artmasının MWh başına 
YEKDEM bedelini sanayiciler için ağır bir bedel konumuna getirdiği-
ni sözlerine ekleyen Özdal, YEKDEM 2017 ortalama beklentisinin ise 
34 TL civarında seyrettiğinin altını çizdi. Özdal, 2017 yılı spot piyasa 
ortalaması beklentilerinin 166,8 TL/MWh, profil maliyeti beklenti-
lerinin ise 207,7 TL/MWh seviyelerinde olduğunu sözlerine ekledi.

Raporda EPDK tarafından teklif edilen tarife yapısı değişikliğine de 
yer verildi. 2018 Nisan’dan itibaren, yüksek tüketimli serbest tüketi-
ciler için piyasada yüksek değerli bir son kaynak tarifesi olması bek-
leniyor. Böylece yüksek tüketimli serbest tüketici, liberal piyasaya 
geçmeye teşvik ediliyor. Raporda son kaynak tarifesinin ise yaklaşık 
olarak 240-250 TL/MWh seviyelerinde olacağı öngörülüyor.
Enexion, 2017 Yılı Enerji Piyasaları raporunda, çeyreklerin özetine 
de yer verildi. Enerji Piyasaları Analiz Raporu’na göre 2017 birinci 
çeyrek spot fiyatları %37’lik bir artış göstererek 166,4 TL/MWh ola-

rak gerçekleşirken sanayici profil maliyeti ise 208,7 TL/MWh olarak 
gerçekleşti. Bu yükselişin nedeni olarak BOTAŞ’ın, 22 Aralık 2016 
tarihinde doğalgaz arzındaki yetersizlik nedeniyle elektrik santral-
lerinin gazını tamamen kesmesi ve tesislerde elektrik üretiminin 
durması gösteriliyor.
TETAŞ’ın portföyünü ucuz elektrik ile tedarik edebilmek için GÖP alı-
mı yapması ve bahar ayları nedeniyle gerçekleşen yüksek YEKDEM 
ortalaması, 2017 ikinci çeyrek maliyetinin yükselmesine neden oldu. 
Sonuç olarak 2017 ikinci çeyrek fiyatları 148,7 lira ile geçtiğimiz yıla 
göre %18’lik bir artış gösterirken profil maliyeti ise 205 TL/MWh se-
viyelerinde seyretti.
2017 yılı üçüncü çeyreğine geldiğimizde ise spot piyasa fiyatı 145,5 
TL/MWh’ten 175,6 TL/MWh’e çıkarak %21’lik bir artış kaydetti. 
Üçüncü çeyrek profil maliyeti ise 209,1 TL/MWh seviyelerinde işlem 
gördü. Su miktarının düşmesiyle HES’lerin payının azalması, orta-
lamanın üstünde seyreden sıcaklıklar ve birçok santralin bakıma 
girmesi fiyatların artmasına neden oldu.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: 
“Enerji İhraç Eden Türkiye Olabiliriz”

Enerji ihraç eden Türkiye Enerji Bakanı Albayrak, ‘Yılda 55 milyar 
dolar enerji ve madeni thalatı yapan bir ülke bir bakmışsınız 10 
sene sonra enerji ihraç eden bir ülke olmuş. Farklı anahtar ham-

leleri ortaya koyarsanız farklı pazarlık gücüne erişiyorsunuz. Hedef 
400 milyon metreküplere ulaşmak’ dedi.
Yıllarca Türkiye’nin enerji konusunda dışa bağımlı kalmasını sağla-
yangüçler artık panikte. Çünkü Türkiye, enerjide dışı bağımlılığını 
bitirmeye kararlı. Bu konuda atılan adımlarla, Türkiye’nin güçlü bü-
yüme rakamlarına ulaşmasından endişe edenler için, korkulu günler 
hızla yaklaşıyor. Enerji konusundaki çalışmalarıyla Türkiye’ye çağ at-
latacak olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Hedef, 
yılda 55 milyar dolar enerji ve maden ithalatı yapan bir ülke, bir bak-
mışsınız 10 sene sonra enerji ihraç eden bir ülke olmuş. Farklı anah-
tar hamleleri ortaya koyarsanız farklı pazarlık gücüne erişiyorsunuz, 

hedefimiz o. Doğalgaz basma kapasitesini 400 milyon metreküplere 
ulaştırmak” dedi. Bakan Albayrak, “Çok net ifade edeyim 2023-2030 
ekseninde Türkiye olarak kısa önümüzdeki 5 yılda güneş ve rüzgar 
hedefimiz kapsamında süreç devam edecek. Havuzda bekleyen, rüz-
gar için söylüyorum, 1700 küsür megavatı erittik. Müteakiben güneş 
ve benzeri devam edecek” dedi. Bakan Albayrak, Türkiye’nin enerjide 
attığı adımlar ve maliyetlerin düşürülmesine ilişkin açıklamasında, 
“Yeni dönemde maliyetlerin düşmesi için çalışacağız. Rüzgarda 
maliyetler dünya rekoru rakamla 3.48’e düştü. Piyasa fiyatlarının 
altında.
Sermayenin tercihi esas çerçeveyi önümüzdeki dönemi böyle ifade 
ederiz. Türkiye ekonomisine baktığımızda, üçlü bir kazan kazan sis-
temini devreye alacağız. Büyüyen talep karşılanacak, yerlilik arta-
cak. İthal kaynakların yerliye dönmesi için farklı teşvikler üzerinde 
çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Enerji Bakanı Berat Albayrak, nük-
leer enerji konusunda atağa kalktığımızı anlatarak, şunları kaydetti: 
“İnşallah, Akkuyu Nükleer Santrali’nde bu yıl sonu veya gelecek 

yılbaşında temel atmayı iki ülkenin (Rusya) devlet başkanları dü-
zeyinde gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. 29 Ekim 
2023’e, Cumhuriyeti’mizin 100’üncü yılına yetiştirebilirsek bizim için 
bundan daha onurlu, şerefli bir hediye olamaz. 
Nükleer santrali 2023 yılında devreye aldığımızda, enerjideki dö-
nüşümü inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Enerji sektörünün son 
değişim dönemini biliyoruz. Bunu öyle bir yönetmemiz lazım ki her 
paydaş mutlu olsun.” Türkiye’nin yeni dünya düzeninde çok farklı bir 
yere doğru hızla gittiğini vurgulayan Albayrak, “Birileri kabul etse de 
etmese de büyüyoruz. Düşünebiliyor musunuz bir ülkede darbe olu-
yor, ertesi gün piyasalar açılıyor, tıkır tıkır hayat devam ediyor. Türki-
ye pozitif ayrışan bir ülke. Gücün ve zenginliğin el değiştirdiği böyle 
bir dönemde, kazan kazan işbirlikleri ile devam edeceğiz.Enerji ve 
ulaşım altyapısı ile Türkiye’nin her şeyi hazır, insan kaynağı itibarıyla 
Türkiye hazır. Kapasitesi rekabet edebilir koşullara müsait tek ülke 
Türkiye. Küresel sermayenin Türkiye’yi tercih etmesinin sebebi bu.”
Nükleer Santral
Türkiye, nükleer santral konusunda da çok önemli adımlar attı. 
Akkuyu ve Sinop Nükleer Santrali’yle ilgili somut noktalara geldik. 
2023 ve 2030 arasında 3 tane nükleer santralimizi devreye girecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Enerji ve Ma-
den Politikası kapsamında gerçekleştirilen ‘Akademisyenlerle İs-
tişare Toplantısı’na katıldı. Burada yaptığı konuşmada milli enerji 
politikasına ilişkin bilgileri hatırlatan Albayrak, nükleer enerji ve 
Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına vurgu yaptı. 3 nükleer santralin 
2030 yılına kadar devreye alınacağını açıklayan Albayrak, Akde-
niz’deki sondaj çalışmalarıyla ilgili, “Sondaj faaliyetlerimizi Türkiye 
olarak kendimiz yapacağız” ifadelerini kullandı. İnşası süren Akkuyu 
Nükleer Santrali’nde somut adımlar atıldığının altını çizen Albayrak, 
30 milyarlık yatırım sürecinin başlatıldığını söyledi. Albayrak, “Gü-
neş ve rüzgar enerjisinde devrim niteliğinde adımlar attık, atmaya 
da devam edeceğiz.
Elektrik Hamlesi
Akkuyu Nükleer Santrali ve Sinop Nükleer Santrali’yle ilgili somut 
noktalara geldik. 2023 ve 2030 arasında 3 tane nükleer santralimizi 
inşallah devreye alarak yüzde 10 arz güvenliği noktasında adımımızı 
atacağız. Türkiye’de kaynak ve üretim merkezi olma noktasında alt-
yapı açısından geçmişten bugüne etkiler var. Türkiye’nin elektrik alt-
yapısının yenilenmesi için 30 milyar TL’lik yatırım sürecini başlattık” 
ifadelerini kullandı.
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Kolen Enerji İlköğretim Öncesi Çocuklarına Enerji 
Tasarrufu İçin Neler Yapılabileceğini Anlattı

Enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden Kolen Enerji Mar-
mara Bölge Yöneticisi Tuğba Karaca, sosyal sorumluluk çalış-
maları kapsamında Feyziye Mektepleri Vakfı Özel Erenköy Işık 

Anaokulu’nda ilköğretim öncesi çocuklarına enerji tasarrufu için ne-
ler yapılabileceğini anlattı. Türkiye ve dünyanın geleceği için başta 
elektrik enerjisi olmak üzere her türlü enerji ve kaynağın çok verimli 
kullanılması gerektiğini söyleyen Karaca, anaokulu öğrencilerinin 
enerji ile ilgili meraklı sorularına da yanıt verdi.
Elektrik üretimi ve satışında enerji sektörünün her yıl büyük bir hız-
la gelişen ve büyüyen kuruluşu Kolen Enerji, sektöre katkı sağlayan 
çeşitli faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine ve etkin-
liklerine de büyük önem veriyor.

Temiz enerji, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konusunda toplu-
mun bilinçlenmesi için çabalarını sürdüren Kolen Enerji, “Ağaç yaş-
ken eğilir” anlayışıyla okul öncesi çocuklarına enerji tasarrufu için 
neler yapılabileceğini özel sunumlarla anlatıyor.
Kolen Enerji Marmara Bölge Yöneticisi Tuğba Karaca, sosyal sorum-
luluk çalışmaları kapsamında Feyziye Mektepleri Vakfı Özel Erenköy 
Işık Anaokulu’nda ilköğretim öncesi çocuklarına nasıl enerji tasarru-
fu yapabileceklerini eğlenceli çizgi film ve animasyon destekli sunu-
muyla anlattı.
Okulun konferans salonunda gerçekleşen ve Kolen Enerji Genel 
Müdürü Kaya Uğur Karayurt’un da izlediği sunumda anaokulu öğ-
rencileri hem anlatılan bilgileri ilgiyle takip ettiler hem de enerji ve 
elektrik tasarrufuna ilişkin sorular yönelttiler.
Günümüzde enerji olmadan yaşamımızı devam ettirebilmenin ne-
redeyse imkansız olduğunu dile getiren Tuğba Karaca, “evimizde 
televizyon izlerken, saçlarımızı kuruturken, bulaşıklarımızı yıkarken, 
cihazlarımızı kullanırken elektriğe ihtiyacımız var. Elektrik olmazsa 
bunları yapamayız, hayatımızı devam ettiremeyiz” dedi.

Dünyanın en büyük enerji kaynağının güneş olduğunu söyleyen 
Karaca, “Güneş gündüzleri dünyanın aydınlanmasını ve ısınmasını 
sağlar. Ancak, güneş de bize yetmez. Başka enerji kaynaklarına ih-
tiyaç duyarız. Nehirler, rüzgar, petrol, doğalgaz, jeotermal kaynaklar 
gibi kaynaklardan elde edilen enerjiyi de kullanırız. Hayatımızı de-
vam ettirebilmemiz için bu enerji kaynaklarına ihtiyacımız var” diye 
konuştu.
Enerji tasarrufu ve enerjiyi verimli kullanmanın dünyanın geleceği-
ni de yakından ilgilendirdiğini anlatan Kolen Enerji Marmara Bölge 
Yöneticisi Tuğba Karaca, tasarruf için neler yapılması gerektiğini tek 
tek sıraladı:
“Her şeyden önce doğa ile barışık olup, koruyup, kollayıp, kirlet-
memeliyiz. Evlerimizde mümkün olduğunca enerji konusunda 
tasarruflu ürünler kullanmalıyız. Yine kullanmadığımız her türlü 
enerjiyi kapatmalı, boşa harcanmasından kaçınmalıyız. Tasarrufa 
evimizden, yakın çevremizden başlamamız demek; bir yandan da 
annemizi, babamızı, akrabalarımızı ve arkadaşlarımızı enerji tasar-
rufu konusunda uyarmamız demektir. Bunu kendimize görev edin-
meli, onlara sürekli hatırlatmalıyız. Örneğin annemize, babamıza 
evimize enerji tasarruflu makineler, cihazlar almaları gerektiğini 
hatırlatabiliriz. Annemizi bulaşıkları tasarruflu bulaşık makinesinde 
yıkamasını söyleyebiliriz. Bulaşık makinesi sudan da tasarruf sağlar. 
Buzdolabı kapağını açık unutmamalıyız. Buzdolabının kapağını açık 
unutursak çok enerji harcar, daha da ötesi yangın riski içerir. Açık ka-
lan lambaları mutlaka kapatmamız gerekir. Annemiz, babamız dahi 
unutsa onları uyarmalıyız. Bilgisayarı açık bırakırsak boşuna enerji 
tüketir. Onu da kullanmadığımız zaman kapatmalıyız. Hava soğuk 
olduğunda pencereleri kapatıyoruz değil mi? Hava soğukken pen-
cereleri açarsak ısı dışarıya çıkar ve harcadığımız doğalgaz enerjisi 
boşa gider.”
Minik yürekler Tuğba Karaca’nın “Artık enerji tasarrufunun önemini 
biliyoruz değil mi?” sorusuna hep birlikte “Evet!” diyerek cevapladı-
lar.
Kolen Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt “Enerji tasarrufu ve verimli-
lik konusunda öğrencilerine benzer şekilde sunum yapılmasını arzu 
eden anaokulları bize 0555 056 56 56 nolu WhatsApp numarasına 
mesaj, bilgi@kolen.com.tr adresine mail göndererek veya 444 9 556 
nolu telefonu arayarak taleplerini iletebilirler. Elimizden gelen en 
kısa sürede kendilerine döneceğimizden kuşkuları olmasın. Bir ener-
ji şirketi olarak enerjide verimlilik konusundaki sorumluluğumuzun 
farkındayız. Gereğini de yaparız” dedi. 
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Doğalgazdaki Stratejik Pozisyonumuz Güçlenecek

INGAS 2017’de konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Al-
bayrak, “Bu kongrede alınan kararlar ülkemizin doğalgaz alanın-
daki stratejik pozisyonunu daha da güçlendirecek” dedi.

7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı’nın açılış konuşmasını ya-
pan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “INGAS 2017 
hakikaten sektör noktasında şahsım adına ve bakanlığımız adına çok 
önemli bir program olarak anlam ifade ediyor. Birçok sektör temsil-
cisini bir araya getiren bu kongrede alınan kararların ülkemizin do-
ğalgaz alanındaki stratejik pozisyonunu daha da güçlendireceğine 
yürekten inanıyorum” dedi.

Doğalgaz Daha da Ucuzlayacak
Bakan Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık, satıcılardan ziyade 
alıcıların piyasayı domine ettiği bir yöne doğru gidiyoruz ve Türkiye, 
bu piyasada daha aktif oluyor. Gaz inşallah daha da ucuzlayacak, şe-
hirlerde hane halkı da sanayi de daha ucuz gaz kullanacak. Depola-
ma alanında da tarihi büyük adımlar atıyoruz. Kasım veya Aralık ayı 

gibi ikinci yüzer LNG santralini devreye alıyoruz. Tuz Gölü’nün ikinci 
fazı 2019’da bitiyor. 2021-22’de yıllık 10 milyar metreküpün üzerin-
de depolamayla Türkiye enerjide başka bir yere gidiyor.”
Doğalgaz Denince Akla İGDAŞ Gelir
Açılışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 
Türkiye’de doğalgaz denilince ilk akla gelen İGDAŞ’tır. İstanbul’un 
havasının temizlenmesi ve şehirde daha konforlu bir yaşamın tesis 
edilmesi için büyük katkılar sağladı. İGDAŞ, hayata geçirdiği proje-
lerle Türkiye’de ilkleri yapan, düzenlemiş olduğu kongreyle ve fuarla 
hep ilk adımları atan bir kuruluş olmaya devam edecek. Kongremi-
zin İstanbul’umuza, ülkemize ve dünyaya hayırlı olmasını diliyorum” 
diye konuştu.

Enerjide Merkez Ülke Stratejisine Sahip Çıkalım
İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik ise enerjide merkez ülke stra-
tejisine vurgu yaparak, “Bu stratejiye sektördeki her kurum ve kuru-
luşun sahip çıkması, imkanları ve gücü çerçevesinde uygun hareket 
etmesi gerektiğine inanıyorum. Biz İGDAŞ olarak bu anlayışla çalışı-
yoruz. Bu çalışmalarımız sadece INGAS ile sınırlı değil. İGDAŞ olarak 
Balkanlarda, Kafkaslarda ve Orta Doğu’da doğalgaz dağıtımına geç-
meyi planlayan mevcut altyapı yatırımını genişletme sürecinde olan 
büyük kentlere danışmanlık hizmeti sunuyoruz” dedi.
3 Derecelik Düşüşle Yüzde 20 Tasarruf
GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, “Türkiye’nin 30 yıllık doğalgaz geçmi-
şinde İGDAŞ’ın bir okul olarak ülkemize büyük katkıları var. Sadece 6 
ilde doğalgaz kullanılırken son 15 yılda 75 il doğalgaza kavuştu. Ülke 
olarak büyük bir hamle yaptık” dedi. Arslan ayrıca doğalgaz kullanı-
mında tasarruf için 3 derecelik düşüşle yüzde 20’lik enerji tasarrufu 
sağlanabileceğini de sözlerine ekledi.
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Zorlu Enerji, Dünyanın En Büyük Jeotermal 
Etkinliklerinden Biri Olan GRC Kongresi’ne Katıldı

Zorlu Enerji, 1-4 Ekim 2017 tarihleri arasında Amerika’ nın Salt 
Lake City şehrinde gerçekleşen ve uluslararası alanda, jeoter-
mal sektöründe dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olarak 

kabul edilen 41. GRC Kongresi’ne (Gothermal Resources Council) 
katılarak Türkiye’deki jeotermal enerji alanına yönelik gelişmeleri 
katılımcılarla paylaştı.

1-4 Ekim 2017 tarihleri arasında Amerika’ nın Salt Lake City şehrinde 
gerçekleşen 41. GRC Kongresi’nde (Gothermal Resources Council) 
Kongresi’nde, dünyanın dört bir yanından, jeotermal enerji alanın-
da faaliyet gösteren birçok katılımcı bir araya geldi. Kongreye Zorlu 
Enerji adına Proje Geliştirme ekibinden Ulaş Karaağaç ve Kıdemli 
Uzman Ural Halaçoğlu katıldı.
Hazırladıkları “Türk Jeotermal-Kalkınma, İnşaat ve Operasyon Pers-
pektifleri” konulu makale ile 41. GRC Kongresi’ne katılan Zorlu Enerji 
ekibi, etkinlikte aynı adı taşıyan bir de sunum yaptı. Türkiye’deki je-
otermal enerji potansiyeli ve bugün gelinen noktanın etkili bir şekil-
de anlatıldığı sunumda Zorlu Enerji’nin yaptığı yatırımlarla Türkiye’ 

deki jeotermal sektöründe yarattığı katma değer, katılımcıların en 
çok ilgi duyduğu konular arasındaydı. Ayrıca etkinlik boyunca açık 
olan stantta yayınlanan Zorlu Enerji’nin Alaşehir-I santralini içeren 
kurumsal film de yoğun bir ilgi gördü.
41. GRC Kongresi sonrası görüşlerini paylaşan Yatırımlardan Sorum-
lu Genel Müdür Ali Kındap, kongrenin Türkiye’nin jeotermal enerji 
alanındaki çalışmaları ve Zorlu Enerji’nin jeotermal kaynaklara da-
yalı yatırımlarını uluslararası düzeyde anlatılabildiği, çok verimli bir 
etkinlik olduğunu dile getirdi. Ali Kındap sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu ve bunun gibi etkinliklerde hem şirketimizin gelişimini hem de 
ülkemizin jeotermal alanındaki potansiyelini anlatma imkanı yakalı-
yoruz. Kongre’deki sunumda da ifade ettiğimiz gibi Türkiye’de jeoter-
mal enerjinin potansiyeli ve geleceği hakkında oldukça umutluyuz. 
Jeotermal enerjinin gelişmesinde dört taşıyıcı kolon olan; kaynak-
lara ilişkin güvenilir veriler, etkin kurumlar, destekleyici politikalar 
ile finansman kaynaklarına yönelik gelişimimizi devam ettirdikçe 
çok daha başarılı işlere imza atacağız. Özellikle yüksek teknolojinin 
kullanımında alacağımız mesafe ile ihtiyaç duyduğumuz üst düzey 
ekipman üretme kapasitemizi daha da genişleterek bu konuda ulus-
lararası pazarda daha da rekabetçi olabiliriz. Biz Zorlu Enerji olarak 
mühendislik, tedarik, inşaat hizmetlerini, bakım, onarım ve işletme 

hizmetlerini tamamlayan entegre yapımızla fark yaratmış bir şir-
ketiz. Bu yetkinliğimizi üst düzey teknolojiyle geliştirmeye devam 
edersek çok daha iyisini başarabileceğimize inanıyorum.”

enerji
energy
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Zorlu Enerji İşletme ve Bakımdan Sorumlu 
Genel Müdür Ali Kındap
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Panasonic’ten Güvenliğinizi Düşünen
Kablosuz Duman Dedektörü

Wireless Smoke Detector by Panasonic
For Your Safety
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Dünyanın önde gelen markalarından Panasonic, yangın algıla-
ma çözümlerinde 30 yılı aşkın deneyimi ile öne çıkıyor. Güçlü 
marka, çok özel yangın algılama çözümleri ile akıllı teknolo-

jileri hizmetinize sunuyor. Kablosuz fotoelektrik duman dedektörü 
4611 de bunlar arasında yer alıyor. Yangına karşı güvenliği sağlamak 
için basit bir alarmdan çok daha fazlası gerekiyor. 

Panasonic yangın algılama çözümleri, tüm alanlarda çok yönlü koru-
ma sağlamak üzere tasarlanmış bulunuyor. Panasonic kablosuz ad-
reslenebilir interaktif fotoelektrik duman dedektörü 4611, özellikle 
kabloları saklamanın zor olduğu ve uzatmaların gerektiği binalar 
için ideal.  85 dB dahili sireni olan ürün, 170 m’ye kadar transmisyon 
aralığı (açık hava) ve 6 yıllık pil ömrü ile dikkat çekiyor. Ürünün bir 
diğer özelliği ise yüksek esneklik. Her bir COM devresine 4’e kadar 
baz istasyonu ve her bir baz istasyonunda 16’ya kadar dedektör ko-
numlandırılabiliyor. 
Panasonic kablosuz adreslenebilir interaktif fotoelektrik duman de-
dektörü 4611, tüm Panasonic dedektörlerde olduğu gibi algılama iş-
levselliğini artıran esnek dedektör algoritması sayesinde yapay zeka 
yeteneğiyle donatılmış olarak satışa sunuluyor. Dedektörün içinde 
54 ayrı çalışma modu bulunuyor ve dedektör ilgili modu çevreden 
‘öğrenerek’ otomatik olarak seçebiliyor.  Yüksek doğruluk ve yanlış 
uyarı vermeme konusundaki başarısı ürünün kanıtlanmış özellikleri 
arasında. Kurulumu ve bakımı kolayca yapılabildiği için de ürün, top-
lam maliyette yüksek avantaj sağlıyor.   

 

Panasonic, one of the leading firms of the world, is drawing attention 
with its 30-year experience in fire alarm solutions. The strong brand is 
offering smart technologies with custom fire alarm solutions. Wireless 
photoelectric smoke detector 4611 is just one of them. It takes more 
than just a simple alarm to ensure safety against fire. Fire alarm so-
lutions by Panasonic are designed to offer all-purpose protection for 
all the aspects. Panasonic addressable wireless interactive photoelec-
tric smoke detector 4611, is ideal especially for spaces where hiding 
the cables is hard and where extension cables would be necessary.
Equipped with a sound pressure of 85 dB, the device is drawing at-
tention with its transmission range (open air) up to 170 m and 6-year 
battery life. Another feature of the product is its high flexibility. It is 
possible to locate up to 4 base station for each COM circuit and up to 16 
detectors for each base station.  

Panasonic addressable wireless interactive photoelectric smoke detec-
tor 4611 is available equipped with artificial intelligence ability thanks 
to the flexible detector algorithm which improves detection function-
ality as it is the case with all the other Panasonic detectors available in 
the market. Detector is coded with 54 different working modes and it 
is able to automatically choose the relevant mode “learning” from the 
environment.  Among the product’s proven features are high accuracy 
and elimination of false alarms. The product is also offering cost ben-
efits as it can be easily installed and maintained.   

Aralık  December  2017
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Müşteri Memnuniyetinde Sağladığı Kalite, 
Pronet’e Bir Ödül Daha Getirdi

Müşteri odaklı hizmetlerinin kalitesi daha önce pek çok pres-
tijli ödül ile onaylanan Pronet, son olarak Stevie Awards 
2017’de “Yılın Müşteri Hizmetleri Ekibi” kategorisinde ödüle 

layık görüldü. Pronet ekibi 21 Ekim’de Barselona’da düzenlenen tö-
ren ile ödüllerine kavuştu.

Daha önce, “Dünyanın En İyi Müşteri Deneyimi” dahil prestijli pek çok 
ödülün sahibi olan Pronet, son olarak 60 ülkeden katılımın gerçek-
leştiği Stevie Awards’ta “Yılın Müşteri Hizmetleri Ekibi” kategorisinde 
ödüle layık görülmüştü. Marka, 21 Ekim’de Barselona’da düzenlenen 
tören ile ödülünü teslim aldı.
Sorunların Tek Seferde Çözülme Oranı Yüzde 80’e Çıktı
Pronet, Stevie Awards’ta bu kez Super Agent projesiyle ödülün sa-
hibi oldu. Proje sayesinde, Pronet’i arayan bir kullanıcı, sorunu her 
ne olursa olsun, farklı çalışanlara konuyu tekrar tekrar anlatmak 
zorunda kalmadan tek bir temsilci ile irtibatta kalarak çözüme çok 
daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Böylece uzun bekleme süreleri ve 
şikayetler azalıyor, müşteri deneyimi zirveye taşınıyor. Bu durum 

rakamlara da yansıyor. Proje öncesindeki döneme göre merkeze ula-
şan çağrı sayısı yüzde 40’a yakın oranda artmış olmasına rağmen, 
sorunların tek seferde çözülme oranı yüzde 55’ten yüzde 80’e çıkmış 
durumda. 

Müşteri Memnuniyetini Yükselten Üstün Bir İşleyiş
Ödülü teslim alan Pronet Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip, “Pronet olarak, müşteri odaklı 
hizmet anlayışımız doğrultusunda, kullanıcılarımızın memnuni-
yetini daha da yükseğe taşıyacak çalışmalarımızı ara vermeden 
sürdürüyoruz. Bu süreçte bakış açımız insana ve inovasyona hiç 
durmadan yatırım yapmak. Super Agent projesi de tecrübemizin ve 
kullanıcı odaklı çalışma tarzımızın bir çıktısı, son derece üstün bir 
işleyiş. Çalışmalarımızın Stevie Awards gibi prestijli organizasyonlar 
tarafından bir kez daha onaylanmış olması bizlere gurur ve mutluluk 
veriyor” dedi.
Pronet, geçtiğimiz günlerde Customer Service Team – Müşteri Hiz-
metleri Ekibi alanında Global Business Excellence ödülünün de sa-
hibi olmuştu.

güvenlik
security

Aralık  December  2017





238

etkinlik

www.sektorumdergisi.com

Ekin Teknoloji’nin Güvenli Şehir Teknolojileri 
Paris’te de İlgi Odağı Oldu
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Ekin Teknoloji’nin tamamı Türk mühendisler tarafından geliştiri-
len güvenli şehir çözümleri Fransa’nın en büyük ulusal güvenlik 
fuarı Milipol’de sergileniyor. Dünyada güvenli şehir teknolojile-

rine öncülük eden Ekin Teknoloji, Milipol Paris Fuarı’nda geliştirdiği 
en yeni güvenlik sistemleriyle yer alıyor. Ekin Teknoloji, güvenli şehir 
yönetimi çözümleriyle kamusal ve özel alanların bütüncül olarak 
kontrol altına alınması ve daha güvenli hale gelmesine katkı sunuyor.  

Bu yıl 21-24 Kasım tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te 
20’ncisi gerçekleşen Milipol Paris Fuarı, Fransa İçişleri Bakanlığı 
tarafından organize ediliyor. Fransız ulusal polis, jandarma, sivil sa-
vunma ve gümrük teşkilatları, Paris Emniyet Müdürlüğü ve Interpol 
ortaklığıyla gerçekleşen fuar, dünyanın dört bir yanından güvenlik 
otoritesine ev sahipliği yapıyor. 
Güvenli Şehirlerin Olmazsa Olmazları
Dünyanın ilk ve tek akıllı devriyesi Ekin Patrol’ün yeni nesil versiyonu 
Ekin Patrol G2’nin katılımcıların canlı deneyimine sunulduğu fuar-
da, Ekin Bike Patrol ve Ekin Micro Plate G2 güvenli trafik sistemleri 
büyük ilgi ile karşılanıyor. Bütüncül güvenli şehir yönetim sistem-
leriyle daha güvenli şehirlerin mümkün olduğunun altını çizen Ekin 
Teknoloji, alanında öncü teknolojilerini katılımcılarla buluşturarak 
çözümlerini paylaşıyor.
360 Derece Gözetim
Fuarda katılımcıların canlı deneyimine sunulan; hareket halindey-
ken plaka-yüz tanıma ve hız-park ihlal tespiti yapabilen dünyanın 
ilk ve tek akıllı devriyesi Ekin Patrol G2; 360 derece gözetim imkanı 
sunarak, sabit sistemlerin olmadığı noktaların kontrolünü sağlıyor. 

Dört tarafında bulunan kameralar ile kesintisiz görüş olanağı sağla-
yan Ekin Patrol G2, fark edilmesi zor eylemleri kayıt altına alabiliyor. 
Ekin Patrol G2 sadece öndeki ya da yandaki değil, arkadan gelen 
araçların da hız ve plakalarını algılama özelliğine sahip. 5 şeride 
kadar plaka tanıma ve hız ihlal tespiti yapabilen mobil devriye, bir-
birine çok yakın araçların park ihlal tespitini yapabiliyor. Yeni versi-
yonuna ısı ve nem sensörü de eklenen Ekin Patrol G2, şüpheli araç ya 
da kişilerin tespitinde tabletlere ve kontrol merkezine sesli ve görsel 
alarm gönderiyor. 
Tüm İhlaller Tespit Ediliyor
Fuarda sergilenen bir diğer ürün olan Ekin Bike Patrol, hareket ha-
lindeyken plaka tanıma yapabiliyor ve herhangi bir polis bisikletine 
dakikalar içinde monte edilebiliyor. Araç trafiğine kapalı alanların 
gözetimi için alternatif bir mobil devriye çözümü olan Ekin Bike 
Patrol, devriye gezdiği süre boyunca görüş alanını sürekli kayıt al-
tında tutarak kara listede bulunan araçları plakaları üzerinden tespit 
etme ve kontrol merkezine anında alarm gönderme özelliğine sahip. 
Emniyet güçlerine denetim süreçlerinde kolaylık sağlayacak sistem, 
kısa sürede takibe olanak tanımasıyla fark yaratıyor.

Ekin Micro Plate G2 ise, görüş alanındaki araçların plakalarını video 
tabanlı plaka tanıma teknolojisi ile otomatik olarak tespit eden de-
netleme sistemi. Mobil ya da sabit halde kullanılabilen bu sistem,  
türünün en küçük boyutlarına sahip tasarımıyla, sabit noktalara ya 
da araçlar üzerine kolaylıkla kurulabiliyor.
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EEC, Elektrik Elektronik Mühendisleriyle Buluştu

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri, EEMKON 2017’de Kongre 
Sponsorluğu ile yerini aldı. EMO İstanbul Şubesi tarafından 
düzenlenen “EEMKON 2017- Elektrik Elektronik Mühendisliği 

Kongresi”, 16-18 Kasım 2017 tarihlerinde Harbiye Askeri Müze Kültür 
Sitesi’nde gerçekleştirildi. 

Kongrenin fuaye alanındaki stantta değerli meslektaşlarını ağır-
layan EEC Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayri Kartopu, etkinlikle 
ilgili görüşlerini “Elektrik Mühendisleri Odası, üyelerine ve sektöre 
meslek alanlarındaki gelişmeleri 7 farklı sektörün gözünden sunan, 
akademisyenleri, sektöre yön veren sanayi kuruluş temsilcilerini ve 
geleceğin mühendislerini bir araya getiren, teknolojik gelişmelerin, 
mesleki sorunların ve çözüm önerilerinin dile getirildiği bir etkinlik 
gerçekleştirdi. En önemlisi de sektör ile ilgili teknolojik gelişmelerin 
ağırlıklı olarak konuşulup tartışılmış olmasıdır. Dolayısıyla tüm ka-
tılımcıların ufkunu açan bir etkinlik oldu. Biz de her zaman olduğu 
gibi, EEC olarak zayıf akım sistemleri alanında güçlü mühendis kad-
rosu ile hizmet veren deneyimli bir firma olmanın sorumluluğunu 
taşıyor, sektörümüzü besleyen bu gibi etkinliklerde yerimizi alıyor ve 
gereken desteği vererek katkı sunmaya çalışıyoruz.” sözleriyle özet-
ledi.    
Kongre kapsamında; Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik ve Kontrol 
Mühendisliği, Elektronik Sanayi, Enerji Politikaları, İletişim Teknolo-
jileri, Kent ve Elektrik, Mühendislik Eğitimi konularının güncel du-
rumları sektörün duayenleri tarafından değerlendirildi. 

EEC Ege Bölge Müdürü Yavuz Alkan da Fevzi Çakmak Salonu’nda 18 
Kasım Cumartesi günü gerçekleşen “Elektronik Mühendisliğinin Ör-
gütlenmesi” oturumunda “YEST - Yapı Elektronik Sistemleri Tesisat 
Mühendisliği Uygulamaları” üzerine bir sunum gerçekleştirdi.  Alkan 
sunumunda; “Günümüzde yapılar boyut değiştirmiş, çok katlı – çok 
işlevli binalar çoğalmış, çok geniş alanlara sahip endüstriyel tesisler 
kurulmaya başlamıştır. Bu yapıların içerisinde aynı anda binlerce 
insan çalışmakta ve yaşamaktadır. Yapılara; insanların can ve mal 
güvenliğini sağlayacak, yaşam kalitesini arttırıcı konforu sunacak 
elektronik sistemlerin kurulması da kaçınılmaz bir zorunluluk haline 
gelmiştir. Yapılarda elektronik sistemlerin zorunlu kullanımındaki 

artış ile birlikte, mühendislik hizmetlerinin daha sağlıklı uygulan-
ması ve denetlenmesi de önem kazanmıştır. Sistemler, mutlaka 
elektronik mühendislerinin uzmanlığında tesis edilmelidir. Çünkü 
doğru projelendirilmeyen, denetlenmeyen ve doğru tesis edilmeyen 
sistemler kısa sürede kullanılamaz hale gelecek ve acil bir durumda 
ihtiyaca cevap vermeyecektir.” sözleriyle sektörün güncel durumunu 
aktardı. Yavuz Alkan, EEC ile EMO’nun iş birliğini ise; “EMO Merkez 
Daimi Komisyonumuz; YEST – Yap Elektronik Sistemleri Uygulama-
ları Mevzuatı’ndaki eksikliklerin tamamlanması ve mesleki sorun-
larımızın çözüme kavuşması için çalışmalarını sürdürmektedir. EEC 
mühendisleri olarak yıllardır sektörde kazandığımız deneyimlerin 
gücüyle komisyonumuzun çalışmalarına destek olmaya devam ede-
ceğiz.” cümleleriyle vurguladı. 

EEC Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Hayri Kartopu
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Hastaneler Yenidoğanları RFID 
Teknolojisiyle Koruyor

Hastanelerde kullanılan elektronik güvenlik sistemleriyle en-
tegre çalışan Sensormatic’in sunduğu Bebek Takip Sistemi, 
anne ve bebeğin 7/24 anlık olarak takip edilmesini sağlıyor. 

Aileler doğum sonrası ilk günlerini hastanede huzur ve güven içinde 
geçiriyor. Anne adaylarının haftalar boyu içlerinde büyüttüğü sevgi 
ve merak, doğum sonrasında ebeveyn ve bebek arasında büyük bir 
bağa dönüşüyor. 

Daha önce tüm yaşamsal ihtiyaçlarını anne aracılığıyla karşılayan 
bebeklerin dünyaya geldikten sonra da aynı güven ve hassasiyetle 
korunması hem ebeveynler hem de yenidoğanın misafir edildiği 
hastaneler için bir numaralı öncelik haline geliyor. 
Hassas ve savunmasız durumda olan bebekler için geliştirilen özel 
RFID etiketleri, gelişmiş teknolojisiyle yüksek seviye güvenlik sağ-
lıyor. Böylelikle aileler, akıllarında hiçbir soru işareti olmaksızın, be-
bekleriyle geçirdikleri ilk anların tadını çıkarıyor.

RFID Teknolojisiyle Güvenlik Doğumhanede Başlıyor
Aktif RFID etiketleri, yenidoğanın ayak bileğine, doğumhaneden çık-
madan önce takılıyor. Bileklikler, T.C. Sağlık Bakanlığı ve uluslararası 
kurumlar tarafından belirlenen standartlara uygun olarak, bebek 
için zarar teşkil etmeyen, hipoalerjenik ve antibakteriyel malzeme-
lerle üretiliyor. Bebeğin RFID etiketi, annesine doğum öncesinde 
bileklik olarak takılan RFID etiketi ile eşleştiriliyor. Bu andan itibaren 

bebeğin güvenliği en üst düzeyde sağlanmaya başlanıyor. Özellikle, 
aynı dakikalarda, aynı ortamda doğan ve aynı cinsiyete sahip birden 
fazla bebeğin birbirleriyle karıştırılıp, yanlış ailelere teslim edilmesi 
gibi büyük risklerin önüne geçiliyor.  Ayrıca, bebeğin prosedür dışı 
her türlü eylemden korunması için, anne ve bebeğin bina içindeki 
konumları günün 24 saati anlık olarak takip ediliyor. Bebeğin, be-
lirlenen kurallar dışında gerçekleşen en küçük hareketi bile güvenlik 
sistemini alarma geçiyor. 

güvenlik
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Bebeğin Tüm Hareketleri RFID ile İzleniyor
Sensormatic tarafından sağlık sektöründeki en kritik ihtiyaçlara ya-
nıt vermek için sunulan RFID destekli Bebek Takip Sistemi, hastane 
içindeki çeşitli noktalara yerleştirilen özel antenler sayesinde, bebe-
ğin tüm hareketlerini izliyor. 

Anne ve bebek bir arada olduklarında güvenli konuma geçen takip 
sistemi, ikisi ayrıldığı andan itibaren bebeği takip altına alıyor. Be-
beğin önceden belirlenen ultrason, kuvöz, bakım servisi gibi yerlere, 
sadece yetkili personelin nezaretinde götürülmesine izin veriliyor.
Personelde de yaka kartı, bileklik veya kemer tipi RFID etiketleri ve-
riliyor ve alan bazlı yetkilendirmeler sistem üzerinde tanımlanıyor. 
Böylelikle yenidoğanın hastanenin hangi bölümlerine, hangi per-
sonel kontrolünde gidebileceği, detaylı rotalar yardımıyla sisteme 
kaydediliyor.
Bebeğin önceden belirlenen ya da prosedüre uygun diğer rotalardan 
ayrılması durumunda sistem anında alarm veriyor. Ayrıca, bilekli-
ğin sökülmesi gibi girişimlerde de alarm devreye girerek, yetkilileri 
bilgilendiriyor. Doğru anne ve doğru bebeğin eşleşmesini sağlayan 
sistem, bebeğin hastaneden izinsiz çıkartılma girişimlerini de en-
gelliyor.
Bebekler Aileleri Olmadan Hastane Dışına Çıkamıyor
Türkiye’nin teknolojik çözüm entegratörü Sensormatic tarafından 
sunulan Bebek Takip Sistemi, bebek yangın merdiveni ya da asansör 
gibi bina dışına açılan rotalara yöneldiğinde, entegre güvenlik siste-
mini devreye alıyor ve daha önceden planlanmış güvenlik senaryo-
ları hayata geçiriliyor. 

Bebeğin hastaneden çıkarılabileceği tüm noktalara yerleştirilen özel 
konumlandırma antenleri, yüksek bir hassasiyetle bebeğin yaklaş-
tığını algılıyor ve elektronik kilit mekanizmalarıyla geçişi kapatıyor.
Asansöre binildiğinde, aktif RFID asansör güvenlik sistemi devreye 
girerek, asansörün kontrolünü devralıyor. Asansör, güvenlik perso-

nelinin müdahale edeceği kata getirilip durduruluyor ve devre dışı 
bırakılıyor. Merdivenleri kullanarak bebekle birlikte dışarı çıkmaya 
çalışanlara karşı da yol boyunca kapılar kilitleniyor ve geçiş izni ve-
rilmiyor. Yönetmelik gereği açık tutulan acil çıkış kapıları dahil tüm 
kapılar, bebek yaklaştığı anda geçici olarak kilitleniyor ve güvenlik 
personeli, bebeğin konumu hakkında anlık olarak bilgilendiriliyor. 
Bina İçi Görüntüleme Teknolojileriyle Entegre Çalışıyor
Sensormatic tarafından sunulan entegre güvenlik çözümleri saye-
sinde tüm sistemler tek merkezden izlenebiliyor ve yönetilebiliyor. 
Alarm anında, güvenlik kontrol merkezindeki ekranlarda, bebeğin 
bulunduğu konum kroki üzerinde işaretlenebiliyor ve en yakın gü-
venlik kamerasından alınan görüntüler anlık olarak izlenebiliyor. 
Tüm hareketler kayıt altına alınıp, adli makamlara delil olarak su-
nulabiliyor.  
Avrupa ve Amerika’da uzun süredir kullanılan RFID bebek takibi 
sistemleri, ülkemizde Kamu-özel iş birliği çerçevesinde hayata geçi-
rilen Şehir Hastaneleri projelerinde zorunlu hale getirilerek, kullanıl-
maya başlanıyor. Ailelerin huzur ve güvenliğini tesis etmesi gereken 
hastaneler, Sensormatic RFID çözümleriyle birlikte mevcut güvenlik 
altyapılarına kolayca entegre edebilecekleri, uçtan uca takip ve gö-
zetim sağlayan teknolojilere kavuşuyor.
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Tek Bir Detay Bile Gözünüzden Kaçmasın

Bosch’un yeni Autodome IP 4000i ve 5000i kameralarındaki 
dahili zeka, güvenlik ötesi uygulamaları ayrı bir boyuta taşı-
yor. Yeni kameralar yalnızca video görüntüleri yakalamak ve 

kaydetmek yerine, video görüntülerine anlam ve kurgu katmak için 
meta veriler oluşturuyor.
Güvenlik önlemleri söz konusu olduğunda, kameraların yüksek kali-
teli görüntü vermesi en önemli özellikler arasında yer alıyor. Güven-
lik personelinin, hızlı bir şekilde tepki vermesi ve gerekli önlemleri 
alması için tüm bilgileri büyük bir titizlikle görmesi gerekiyor. Peki 
ya hareketli bir nesne kameranın görüş alanından çıkarsa? Bosch 
Güvenlik Sistemleri’nin bu soruya cevap olarak PTZ kameralardan 
oluşan Autodome IP ailesini geliştirdi.

Pan (Çevirme), Tilt (Eğme) ve Zoom (Yakınlaştırma) (PTZ) kamera-
larından oluşan Autodome IP ailesi, kullanıcının, ilgili kişilerin ha-
reketlerini, sabit bir kameranın görüş alanından daha yüksek hızda 
olsa bile manuel olarak izlemesini sağlıyor. 
Dahili video analizinin standart hale getirilmesi, video kameraların 
kullanımını yepyeni bir boyuta taşıyor. Bosch’un yeni Autodome IP 
kameraları kaydedilen tüm video görüntülerine meta veri ekliyor. 
Bu veriler, ön tanımlı kriterler karşılandığında veya güvenlik ötesi 
bir kullanım söz konusu olduğunda kullanıcıları otomatik olarak 
uyararak güvenliği artırıyor. Örneğin; daha akıllı ve etkili park etme 
için trafik kurallarının uygulanması, yasaklı park alanlarına ilişkin 
kuralların uygulanması, yanlış yöne giden araçların tespit edilmesi 
ve kullanım verileri (otoparka giren ve otoparktan ayrılan araçların 

sayısı) sağlanması gibi konularda Bosch’un yeni Autodome IP kame-
raları ideal kullanım imkanı sağlıyor.
Dahili Essential Video Analytics, Autodome kameralarının gördük-
lerini anlamalarını mümkün kılıyor. Yeni kameralar böylece yalnızca 
video görüntüleri yakalamak ve kaydetmek yerine, video görüntüle-
rine anlam ve kurgu katmak için meta veriler oluşturuyor. Nesneleri 
algılamanın yanı sıra boyut, hız, şekil, yön ve renk gibi ilişkili veriler 
de sağlıyorlar. İnsan, araba, bisiklet, motosiklet veya kamyon gibi 
nesneler arasında otomatik olarak ayrım yapıyorlar. 
Hem İzliyor Hem Uyarıyor
Bosch yeni kameralarında bazı alarm kurallarını belirlemek müm-
kün hale geldi. Örneğin; bir kişi çitlere yaklaştığında veya tırmandı-
ğında alarm kuralı etkinleştiriliyor ve güvenlik personeli uyarılıyor. 
Sistem; hız (koşma), şekil (eğilme) veya en-boy oranındaki (düşme) 
değişiklikleri tanımlayacak şekilde yapılandırılabiliyor. Delil ara-
ma sürecinde meta veriler ile adli arama fonksiyonunun bir arada 
kullanılması sayesinde, ilgili görüntü saatlerce kaydedilen videolar 
arasından hızlıca bulunabiliyor.
İç mekan kullanımı için tasarlanan Autodome IP 4000i’de dikkat 
çekmeyen muhafaza, iç dekora uyum sağlıyor. Tam pan (çevirme) ve 
tilt (eğme) kontrolüyle 12x optik zoom özelliği, hızlı hareket eden 
nesneleri 88 metre mesafeye kadar 60 fps (saniyedeki kare sayısı) ve 
1080p çözünürlükte tespit ediyor.
Autodome IP 5000i ise daha geniş bir gözetim alanının söz konusu 
olduğu iç mekan ve dış mekan uygulamaları için geliştirildi. 30x op-
tik zoom, 1080p çözünürlük ve 60 fps (saniyedeki kare sayısı) özel-
likli video sayesinde, hızlı hareket eden nesneler gündüz vakti zorlu 
ışık koşullarında bile 190 metre mesafeye kadar tespit edilebiliyor.
Daha uzak mesafeler ve zifiri karanlık için Autodome IP IP 5000i IR 
öneriliyor. Gündüzleri Autodome IP 5000i ile aynı şekilde çalışırken 
geceleri ise nesneleri 150 metre mesafeye kadar tespit edebiliyor. 
Dahili kızılötesi LED’ler, zoom seviyesinden bağımsız olarak opti-
mum aydınlatma sağlıyor.
Bosch’un tüm Autodome IP 4000 i ve 5000i kameraları, H.265 vi-
deo sıkıştırmasıyla birlikte Akıllı Dinamik Gürültü Azaltma (IDNR) ve 
Akıllı Görüntüleme sunuyor. Ekranın içeriğine bağlı olarak bit oranını 
yüzde 80’e kadar düşürüyor. İşlevsellikten ve görüntü kalitesinden 
ödün vermeden, network yoğunluğunu, depolama gereksinimlerini 
ve maliyetleri önemli ölçüde azaltırken, yönetilebilir video verilerini 
saklamaya yardımcı oluyor.
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Trio Mobil, Dijital Gelecek İçin 
Üniversitelilerle Buluştu

Araç takip sistemleri ve nesnelerin interneti (IoT) alanında tek-
noloji üreten Trio Mobil’in kurucusu Nevzat Ataklı, Türkiye’den 
yurtdışına teknoloji ihraç eden saygın ve tanınan bir Türk fir-

ması haline gelmeyi hedeflediklerini aktardı. Geleceği, yazılımcıla-
rın inşa ettiğini söyleyen Ataklı, bu vizyon ile yazılım potansiyeli olan 
Türk gençlerine ilham kaynağı ve yol gösterici olmak için ellerinden 
gelen tüm desteği vereceklerini aktardı.

Araç takip sistemleri ve nesnelerin interneti (IoT) alanında tek-
noloji üreten Trio Mobil’in kurucusu Nevzat Ataklı, Çukurova 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Bilgi Teknolojileri ve Yazılım 
Zirvesi’nde öğrencilerle buluşarak, Türkiye’den yurtdışına teknoloji 
ihraç eden saygın ve tanınan bir Türk firması haline gelmeyi he-
deflediklerini aktardı. Geleceği, yazılımcıların inşa ettiğini söyleyen 
Ataklı, bu vizyon ile yazılım potansiyeli olan Türk gençlerine ilham 
kaynağı ve yol gösterici olmak için ellerinden gelen tüm desteği ve-
receklerini belirtti. Ataklı, gençlere yeni açılımlar kazandırmak için, 
önümüzdeki dönemlerde de çeşitli seminerlerde başarı hikayesini 
paylaşmaya devam edecek.
Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Zirvesi’ndeki konuşmasında geleceğin 
yazılımcılarına başarının püf noktalarını da aktaran Ataklı, gençlere 
tavsiyelerini şöyle dile getirdi:
“Bilgisayar Mühendisliği okuyanların mutlaka iyi derecede yazılım 
biliyor olması gerekiyor, kendinizi bu alanda geliştirin.  Elektronik, 
haberleşme, mekatronik ve telekomünikasyon gibi mühendislik-
lerde okuyorsanız yazılım konusunda kendinizi geliştirmeniz ileride 
sizlere ciddi bir avantaj sağlayacaktır. İyi yazılımcıları bulup onların 
tavsiyelerine kulak verin.”

Start – Up’ları Tercih Edin
Konuşmasında okuldaki derslerin temel bilgileri sağladığını ama in-
sanı yazılımcı yapmadığını belirten Ataklı, “internette kod yazma ile 
ilgili sınırsız kaynak var. Vakit kaybetmeden bu kaynaklardan kodla-
mayı öğrenin” dedi. Ataklı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyük şirketler yerine gerçekten sorumluluk alabileceğiniz start - 
up’ları tercih edin. Büyük sorumluluklar çok hızlı ilerlemenizi sağlar. 
Büyük bir makinanın dişlisi olmaktansa küçük bir makinanın kendisi 
olmak her zaman daha iyidir. 

Tecrübesiz yazılımcı olarak mezun olmayın. Kafanızdaki bariyerleri 
yıkın, yapamam diye bir şey bilmeyin. Türkiye için en önemli konu 
“dünya çapında” yazılımcıların ve mühendislerin yetişmesi. Kalkın-
ma için ortaya atılan ve sürekli gündemde olan bir bor minerali kay-
nağı konusu var. Bu ülkenin gerçek bor minerali sizlersiniz.”
Konuşmasının ardından Nevzat Ataklı’ya, panele katılımı nedeniyle 
bir teşekkür plaketi verildi.
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Milestone Systems Güvenlik Yatırım Maliyetlerini 
En Az 5 Kat Düşürüyor

Son 9 yıldır üst üste dünyanın bir numaralı video yönetim yazılı-
mı üreticisi seçilen Milestone Systems, güvenlik alanında dünya 
devi teknoloji üreticilerini Milestone Açık Platform Günü’nde 

Ankara’da bir araya getirdi. Etkinlikte güvenliğin ötesine geçen, iş 
süreçlerini kolaylaştıran ve operasyon giderlerini düşüren akıllı uygu-
lamalardan örnekler verilerek, Milestone’un Siber Güvenlik yaklaşımı 
ve kullanıcılarına sağladığı güçlü yapı tanıtıldı. Dünyada IP video ya-
zılımı standartlarını belirleyen Milestone Systems, alanında dünyanın 
en büyük şirketlerini Milestone Açık Platform Günü’nde (MPOP) bir 
araya getirdi. Milestone Doğu Avrupa Direktörü Anders Johannson’un 
katıldığı, Dell-EMC, NEC, Axis, Technoaware, Commend, Promise ve 
Tiger Teknoloji şirketlerinin de yer aldığı konferansta, Türkiye ve dün-
yadaki en yeni güvenlik teknolojileri tanıtıldı. 

Bu yıl 8. kez düzenlenen etkinlikte Milestone Systems, çözüm ortakları 
ile bir araya geldi ve yeni yol haritasını paylaştı. Etkinlikte Türkiye’deki 
güvenlik çözümleri yatırımları ve sektörün büyümesi de konuşuldu. 
2020 Yılında Satacağımız Lisansların Yüzde 50’si Kamera 
Olmayacak
MPOP etkinliğinde konuşan Milestone Doğu Avrupa Direktörü Anders 
Johannson, “2020 yılında çevremizde kullandığımız tüm cihazların 
internete çıkacağını, birbirleriyle etkileşim içinde olacağını görece-
ğiz. Önümüzdeki iki yıl içinde Milestone olarak sattığımız lisansların 
yüzde 50’si kamera olmayacak.” diye konuştu. Anders Johannson, 
siber güvenlik uygulamalarına da değindiği konuşmasında, siber 
saldırıların yüzde 60’ının içeriden geldiğini ve bu noktada xProtect’in 
kullanıcılarına sağladığı korumayı ve geliştirdikleri siber güvenlik ön-
lemlerini anlattı.

Güvenlik Pazarı Evriliyor
Milestone Systems Kuzeydoğu Avrupa Kanal Yönetim Müdürü Özgür 
Uygur ise konferanstaki konuşmasında, Türkiye’de “güvenlik yazılım 
ve donanım” pazarının 800 milyon dolara ulaştığını tahmin ettiklerini 
belirterek şu bilgileri verdi:

“Türkiye’de hem kamu hem de özel sektör, açık mimari video yönetim 
yazılımlarına artık daha çok önem veriyor. Bununla birlikte gelenek-
sel kamera güvenlik sistemi kavramının, fiziksel güvenliğin yanında 
varlık ve data güvenliğine evrildiğini, ihtiyacın insanların hayatını 
kolaylaştıran çözümler olduğunu görüyor ve yol haritamızı buna göre 
şekillendiriyoruz. Milestone Systems, sektördeki en güvenilir yazılım 
olarak Türkiye’yi daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor. 2015-2017 
arasında bölgemizde üç kat büyüme gerçekleştirdik, bu da doğru yol-
da olduğumuzu gösteriyor.”
Milestone Yatırım Maliyetlerini En Az 5 Kat Düşürüyor
Şu ana kadar dünyada üretilmiş en güçlü ve stabil Video Yönetim Ya-
zılımı olan xProtect; 3,1Gbit gerçek throughput değeri, 64bit engine, 
buffering, HDD yerine Ram üzerine yazma, CPU yerine GPU kullanma 
gibi sektöre getirdiği yenilikler sayesinde sunucu ihtiyacını en az 5 
kat düşürüyor. Bu sayede ilk yatırım maliyetlerinde dramatik tasarruf 
sağlıyor. 
Milestone Çözüm Mühendisi Arif Kemal Baç;  güvenlik sistemi tasa-
rımlarında video yönetim yazılımının kritik önem taşıdığını, bununla 
birlikte toplam sistem maliyeti hesaplanırken VYY’nin sunucu ve de-
polama alanında sağladığı tasarruf ve yüksek performans noktasında 
toplam çözüme çok büyük katkısı olduğunu belirtirken, xProtect yazı-
lımının disk ömrünü de iki kata çıkardığını kaydetti.   
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E-Ticaret Robotu İle “Yanlış Ürün”
Krizi Son Buluyor

Online alışverişte depo yönetimi hatalarından kaynaklanan 
yanlış ürün gönderimi ve iade problemleri tarih oluyor. Tici-
max E-ticaret Sistemleri mühendislerinin, GOSB Teknopark’ta-

ki Ar-Ge merkezinde geliştirdiği ‘akıllı depo ve operasyon yönetimi 
uygulaması’ online alışverişin her adımını takip edilebilir hale geti-
riyor. 

Yanlış Ürün Artık İmkansız
Dijital kodlama sistemiyle depolardaki ürünleri tüketicinin internet 
siparişiyle eşleştiren yazılım sayesinde, depodan yanlış ürün gön-
derilmesi imkansız hale getiriliyor. Ticimax E-ticaret Sistemleri Ku-
rucusu Cenk Çiğdemli, “Türkiye’deki yaklaşık 4 bin e-ticaret sitesine 
altyapı hizmeti sağlıyoruz. Amacımız online alışverişin satış sonrası 
kalitesini de yükseltecek inovatif yazılımlar geliştirmek ve tüketiciyi 
bıktıran hataların önüne geçebilmek. Bu uygulama sayesinde sade-

ce teslim aşaması değil, iadelerde de her adım kayıt altına alınıyor. 
Bu da operasyon maliyetlerini düşürüyor” diyor. 
Ürün Depodan 3 Dakikada Çıkacak
Depodan herhangi bir siparişin normalde 15-20 dakikada çıktığını 
belirten Çiğdemli, ‘akıllı depo ve operasyon yönetimi uygulaması’ ile 
bu sürenin 3 dakikaya indiğini aktarıyor. Uygulama sayesinde depo 

görevlisi bir raftan ürünü sipariş kodu ile eşleştirerek alıyor, eşleş-
meyen siparişler ortak havuzda görülebiliyor. Tüm aşamalar siparişi 
veren müşteriye de bildiriliyor. 
Çağrı Merkezinin Yerini Robot Aldı
Müşterilerin çağrı merkezi ile yaptığı tüm görüşmeleri yazılım üze-
rinden robot ile yapabileceklerini ve siparişe ait tüm detayları öğ-
renebileceklerini de belirten Çiğdemli, “Bu modül ile de personel 
hatalarını sıfıra indirmeyi hedefledik” diyor.
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İnsan Sermayesinin Değeri Giderek Artıyor

Artan otomasyon ve robotların iş hayatındaki rolünün güçlen-
mesine paralel olarak insanların iş süreçlerinden dışlanacağı 
kaygıları da artıyor. Ancak insan kaynakları ve organizasyonel 

danışmanlıkta dünyanın önde gelen grubu olan Korn Ferry yaptığı 
bir araştırmayla, teknolojiye göre çok daha ağır basacak olan insan 
sermayesinin 2030’da 1.2 katrilyon dolara çıkacağını ortaya koydu. 

Gelecek 10 yılda endüstriyi silbaştan değiştireceği varsayılan dijital 
devrim, fırsatların yanında riskleriyle de kaygılara neden oluyor. Son 
dönemde ekonomi ve teknoloji çevrelerinde en çok tartışılan konu 
dijitalleşmenin güçlenmesi ve otomasyonun üretim alanlarında yay-
gınlaşması ile insanların bu süreçten dışlanması olasılığı. Nitekim 
dijitalleşme, otomasyonun artması ve robotların iş hayatında daha 
fazla kullanılması ile bazı mesleklerin tarih sahnesinden çekildiğine 
tanık oluyoruz. Gelecekte ise bugün var olan bazı mesleklerin tarihe 
karışacağı öngörüleri gündemde kendine sıkça yer buluyor. Ancak 
kaygıların aksine insan sermayesinin değeri artıyor. 
Global insan kaynakları ve organizasyonel danışmanlık şirketi Korn 
Ferry, dijitalleşmeyle robotların üstleneceği rolün artmasıyla insan 
sermayesinin değerinin düşmeyeceği hatta bilinenin aksine artaca-
ğını ortaya koydu. Korn Ferry tarafından yapılan bir araştırma, insan 
sermayesi değerinin, teknolojiye göre çok daha ağır bastığı sonucu-
na vardı. Nedenlerden birincisi; insanların yetenekleri ve potansiyeli 
sürekli şekillendirilebilir, insanların değeri, daha fazla bilgi, deneyim 
ve kıdem geliştirdikçe de artış gösterir. İkincisi ise, robotlar genel-
likle belirli bir amaca sahiptir ve zamanla amortismana neden olur.
İnsan Yeteneği Ne Kadar Önemli?
İnsanların üretim açısından değerini ortaya koymak ve gelecekte 
insanın rolüne dikkat çekmek anlamında önemli ipuçları veren Korn 

Ferry “Future of Work” araştırması, insan sermayesinin değerinin 
katlanarak artacağını gösteriyor. Buna göre küresel olarak insan ser-
mayesi 2030’a kadar 1,2 katrilyon dolara çıkacak. Bunun karşısında 
stoklar, gayrimenkul ve teknolojinin içinde olduğu fiziki sermayenin 
ise aynı dönemde 521 trilyon dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 
Böylelikle önümüzdeki dönemde insan sermayesinin fiziki serma-
yeden 2,33 kat daha değerli olması bekleniyor. Bu durumun ülke-
den ülkeye göre de farklılık gösterdiğini belirten Korn Ferry Türkiye 
Teknoloji Sektörü Kıdemli Direktörü Caner Çınar, ABD gibi teknolojik 
olarak gelişmiş bir ülkede bile insan sermayesinin fiziki sermayeye 
kıyasla 3,9 kat daha değerli olacağını beklediklerini belirtirken, Bir-
leşik Krallık’ta bu rakamın 4,23’e kadar yükseldiğini söylüyor. 
Meraklı Olanlar Adapte Olacak
Çevikliği öğrenme, yeni beceriler geliştirme, değişim ve belirsizlik 
dönemlerinde harekete geçme kabiliyetinin, robotların yükselişinde 
kritik bir rol oynayacağına dikkat çeken Çınar, “Eğer meraklı kalırsa-
nız muhtemelen adapte olabilirsiniz. Bilgisayarın arkasında oturu-
yorsanız, kendinizi geliştirmediyseniz, yarıştan çıkmanız büyük bir 
risk taşıyor” diyor.
“Çevik olmak, becerinizi genişletmek anlamına gelebilir, ancak 
mutlaka üst düzey bir kodlayıcı sihirbazı olmak zorunda değilsiniz” 
tespitini yapan Çınar, 2030’da da işyeri teknolojisinin daha az tek-
nik olacağını ileri sürüyor. Çınar, “Çok yakında bir bilgisayara sesli 
komutlarla yazılımlar hazırlama talimatı verebilirsiniz. Bu yenilik, 
üst düzey bir kodlayıcı sihirbazı olmayan insanlar için kapıları aça-
caktır” diyor.  Diğer yandan insanlar için estetik kriterler çok önemli. 
Bu noktada araştırmalar; robotların verileri daha iyi ve daha hızlı 
sıkıştırabildiğini, önemli eğilimleri yakaladığını ve algoritmalarını 
gördüklerini ancak günümüz dünyasında estetik ve kullanışlılığın 
daha önemli olduğunu, bunun da insana olan ihtiyacı artırdığını 
ortaya koyuyor. 
Firmaların Teknolojiye Uyumu Çözümü Kolaylaştıracak
Firmalar, dijital dönüşüme uyum sağlamak için bir çaba göstermesi 
gerekiyor. Tabii iş gücünün de bu dönüşüme uygun olarak tasarlan-
ması lazım. 
Korn Ferry’nin tarafından yapılan çalışmalar, değişimin hem iş gücü 
niteliği hem de yönetim anlamında gerekliliğini ortaya koyuyor. Di-
jital potansiyellerini gerçeğe dönüştürmek isteyen firmaların, farklı 
düşünen ve daha fazlasını yapmaya istekli bir iş gücüne sahip olma-
sının önemine dikkat çekiyor.  
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Rockwell Automation Yeni Açık Mimari Endüstriyel 
Bilgisayar Serisinin ve Küçük İstemcilerinin Lansmanını 

Gerçekleştirdi

VersaView 5000 serisi akıllı üretim için modern görüntüleme 
çözümleri sunuyor. Birçok üretici artık eskimiş işletim sistem-
lerini kullanan güvenilmez insan makine ara yüz (HMI) uygu-

lamaları kullanmakta zorlanıyor. Allen-Bradley’nin yeni VersaView 
5000 endüstriyel bilgisayar ailesi, küçük istemciler ve monitörler ile 
artık üreticiler bağımsız veya dağıtılmış HMI uygulamalarını akıllı 
üretimi destekleyecek şekilde modernleştirebiliyor.

Rockwell Automation Endüstriyel Bilgisayar ve Monitörler Ürün 
Müdürü Chris Mason “VersaView 5000 ailesi en son açık mimari HMI 
veya endüstriyel bilgisayar çözümümüz” diye ifade ediyor. Mason 
VersaView 5000 ürün ailesi için “Açık mimari bir tasarım üreticileri 
ihtiyaçlarına uygun yazılımları kurabilmek için çok daha fazla özgür-
lük sağlıyor. Ayrıca bu ürün portföyü şimdiye kadar piyasaya çıkardı-
ğımız en geniş full-HD ekranı da içeriyor. Bu ekran daha fazla bilgi 
görüntüleyebiliyor, daha verimli bir veri paylaşımı için kontrol odası 
ekranlarını üretim katında kopyalayabiliyor” değerlendirmesini ya-
pıyor. 
Rockwell Automation’ın ölçeklendirilebilir programlama seçenekleri 
arasında yer alan VersaView 5000 ürün ailesi beş farklı ürün içeriyor: 
VersaView 5400 ekranlı ve ekransız bilgisayarlar; VersaView 5200 
ekranlı ve ekransız küçük istemcileri; ve VersaView 5100 monitörleri. 
Ekranlarda operatörlerin üretkenliğini artırabilecek kenardan kenara 
cam ekran olan yeni 22 inç geniş ekran, full HD ve 10 nokta multi-
touch seçenekleri var.  
Dağıtılmış uygulamalarda Rockwell Automation yazılımı FactoryTalk 
View Site Edition ile birlikte kullanıldığında VersaView 5400 endüst-
riyel bilgisayarları Federal Düzenleme Yasası 21 CFR 11. Madde ile 

uygun maliyetli uyum da sağlar. Yazılım hangi çalışanların hangi de-
ğişiklikleri yaptığını gösterebilmek için elektronik kayıt ve imzaları 
depolar, işler ve iletimini gerçekleştirir. Bu yaşam bilimleri gibi çok 
fazla düzenlemeye tabii sektörlerde hayli önemli bir konudur. 
Rockwell Automation’ın ilk kez çıkardığı VersaView 5200, şirketlerin 
ThinManager yazılımlarıyla birlikte kullandığı küçük istemci donanı-
mı olarak tercih edilmesi için tasarlandı. Yazılım, modern endüstriyel 
operasyonların her yönüne ilişkin içerik ve görüntülemesini merkezi 
şekilde yönetebiliyor. Tüm aygıt ve kullanıcıların yönetimini basit-
leştirerek arıza ve bakım sürelerini azaltmaya yardımcı oluyor. Ve 
Rockwell Automation’ın lokasyon bazlı Relevance teknolojisi doğru 
içeriği, doğru işçiye, doğru zaman ve doğru yerde verebiliyor. 

ThinManager yazılımıyla birlikte kullanıldığında VersaView 5200 
kullanıcıları çalışmaya başlar başlamaz bilgi almaya başlıyor. Aygıt 
konfigürasyonuna gerek olmuyor ve bu da aygıt değişimlerinin daha 
hızlı olmasını sağlıyor. Bilgi lokal olarak değil de bir server üzerin-
de depolandığı için bir aygıt kaybolduğunda hassas bilgilerin kay-
bolması ihtimali de çok daha düşük oluyor. ThinManager yazılımı 
parmak izi tarama teknolojisi kullanarak biyolojik yetkilendirme de 
dahil çok faktörlü kullanıcı yetkilendirmesi sağlıyor. 
Yeni 22 inç ekran boyutuna ek olarak VersaView 5000 ürün ailesinde 
12 inç, 15 inç ve 19 inç geniş ekran seçenekleri de bulunuyor. Tüm 
ekranlar 10 nokta multi-touch özelliğine sahip. 
VersaView 5000 serisi bakım ihtiyaçlarını azaltmaya da yardımcı olu-
yor. Pillerin değişim ihtiyacını azaltan ve hava sevkiyatını kolaylaş-
tıran bir süperkapasitör kullanıyor. Buna ek olarak köşeden köşeye, 
tamamı cam dokunmatik ekranlar geleneksel sistemlerde ortaya 
çıkabilen tortu kalıntılarının temizlik ihtiyacını da azaltıyor. 
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Askaynak Automation, Robot Yatırımları İçin 
Hibe Programlarına Dikkat Çekiyor

Türkiye’nin önde gelen otomasyon ve robot sistemleri gelişti-
ricisi Askaynak Automation, kurumsal gücü ve önemli sektör-
lerde ortaya koyduğu otomasyon ve robot projeleri ile edin-

diği tecrübeyi bu alanlarda yatırım yapacak şirketlerle paylaşıyor. 
Askaynak Automation Dış Satım Sorumlu Uzmanı Efe Özgür Erdem 

yaptığı açıklamada, dijitalleşen endüstri kapsamında KOBİ’ler de 
dahil olmak üzere üretim odaklı her ölçekten sanayi şirketinin hibe 
programları aracılığıyla otomasyon ve robot alanında yatırım ya-
pabileceğine dikkat çekti. 3-4 milyon TL seviyelerine kadar farklı 
ölçeklerde fonlar olduğunu aktaran Erdem, MIG/MAG, spot kaynak, 
boyama, lazer kaynak ve tezgah besleme gibi alanlarda kullanılmak 
üzere hedeflenen yeni proje yatırımlarının, Avrupa Birliği Horizon 
2020 programı kapsamında 500.000-2.500.000 Euro arasında ol-
dukça yüksek fonlarla desteklenebildiğini belirtti. Askaynak robotik 
otomasyon ürünleri alanların, sundukları leasing hizmeti DESKO ile 
12 aya kadar faiz ödemediğini de hatırlatan Erdem, avantajlarıyla 
kendini amorti eden Askaynak ürünlerinin, faiz avantajıyla daha ca-
zip hale geldiğini söyledi.    
Eczacıbaşı-Lincoln Electric Askaynak, şirketlerin hibe programları 
aracılığıyla otomasyon ve robot alanında yatırım yapabileceğine 
dikkat çekiyor. Robotik üretim sistemlerinin çağın üretim teknolo-

jisinden faydalanmak isteyenler için büyük avantajlar sunduğunu 
aktaran Askaynak Automation Dış Satım Sorumlu Uzmanı Efe Özgür 
Erdem, bu alanda yatırım yapacak şirketlerin var olan hibe avantaj-
larından yararlanabileceğini vurguladı.
Efe Özgür Erdem yaptığı açıklamada yeni bir ürün üretilmesi, mevcut 
bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standar-
dının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, 
yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi gibi noktalarda hibe fırsat-
larının değerlendirilmesini önerdi. Bu alanlarda; TÜBİTAK KOBİ Ar-
Ge Başlangıç Destek Programı, TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Des-
tekleme Programı, KOSGEB Destekleri, Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri, 
TTGV Destekleri, San-Tez Destekleri ve Kalkınma Ajansı Destekleri’nin 
yaklaşık 100 bin TL’lerden başlayıp 3-4 milyon lira seviyelerine kadar 
farklı ölçeklerdeki fon sağladığını hatırlatan Erdem, “MIG/MAG, spot 
kaynak, boyama, lazer kaynak ve tezgah besleme gibi alanlarda kul-
lanılmak üzere hedeflenen yeni proje yatırımları, Avrupa Birliği Ho-
rizon 2020 programı kapsamında 500.000-2.500.000 Euro arasında 
oldukça yüksek fonlarla desteklenebiliyor. Yeni teknolojilere yatırım 
yaparak endüstri 4.0’ı bir an önce yakalamak isteyenler için bu fırsat-
lar altın değerinde” dedi. 

Erdem, otomasyon ve ilgili diğer ekipman yatırımı yapmak isteyen 
tüm şirketlere, sundukları leasing hizmeti DESKO ile önemli bir des-
tek verdiklerini aktardı. DESKO ile Askaynak’ın robotik otomasyon 
ürünlerinden alan şirketlerin ilk 12 aya kadar faiz masraflarını karşı-
ladıklarını ifade eden Erdem, “İhtiyaca uygun olarak 12, 24, 36, 48 ay 
sürelerle uygun ödeme planları da sunuyoruz. Askaynak ürünlerinin 
kalite, verimlilik ve tasarrufu bir arada sunarak kendini amorti ettiği 
de göz önüne alındığında, bu alanda Askaynak ile yatırım yapmak 
daha cazip hale geliyor” diye konuştu.
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Kuzey Denizi’ndeki Rüzgargüllerinin Bakımı, 
Valmet DNA’lı Gemiye Emanet

Dong Enerji’nin Almanya kıyılarındaki rüzgargülü tarlalarının 
bakımını gerçekleştirecek olan yeni Rüzgar Santrali Servis 
Operasyon Gemisi (SOV)’un tüm alarm, kontrol ve izleme fonk-

siyonları, Valmet DNA otomasyon sistemi ile yönetilecek. Türkiye’de 
Cemre Tersanesi tarafından inşa edilecek olan gemi, Valmet’in deniz-
cilik sektöründeki 35 yılı aşkın tecrübesinin son örneklerinden biri.

Fransız Louis Dreyfus Armateurs (LDA) şirketinin, Dong Enerji’nin 
Almanya kıyılarındaki dört rüzgargülü tarlasının bakımını gerçek-
leştirmek üzere sipariş ettiği 1+1 Rüzgar Santrali Servis Operasyon 
Gemisi (SOV), Valmet DNA’ın son teknoloji alarm, kontrol ve izleme 
sistemleri ile donatılacak. Türkiye’de Cemre Tersanesi tarafından inşa 
edilecek olan gemi, Norveçli Salt Ship Design tarafından tasarlandı. 
83 metre uzunluğunda ve 19,4 metre genişliğindeki 1+1 SOV, de-
nizcilik endüstrisinin kapsadığı tüm alanlarda referanslarına her gün 
yenisini ekleyen Valmet’in bu sektördeki yükselişini hızlandırıyor. 

En Uygun Çözümler Valmet’te
Yirmi yılı aşkın süredir Türk gemi inşaa sanayinde faaliyet gösteren, 
bugün Norveç, İzlanda, Danimarka, İngiltere ve Fransa olmak üzere 
altı farklı ülkeye gemi inşaası gerçekleştiren Cemre Tersanesi’nin, üst 
düzey teknik ve konfor özellikleriyle dikkat çeken yeni projesinde 
Valmet DNA’i tercih etmesi hakkında, Cemre Tersanesi Proje Koordi-

natörü Samet Cırlak şunları dile getirdi: “Özel amaçlı gemiler üreten 
bir şirket olarak, teknik özellikleriyle dikkat çeken projeler üretebil-
memiz için, aynı şekilde teknik özellikleri dikkat çeken firmalar ve alt 
yükleniciler ile çalışmaktayız. Farklı tipte gemiler için dünyanın farklı 
ülkelerinden gemi sahipleri ile çalışıyor olmak bize esneklik kazan-
dırıyor. Müşterilerimizin beklentisini karşılayacak şekilde onlara 
hizmet sunmak en tabii ve öncelikli görevimizdir. Valmet ile birlikte 
çalışacağımız NB57 numaralı yeni inşa projemizde, müşterimiz LDA 
firmasının Valmet ile olan daha önceki çalışmalarından memnun 
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kalması, bizim için Valmet ile çalışmamızda öncelikli nedenlerden 
birisidir. Akabinde Valmet ekibi ile yaptığımız teknik toplantılarda, 
proje için uygun çözümleri üretmeleri ve teknik hususlarda en hızlı 
şekilde hareket alabilmeleri, Valmet’in tercih edilmesinin bir başka 
nedenidir.”

Valmet Otomasyon Bölümü Enerji ve Proses Sistemleri Satış Mü-
dürü Yücel Doğan ise, Türkiye’de inşaa edilen bu seçkin projede 
yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Otomasyon 
sektöründeki 40 yılı aşkın deneyimini, 35 yıldır denizcilik sektörün-
deki çözümleriyle artıran Valmet, bu konuda dünyanın önde gelen 
şirketleri arasında yer almaktadır. Valmet’in, Türkiye’de böylesi özel 
bir projede tercih edilmesi bizim için son derece memnuniyet verici 
oldu. Cemre Tersanesi’nin inşaa edeceği 1+1 Rüzgar Santrali Servis 
Operasyon Gemisi (SOV)’de tesis edeceğimiz tüm alarm, kontrol ve 
izleme fonksiyonlarını kapsayan Valmet DNA Otomasyon Sistemi, 
denizcilik sektöründe dünya genelinde 750’ün üzerinde referansa 
sahiptir. Bu projeyle Türk denizcilik sektörüne de taşınan Valmet 
uzmanlık ve profesyonelliğine, önümüzdeki yıllarda sıkça tanık ol-
manız muhtemel” dedi.
90 Kişiye Ev Sahibi Olacak Gemide Sinema Salonu Bile Var
Bugüne kadar denizcilik sektöründe 750’nin üzerinde sistem refe-
ransı ile önemli projelere imza atan Valmet’in tercih edildiği yeni 
Rüzgar Santrali Servis Operasyon Gemisi, eşine az rastlanır teknik 
ve konfor olanaklarına sahip olacak şekilde tasarlandı. Gemide, 60’ı 
teknik personel olmak üzere 90 kişinin konaklayacağı kabinlerin 
yanı sıra, spor salonun ve sinemanın olduğu bir yaşam mahalli bu-
lunuyor. Teknik ekibin rüzgar türbinlerine güvenli geçişleri, dinamik 
konumlandırma sistemi ile kompanse edilmiş geçit köprüleri ile ağır 
deniz koşullarında bile sağlanabilecek şekilde inşaa edilecek. Güncel 
teknolojik gelişmelerin ve maksimum çevre dostu özelliklerinin bir 
arada kullanıldığı bu inovatif projede ayrıca bataryalar ile destek-
lenmiş dizel-elektrik özelliği ile düşük yakıt tüketimi ve düşük ope-
rasyon masrafı sağlanmaya çalışılıyor. 

Gemide, Valmet DNA ACMS (Alarm, Control and Monitoring System) 
tesis edilecek. Sistem kapsamında bin 500’ü fiziksel olmak üzere 3 
bin adet I/O bunulacak. 30’dan fazla seri haberleşme linki üzerinden 
dijital haberleşme sinyali izleme ve kontrol amaçlı bin 500’den fazla 
soft I/O ile 4 operatör, 1 mühendislik ve info server de sistem kapsa-
mında yer alıyor. Geminin 2018 yılının son çeyreğinde tersaneden 
teslim edilmesi planlanıyor.
Denizcilik Sektöründe 35 Yıllık Otomasyon Deneyimi
Valmet Inc.’nin Norveç-Drammen’de yerleşik alt birimi olarak de-
nizcilik alanındaki otomasyon iş hattının mükemmeliyet merkezi 
konumundaki Valmet AS, bu yeni referansı ile denizcilik endüstrisine 
yönelik otomasyon sistemleri üretimi alanında 35 yılın üzerinde de-
neyime sahip Valmet’in yenilenebilir enerji sektörüne hizmet eden 
referanslarına da bir yenisini ekliyor. Valmet bugüne kadar denizcilik 
sektöründe 750’nin üzerinde sistem referansı ile sektörün önde ge-
len şirketleri arasında yer alıyor. 

1980’lerin başlarında Damatic Clasic ile başlayan Valmet’in deniz-
cilik sektörü uygulamaları, Damatic XD ve sonrasında Metso DNA 
ile devam ederek bugün Valmet DNA ile üstün teknoloji seviyesine 
ulaşmıştır. 
Dünya çapında önde gelen tüm gemi klasman şirketleri tarafından 
onaylanmış bir sistem olan Valmet DNA, Valmet’in ürettiği teknoloji 
harikası üçüncü nesil bir otomasyon sistemidir. Modüler, esnek ve 
güçlü sistem, DCS (Distributed Control System-Dağıtılmış Kontrol 
Sistemi) özelliğiyle Valmet DNA, denizcilik sektöründe makine, 
elektrik enerjisi, kargo ve havalandırma birimleri için kontrol, alarm 
ve izleme işlevlerini bütünleştiren mükemmel bir çözüm sağlıyor. 
İster yüksek teknolojiyle donatılmış bir yolcu gemisi, ister arabalı 
vapur, buzkıran veya açık deniz tedarik gemisi olsun, kontrol, uya-
rı ve izleme uygulamalarına ilişkin tüm ihtiyaçlara çözüm sağlayan 
Valmet DNA her gün bu endüstride yeni referanslara imza atıyor. 
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SARI SAYFALAR
              

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

ANKATES  MÜHENDİSLİK 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

ana kampüsünde elektrik- elektronik 
sistemlerinde işletme şefi olarak çalışacak, 
üniversitelerin elektrik veya elektrik elekt-
ronik mühendisliği bölümünden mezun, 

en az 5 yıl deneyimli çalışma arkadaşı 
aranmaktadır.

Harun TORUN / 0312 447 01 12 

RENKSAN  AYDINLATMA
Hadımköy Ömerli köyü mevkinde 
aydınlatma imalatında bulunan 

fabrikamıza deneyimli punta kaynak 
elemanı alınacaktır. Servis güzergahımız: 

Hadımköy-Arnavutköy - Sultançiftliği - 
G.O.P. - Bayrampaşa’dır.

Tuğçe AYTEKİN / 0212 798 30 10 

EROL AYDINLATMA 
Aydınlatma imalatı yapan firmaya cilacı 
kalfası pistoleci aranmaktadır.Cumartesi 

iş yoktur.SSK ve yemek verilir.Aylık ödeme 
yapılır.Calışma saatleri dışında calışmalar-
da mesai ödenir.Yıllık izin kullanma hakkı 

verilir.MOBİLYA CİLA İŞİ YOKTUR.Metal üze-
ri vernik ve boya yapılmaktadır. Çalışma 

saatleri sabah 8,30-akşam 19,00 dur.

Erol İSTANBULLU /  0212 237 55 35 

YEŞİL ENERJİ
Merkezi Kocaeli’de bulunan firmamı-
zın Gaziantep şubesinde muhasebe 

departmanında görevlendirilmek üzere 
mikro programına hakim, tercihen tec-
rübeli, diksiyonu düzgün bayan eleman 

alınacaktır.

İsmail AKTÜRK /  0850 812 21 01 

AKSER ELEKTRİK
İstanbul Seyrantepe’de bulunan elektrik 
taahhüt işleri yapan firmamıza şehir içi / 
şehir dışı şantiyelerimizde görevlendiril-
mek üzere meslek liselerinin elektrik bö-
lümlerinden, meslek yüksek okullarının 
ilgili bölümlerinden mezun veya elektrik 
usta ve kalfalık belgelerine sahip, 18-35 

yaş aralığında usta ve kalfalar alınacaktır.

Kübra ATASELİM /  0212 278 81 35 

KIVILCIM MÜHENDİSLİK
IP68 LEDli havuz aydınlatması üretmekte 

olan şirketimize elektronik mühendisi 
olarak görev yapacak, üretim planlaması, 

araştırma ve ürün planlaması konu-
sunda destek verecek, plc, otomasyon 
konusunda tecrübeli ve yüksek bilgiye 
sahip, en az 2 yıl iş tecrübesine sahip, 

referans gösterebilecek, titiz iş arkadaşı 
aramaktayız.

Mustafa ERYÜZLÜ /  0232 374 43 73

KENTO LED
Kento LED idari ve yönetim kadromuzda 

çalışmak üzere; satın alma tecrübesi olan 
ve ilgili süreçlere hakim, iletişim ve analiz 
yeteneği yüksek, pazarlık yönü kuvvetli, 

teknik malzeme (elektrik malzeme, 
aydınlatma grubu malz.) bilgisine sahip, 
askerliğini yapmış, office uygulamalarına 

hakim satın alma görevlisi arıyoruz.

Emre Sefa  KILIÇLI /  0212 544 21 47

ATAK ELEKTRİK
İzmir merkezde ikamet eden, 20-35 yaş 
arası, askerliğini yapmış, Mühendislik 
Yüksek Okulu (mekatronik tercih) veya 
Endüstri Meslek Okulu mezunu, yurt içi 
ve yurt dışı seyahat engeli olmayan, iyi 
derecede yabancı dil (İngilizce) bilgisi 

olan, sürücü belgesi olan (tecrübeli), bay 
teknik eleman alınacaktır.

İzzet GEZER /  0232 459 71 03

YÜCEL KABLO 
Elektrik ve aydınlatma sektöründe faaliyet 
gösteren Karaköy’de bulunan şirketimize; 

ticaret lisesi veya yüksekokul mezunu, fatura 
ve irsaliye kayıtlarını oluşturabilen, Mikro 
muhasebe programını kullanabilen, cari 

hesap mutabakatları, banka-çek kayıtlarını 
yapabilen, 20-40 yaş aralığında bayan ön 

muhasebe elemanı aranmaktadır.

Duygu  AVCIOĞLU / 0212 251 37 53 
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Ankara

İstanbul

Aydın

Kütahya

Ankara

Kocaeli

İstanbul

İstanbul

Ankara

İstanbul

Kars

Konya

Bartın

İstanbul

Ordu

Denizli

Ankara

Trabzon

Kocaeli

Adana

Ankara

İstanbul

Aydın

Kütahya

Ankara

Kocaeli

İstanbul

İstanbul

Ankara

İstanbul

Kars

Konya

Bartın

İstanbul

Ordu

Denizli

Ankara

Trabzon

Kocaeli

11.12.2017 10:00

11.12.2017 10:30

11.12.2017 11:00

12.12.2017 10:00

12.12.2017 10:30

12.12.2017 14:00

13.12.2017 14:30

14.12.2017 10:00

14.12.2017 10:00

14.12.2017 11:00

15.12.2017 10:00

15.12.2017 10:00

15.12.2017 10:00

18.12.2017 10:30

18.12.2017 11:00

18.12.2017 11:00

18.12.2017 11:00

19.12.2017 09:30

19.12.2017 14:00

21.12.2017 10:00

Adana Büyükşehir Belediyesi Satınalma ve 
İhale Daire Başkanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı İmid Başkanlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 
İhale İşleri Müdürlüğü

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü

DPÜ İdari Ve Mali İşler D. Bşk.

YHT Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

Kocaeli Valilik Yerleşkesi Yikob 
Toplantı Salonu

Sarıyer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Büyükçekmece Belediyesi Yeni Başkanlık 
Binası 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri 
Müdürlüğü

Kars İl Jandarma Komutanlığı

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali 
İşler Daire Başkanlığı

Bartın İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Olan Bartın 
Devlet Hastanesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Ordu Sağlık Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı 
Salonu

Denizli Bozkurt Kadın Açık Ceza 
İnfaz Kurumu

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali 
İşler Daire Başkanlığı

KTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

İzmit Belediyesi Toplantı Odası

Hizmet Birimlerinin Aydınlatma Sistemleri İle Kompanzas-
yon ve Enerji Tesislerinin Bakımı

4200000 Kwh Elektrik Enerjisi Alımı

Avrupa Yakası Muhtelif Belediye ve Kamu Hizmet Binala-
rının Elektrik ve Mekanik Tesisatları Bakımı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Ortak Alım 
Kapsamında 2018 Yılı 12 Aylık Elektrik Enerjisi

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlük ve Bağlı Birimleri İçin 
Elektrik Alımı

YHT Ankara-Eskişehir Kamera İzleme Sistemi Merkez ve 
Hatboyu Yedek Malzeme

Kocaeli Kent Güvenlik Yönetim Sisteminde Mevcut 
Kameraların Modernize Edilmesi Amacıyla Ip Kamera 
Alınması İşi
Kablosuz İnternet Sistemlerinin 5651 No’lu Yasaya Göre 
Güncelleştirme ve Bakımı İle Bu Noktalara Xdsl İnternet 
Hizmet Alımı
Büyükçekmece İlçesi Genelinde Muhtelif Cadde, Sokak 
ve Parklarda Elektrik, Aydınlatma Onarım Bakımı
Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali İşletme 
Müdürlüğü İhtiyacı Kamera ve Çevre Aydınlatma Sistemi 
Kurulumu

İstanbul Genelinde Yer Alan Trafik Kamera, EDS ve Ha-
berleşmesinin Sağlanması İçin Fiber Optik Kablo Temini

2018 Yılı Elektrik Enerjisi Alımı

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi

2018 Ve 2019 Yılı Elektrik Enerjisi Alımı

2018 Yılı EDS, Kameralar ve Tünellerin Bakım Onarımı

Elektrik Enerjisi Malzeme Alımı

2018 Yılı Elektrik Enerjisi Alımı İşi

1 Yıl Süreli 29000000 Kwh Serbest Piyasadan Elektrik 
Enerjisi Alımı

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi

Elektrik Enerjisi
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 REKLAM İNDEKSİ

Ön Kapak
Uğur Aydınlatma

1. Ara Kapak Arka
Terminalsan Elektrik

Ön Kapak İçi
Astor Tansformatör

Arka Kapak İçi
Opaş Elektrik

Arka Kapak
Seval Kablo

2. Ara Kapak Ön
Next&Next Star

2. Ara Kapak Arka
Next&Next Star

1. Ara Kapak Ön
Terminalsan Elektrik

 1.Dersa Boru
 5.Makel Elektrik
 7.Mirsa Elektrik
 9.İnform Elektronik
 11.Kls Klips
 13.Ecs Elektrik
 15.Kardeş Elektrik
 17.Sigma Elektrik
 19.Liva Grup
 21.Marinel Elektrik
 23.Küçükarslanlar Bakır
 25.Amper Elektrik
 27.Radelsan Elektrik
 29.Corbus Elektrik
 31.Emek Perçin
 33.Forplas Plastik
 35.Mepa Elektrik
 37.Mepa Elektrik
 39.Mepa Elektrik
 43.Gemta Elektronik
 45.Özbil Elektrik
 47.Or-El Elektrik
 49.Göldağı Kablo
 51.Onurfix Elektrik
 53.Erdem Pano
 55.Tense Elektrik
 57.Varsan Statik

 59.Ünpa Elektrik
 61.Nersan Elektrik
 63.Azay Elektrik
 65.Ardıç Elektrik
 67.Far Elektrik
 69.Hg Bara Elektrik
 73.Hüner Elektrik
 75.Feysan Elektrik
 77.Dlx Elektrik
 79.De-Pa Elektrik
 81.Akiş Plastik
 83.Anadolu Bakır
 85.Msm Mühendislik
 87.Mls Teknik
 89.Sert Plastik
 91.Selen Elektrik
 93.Erka Kablo
 94.Teknik Rovelver
 95.Teknik Rovelver
 97.Srl Elektrik
 99.Sutem Elektrik
 101.Unitrans Elektrik
 103.Tork Elektrik
 105.Set Elektronik
 107.Murat Otomat
 109.Konza Grup
 111.Md Kalıp

 113.Reksan Elektrik
 115.Özşen Klemens
 117.Roket Elektrik
 119.As-El Elektrik
 121.Ses Pano
 123.Servomatik Elektronik
 125.Etien Pano
 127.Mz Sistem
 129.Bakırevi Elektrik
 131.Bufaco Elektrik
 133.Güral Elektrik
 135.Bhm Elektronik
 137.Esen Elektrik
 139.Hsc Kablo
 141.Famel Kablo
 143.Eos Elektronik
 145.Hisar Kablo
 149.Assan Elektronik
 151.Entek LED
 153.Ağartan Enerji
 155.Akme LED
 157.Bensa Elektrik
 159.Kendal Elektrik
 161.Arsel Elektronik
 163.Arstar Aydınlatma
 165.Agm Elektrik
 167.Galata Elektronik

 169.Makro LED
 171.Kayra Aydınlatma
 173.Alles İthalat
 177.Atomsan Elektronik
 179.Cesa Teknoloji
 181.Aksan Aydınlatma
 183.Ortaç Elektrik
 185.Dikey Elektrik
 187.Ookay LED
 189.Çepa Light
 193.Klaren Aydınlatma
 195.Doğan Aydınlatma
 197.Arma LED
 199.Next LED
 201.Kartaş Aydınlatma
 203.Hanoğlu Kablo
 205.Mollight Aydınlatma
 207.Efe Cam
 209.Gempa Aydınlatma
 211.Enesis Elektronik
 213.Lightmaster Aydınlatma
 215.T-Teta Aydınlatma
 217.Sevinç Aydınlatma
 219.Son LED
 221.Fujika Aydınlatma
 223.Pars Aydınlatma
 225.Zumled Aydınlatma

 227.Öztürk Elektrik
 229.Armatürsan Aydınlatma
 231.Soft Aydınlatma
 233.Tekniksat Grup
 235.Panç Elektronik
 237.Legend Teknoloji
 239.Grimexx Grup
 240.Next&NextStar
 241.Boyut Güvenlik
 243.Europrotection Güvenlik
 245.Viewtech Güvenlik
 247.Sabio Güvenlik
 249.Etu Elektronik
 251.Walkertone Güvenlik
 253.Makel Elektrik
 255.Onka Elektrik
 257.Özdaş Mühendislik
 259.G.Sanlıtop Mekatronik
 261.Hdl Türkiye
 263.Set Otomasyon
 264.Securitex Fuarı
 265.Tiryaki Otomasyon
 267.Aydınlatma Portalı
 269.3.Göz Danışmanlık
 272.LED Eralight








