






INDEXINDEX

4. E-Dergi Nedir Nasıl Yapılır? / Nurşah SUNAY
6-8. Cephe Aydınlatma / Ahmet SOYLU
10. Tüketici Güven Endeksinde../ Hikmet BAYDAR
12. Şirket Hedefleri mi, Çalışan.. / Kadri DEMİR
14. Geçmişten Günümüze Pazarlama.. / Yılmaz CAYMAZ
16-18. Şirkette İşçi Çalıştırma Kural ve.. / Savaş KONCA
20. İlaç Yatırım Projesinin  Uygulama.. / Namık YENER
22-24. Google Sitelere Neden Ceza.. / Ekrem KARATAŞ
26. Avusturya’da Makel Standına..
28-30. Eaton, Çevre Dostu Mikro..
32. Borsan Bina Teknolojileri ve Elektrik..
34. Türksat 4A-4B’nin Üreticisi Mitsubishi Electric’ten..
36. Erse Kablo Ar-Ge Merkezi İle..
38. Schneider Electric Cinsiyet Eşitliği Konusunda..
40. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Prysmian..
41. Aksa, 28. Electricx Uluslararası Orta..
42. Makel, Moscow Interlight 2018 Fuarı’nda
43. Kevork Benlioğlu Mısır Electricx Fuarı..
44. Limak Enerji’den Çanakkale’ye..
46. Aksa Elektrik’ten Son Kaynak..
48. Günsan, Ar-Ge Çalışmalarıyla Ürün ve..
49. Elder Hukuk Müşaviri Büyükkeçeci: “Tüketici ..
50. Teksan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Aldı
51. Hükümetimizin Verdiği Bu Destek; Türkiye’nin..
52. Aksa, Çin’in En Büyük İthalat Fuarında Yer Aldı

54. Limak Vakfı ve Türkiye’nin Mühendis..
55. Yeni Sektörlerlere Farklı Bakış Açıları
56. BMW Group’un 2020 Hedefi Üretimde..
57. ELDAY, Beykoz 1908 ve BEDES İşbirliğiyle.. 
58-60.TİM Tarihinde İlk Kez..
64-65. Hanelerin Enerji Tüketimi..
66. İstanbul Yeni Havalimanı’nda..
68-69. Enerji Sektörünün Mihenk Taşı..
70. Askaynak, Clearosta İle Duman..
72. Kadının İş Hayatındaki Rolü..
73. 2018 Pozitif Enerji Ödülü’nün Sahibi..
74. Viko By Panasonic Çocuk Tiyatrosu..
76. ELDAY ve Muratpaşa Belediyesi 31 Ton..
77. Plastik İşleme Makineleri Sektöründe Bir İlk..
78. Siemens Türkiye’nin Çeşitlilik..
79. Ev ve Ofislerde Elektrik Tasarrufu İçin..
80. Plastik Sektörü 19,4 Milyar Dolar..
81. Peugeot 2020 İtibariyle Kullanıma..
82. Tayvan, Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Çözümleri..
84-87. Radelsan Elektrik Satış Müdürü 
Cenk AKOVA ile Söyleşi
88. ABD 2018 İlk Yarı Dijital Reklam Yatırımları..
90. İç Pazar Gerilemede, İhracat Artışta
92. Kara Cuma Sahtekarlarına Dikkat
93. Enerjide En Önemli Gündem Depolama

94-95. Schneider Electric’in Ürettiği..
96. Nissan Leaf Elektrikli Aracın Lideri
98. Günsan İnşaat Sektörünün Çözüm Ortağı..
100-102. Boytorun Architects’ten Türkiye’de..
104. EDDA Architecture’a European Property..
106. Pelsan Akıllı Teknolojilerle A-Tech Fuarı’nda
108-110. Aydınlatma Alanında İstanbul’un..
112. İnsan Odaklı Aydınlatma
114-115. Panasonic Eco Solutions Aysel Özaltınok İle Söyleşi
116-119. Kayıpların Sürdüğü Bir Ortamda..
120-121. ASABE, LED ve SSL Modüllerini Test..
122. Projektör Devi Optoma Türkiye’de..
123. Turkcell ve Signify Verimli Enerji İçin ..
124-130. Sektörüm Dergisi Atech Ankara Fuarı’nda
134. Genel Aydınlatma Tebliği’nde Değişiklik
136. Dış Aydınlatmada LED Projektörlerin ..
140-141. Gönye Proje Tasarım’dan 2019 Ofis..
142-143. AVM’ler İçin Performansı Arttırmanın..
144. Ulusal Bağımsızlık Bilişimden Geçiyor
145. Yerli Malı Belgesi’ni Alan ATAR..
146. Mitsubishi Electric’ten Havalimanları İçin..
147. En İyi Yazılımcıları Şirketinize..
148-149. Çalışanların Güvenlik Kurallarını..
150. İspanyol Alarm ve Güvenlik..
152. IOT Cihazlar İçin Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmıyor

26

98

142



94-95. Schneider Electric’in Ürettiği..
96. Nissan Leaf Elektrikli Aracın Lideri
98. Günsan İnşaat Sektörünün Çözüm Ortağı..
100-102. Boytorun Architects’ten Türkiye’de..
104. EDDA Architecture’a European Property..
106. Pelsan Akıllı Teknolojilerle A-Tech Fuarı’nda
108-110. Aydınlatma Alanında İstanbul’un..
112. İnsan Odaklı Aydınlatma
114-115. Panasonic Eco Solutions Aysel Özaltınok İle Söyleşi
116-119. Kayıpların Sürdüğü Bir Ortamda..
120-121. ASABE, LED ve SSL Modüllerini Test..
122. Projektör Devi Optoma Türkiye’de..
123. Turkcell ve Signify Verimli Enerji İçin ..
124-130. Sektörüm Dergisi Atech Ankara Fuarı’nda
134. Genel Aydınlatma Tebliği’nde Değişiklik
136. Dış Aydınlatmada LED Projektörlerin ..
140-141. Gönye Proje Tasarım’dan 2019 Ofis..
142-143. AVM’ler İçin Performansı Arttırmanın..
144. Ulusal Bağımsızlık Bilişimden Geçiyor
145. Yerli Malı Belgesi’ni Alan ATAR..
146. Mitsubishi Electric’ten Havalimanları İçin..
147. En İyi Yazılımcıları Şirketinize..
148-149. Çalışanların Güvenlik Kurallarını..
150. İspanyol Alarm ve Güvenlik..
152. IOT Cihazlar İçin Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmıyor

ARALIK 2018

169
Sektörel Yayıncılık Adına İmtiyaz Sahibi
ve Genel Yayın Yönetmeni   
Nurşah SUNAY

Görsel Sanat Yönetmeni  ve Editör
Serdar SUNAY

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Süleyman ÇİLİNGİR

Marmara Bölge Müdürü
Gülcihan  KARATAŞ

Ege Bölge Müdürü 
Derya Yaman DEMİRKIRAN

Grafik & Tasarım 
Mustafa SOYCAN

Kurumsal İletişim Müdürü
Kadir ALTAY

Haber - Araştırma
Ayşe SEDEF

Web Master
Hidayet SUNAY

Hukuk Danışmanı
Av. Erdal DEMİR

Mali Müşavir
Bülent SUNAY

Almanya Bölge Sorumlusu
Nurten SUNAY
Belgin BOZDAĞ

Kültür  Sanat Basımevi 
Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi 
ZB-11 Topkapı / İSTANBUL

 

Yayın Kurulu
Ahmet SOYLU / Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Md.
Yılmaz CAYMAZ / Opaş Pako Şalter Satış Direktörü
Namık YENER / Elektrik Mühendisi
Savaş KONCA / S.M.M.M. 
Hikmet BAYDAR / Ekonomist CEO, 3.Göz Danışmanlık
Kadri DEMİR  /  Poldy İK Sistemleri Gnl. Md.
Ekrem KARATAŞ / Yazılım Uzmanı

Yayına Hazırlayan Kuruluş
Sektörel Yayıncılık
info @ sektorelyayincilik.com
Perpa Tic. Mrk. A Blok Kat.10 No.1501 
Okmeydanı / Şişli-İSTANBUL
T: 0212 320 96 66 (pbx) F: 0212 320 96 56

153. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Sanal Gerçeklik..
154. Küçük İşletmelerin Siber Güvenliği..
155. Finans Şirketleri 300 Kat Daha Fazla..
156-158. SCADA Zafiyetlerinde Yüzde 200’lük Artış
159. Huawei’den Yapay Zekalı Firewall
160. Siber Güvenlik Çözümlerinin Geleceği Mcafee..
161. Taksiler Artık Daha Güvenli Olacak
162-163. Elektronik Üretimde Devrim Yaratan..
164-165. Dijital Fabrikaların Üretim Sürecinde..
166-167. Konyalı Sanayiciler Üretimde Dijital..
168. Bosch’un Robot Teknolojisi..
169-171. Advantech’in Veri Güdümlü..
172-173. Akıllı Üretimle Küresel Rekabetin Yolu..
174. Quasar İstanbul Tesis Yönetimi İçin..
176. Bosch ve Sitime, 5G ve..
177. Türkiye Neden Yatırımımız Için Değerli?
178. GYİAD, Başarı Dijital Dönüşüm’de Konferansı..
180. Akıllı, İletişime Açık ve Kompakt - Eaton XC300..
182. Rockwell Automation Energy Observer..
184. “Endüstri 4.0” Kavramını Literatüre Kazandıran..
186-187. Sarı Sayfalar
188-189. Aralık Ayı İhaleleri
190. Abone Formu 
191. Reklam İndeksi



Son yıllarda yaygın biçimde kullanılan internet ortamında artık, 
okunabilir içerikler e-dergi şeklinde de sıkça karşımıza çıkabiliyor. 
Artık çok farklı kategorilerde e-dergi oluşturmak mümkün.

E-Dergi Nedir?

Basit bir “e-dergi nedir?” sorusunun cevabı kısaca dijital dergi ola-
rak özetlenebilir. Yani somut kağıda basılan yazılı materyal yerine, 
elektronik ortamdan hazırlanmış yazı içeriklerini okuma şansınızın 
olduğu bir yöntem.

E-Dergi Pratik Midir?

Evet; e-dergi okuması ve ulaşımı bakımından en pratik yöntemdir ve 
bu pratikliğe internette geçirilen zaman artışı faktörünü de ekledi-
ğimizde oluşan tablonun sonucu olarak dijital ortamda yayınlanan 
dergi sayısı hızla artmaktadır. 

Yani sadece tıklayarak, dokunarak, sayfa üzerinden dilediğiniz içe-
riğe erişebilirsiniz. Ancak bilgisayar ve telefonlardan en hızlı şekilde 
okuma yapacağınız bu çalışma için belli bir ön hazırlık gerekmek-
tedir.

E-Dergiler Ücretli Mi?

Merak edilen bir soru da e-dergilerin ücretli olup olmadığıdır. Bu so-
runun cevabı; derginin özelliği, ihtisası, yayın periyodu en önemli de 
yayın politikasına göre değişkenlik gösterebiliyor. 

Kimi yayınlar tamamen ücretsizken, bazı dergiler abonelik ücreti 
talep edebiliyor. Bazen de bir süreliğine ücretsiz olarak yayınlanan 
dergilerin, sonrasında bedel talep ettiklerini de izleyebiliyoruz.
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Nasıl Hazırlarız?

E-dergi hazırlamak için öncelikle, asgari düzeyde web tabanlı bilgiye 
sahip bir grafik tasarımcı ile iş birliği gerekiyor. Normal dergiye ba-
sılacak formatın internete dönüştürülmesi için de bazı programlara 
ihtiyaç var. InDesign, Corel Draw, Photoshop gibi programlar dergini-
zin tasarlanmasında faydalı olacak uygulamalardır. Bu uygulamaları 
kendiniz kullanmak istemiyorsanız hazırdaki örneklerden alarak ve 
içerikleri doldurarak da amatör sonuçlara ulaşabilirsiniz. Diğer yan-
dan tasarımlarınızı e-dergiye dönüştürmek için de başka bir sürece 
dahil olmanız gerekmektedir. 

Dönüşümün gerçekleşmesi için, çıktısını iki türlü almanız mümkün-
dür. Sayfaların her birinin JPG görüntüsü ya da PDF şeklinde olabilir. 
Başka sitelerde yayınlayacağınızda genellikle sizden PDF formatında 
talep edilecektir. Flash destekli eklentilerde ise farklı formatlarda 
hazırlamanız gerekebilir. Gönderim işlemi ile de başka okuyucular 
içerikleri görecektir.

E-Dergimi Kimlere Hazırlatabilirim?

Bunun için bireysel çalışan grafikerler ihtiyacınızı ilk aşamada karşı-
layacak olsa da, süreli bir yayın için önerilmez. Örneğin; bayilerinize 
dağıtmak için şirket içi bir e-dergi ya da üniversite, okul; derneği-
nizin üyelerine yönelik hazırlamak istediğiniz bir e-dergi kurumu-
nuzun imajını yükseltmek isterken, bağımlı olduğunuz grafiker 
kaynaklı olumsuzluklar bu süreci baltalayarak amacınızın tersine 
size zarar da verebilir. En doğru olanı; planlamanızı yaptıktan sonra 
yayıncılık sektöründe faaliyet gösteren kurumsal bir yerden destek 
almanız olacaktır. 

E-Dergi Nedir Nasıl Yapılır?

nursah.sunay@sektorelyayincilik.comNurşah Sunay

başyazı





Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü

ahmet.soylu@philips.com

Ahmet SOYLU

Cephe Aydınlatma
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Bana göre binaların makyajı, kullanılan dış cephe malzemesi değil-
dir. Ahşap, cam, metal, boya her ne olursa olsun bunlar yapıların bü-
tünleşik unsurlarıdır. Yapının makyajı aydınlatmasıdır. Makyaj iyiyse 
kişiyi güzel gösterir. Kötü aydınlatma da kötü makyaj gibi yapıda 
çirkinlikten başta şey değildir.

Ülkeler, kentler, ilçeler, sokaklar güzelleşiyor. Mimari ve estetik 
öncelikli hal alıyor, aranıyor, tercih ediliyor. Böyle bir konjonktürde 
estetikten yoksun şehirler gözü yoran, tercih edilmeyen, ziyaret edil-
meyen, turist çekmeyen şehirlere dönüşüyor.

Dünyada ve ülkemizde kentleri 24 saat yaşayan şehirler, yapılan 
tüm araştırmalarda, tercih edilenler listesinin başını çekiyor.  Bugün 
turizm merkezi tüm şehirlere baktığımızda, aydınlatması kaliteli 
ve yüksek şehirlerdir. Paris’te  Eyfel Kulesi’nin, Newyork’ta Empire 
State’in, İngiltere’de, London Eye’in, İstanbul’da 1. Köprü’nün ay-
dınlatılmış gece görüntüleri hep hafızamızdadır, karelerdedir, öne 
çıkmaktadır.

Dünya şehirlerindeki en iyi aydınlatma enstalasyonlarına baktığı-
mızda bir çoğunda cephe aydınlatması kurgusu üzerine inşaa edi-
lidiğini görmekteyiz.

Vivid Syndey – Avusturalya:  Dış mekanlarda yapılan gösterim-
lerinde oldukça etkili aydınlatma enstelasyonları ve projeksiyonlar 
Syndney civarına kuruluyor. Interaktif multi-medya heykelleri ve 
bina projeksiyonları festivalin merkezini şekillendiriyor. Mayıs ayın-
da bu aydınlatma şölenini görmek için üç hafta boyunca 500.000’in 
üzerinde ziyaretçi şehre geliyor.

Japonya Kış Aydınlatma Festivali:  Her sene, Kasım ayından Mart 
ayına kadar, Nabano No Sato botanik bahçesi dünyada en dikkat çe-
kici aydınlatma festivallerinden birine ev sahipliği yapıyor. Kuwana 
şehrindeki festivalde bu botanik bahçesinde; aydınlatma heykelleri 
ve tünelini yaratmak için milyonlarca LED aydınlatma kullanılıyor.

Lyon Aydınlatma Festivali: Fransa özellikle cephe aydınlatma 
showları içeren ve Aralık’ın 2. haftası başlayan festival dört günden 
fazla sürüyor ve dört milyondan fazla turist festivali görmek için 
Lyon’u ziyaret ediyor.

Harbin Buz ve Kar Festivali - Çin:  Her yıl 5 Ocak’ta başlıyor ve 
yaklaşık bir ay kadar sürüyor. Festival hem yerel hem de uluslararası 
milyonlarca turisti her yıl bölgeye çekiyor.

Berlin Aydınlatma Festivali:  Almanya her yıl Ekim ayında baş-
layan dünyanın en ünlü aydınlatma festivallerinden olan Berlin 
Aydınlatma Festivali, yaklaşık 12 gün sürüyor. Şehrin ünlü anıtları, 
tarihi binaları birçok aydınlatma projesiyle festival zamanında dö-
nüştürülüyor.

Lux Helsinki – Finlandiya:  Lux Helsinki festivalinde yerel işaretler 
geceden geceye tüm şehir boyunca aydınlatmayla farklı hale getiri-
liyor. Her akşam değişik şekilde aydınlatılmış bir yerel işaretle; bölge 
sakinlerine günlük yaşamlarının bir parçası olan mimari alanlara 
farklı bir açıyla bakmalarını sağlıyor. Lux Helsinki, tüm dünyadan 
aydınlatma sanatçılarını şehri aydınlatmak için davet ediyor. 





Ahmet SOYLU / Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü
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Ziyaretçilere şehri farklı şekilde görmelerine olanak sağlayan bu 
festivalde gerçekleştirilen turlarla izleyicilere farklı şekilde aydın-
latılmış şehir gösteriliyor.

 The Bay Aydınlatmaları- San Francisco- ABD: 2013’ün başla-
rında ilki düzenlenen The Bay Lights enstelasyonu, LED aydınlat-
mayla yapılan dünyanın en büyük heykeli olarak tanımlanıyor. 2.9 
km’ye kadar ulaşan bu heykel San Francisco’nun 75. yıl dönümü 
anısına 25.000 beyaz LED aydınlatma kullanılarak gerçekleştirilen 
Bay Bridge enstelasyonundan esinlenilerek yapılmış.

Durham, Lumiere Aydınlatma Festivali: İngiltere

Las Vegas Fremont Caddesi: ABD

Bunlara bakınca; bizde neden yok diye sorası geliyor insanın tabii.

Günümüzde yapılarda cephe aydınlatmasında  çeşitli teknikler 
uygulanmaktadır:

 Bu teknikleri şöyle sıralayabiliriz:, 

• Duvar yıkama ( sıyırma – boyama ),

• Vurgu aydınlatması,

• Silüet aydınlatması,

• Geçirgen ışıklılık,

• Kontur aydınlatma, 

• Medya cephe aydınlatma.

Yapı yüzey dokularına bağlı olarak ve mimari tasarımcının buna 
uygunluğunu hesaplayarak hangi aydınlatma tekniği uygulana-
cağına karar verilir.

Şehirlerimizde giderek tercih edilen, medya cephe tekniği ile 
yapılan  cephe aydınlatmalarında en önemli detay ne olmalıdır 
diye düşününce ; pırpır yapmayan, arada arıza vermiş  bölümlerin 
olmadığı bütünlük içinde “tak ve unut” kalitesinde olan ürün ve 
marka tercih edilmesidir. Gece bir bölümü veya yer yer yanmayan 
cephelerde, aydınlatmanın tamamından ziyade, gözümüz, sorun-
lu  olan bölüme öncelikli focus olmaktadır.

Dolayısıyla değişimi, tamiri, tadilatı ve yenilenmesi çok zor olan 
cephe aydınlatmalarında özellikle kaliteli ürün tercihi en öncelikli 
detay olmaktadır. 

Cephe aydınlatmasıda, aydınlatmanın her alanında olduğu gibi, 
başlıbaşına bir mimarlık, mühendislik, teknoloji işidir. Tecrübe 
ister, zevk ister en önemlisi kalite ister. Bu alan LED’in  aydınlat-
mada öne geçmesi ile dahada renklendi, esnekleşti. Neon ışıklar, 
LED ışığa çoktan yerini bıraktı.  

Tarihçesini aşağıda gördüğümüz LED aydınlatma, binalara çok gü-
zel makyaj yapar oldu.

• 1891 : Silisyum Karbür (SiC).

• 1907: Silisyum Karbür + Elektrik       Lüminesan Işık. 

• 1962: Pratik kullanıma uygun ilk LED. 

• 1985: Yüksek parlaklığa sahip LED (InGaN). 

• 2003: 65   lm/W. 

• 2006: 101 lm/W. 

• 2010: 208 lm/W. 

• 2011: 231 lm/W.  

• 2012: 254 lm/W. 

İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimiz başta olmak üzere, kent-
lerimiz güzelleşiyor, aydınlanıyor. Keyifle inşa edilmiş binalar ve 
onlara renk katan aydınlatmalar selfi yapmaya tercih sebebi oluyor.

Sadece yeni yapılarda değil, tarihi, turistik ve kamusal vb binlar-
dada cephe aydınlatması tercih ediliyor.

Gecesi tarihi ve mimari dokusu  keyifle aydınlatılmış ışıl ışıl renkli 
aydınlık kent sokaklarında yaşamın insan üzerinde daha pozitif 
etkisinide unutmamak lazım.

Kente ve yaşama artı değer katan doğru cephe aydınlatmaları, 
sadece cepheyi değil içimizide aydınlatıyor.

Aydınlatma tüm dillerde konuşur ve insanları biribirine bağlar.

Aydınlık yarınlara...      

Aralık  December  2018





Ekonomist CEO, 3.Göz Danışmanlık

hikmetbaydar@3-goz.com

Hikmet BAYDAR

Tüketici Güven Endeksinde 
Son Durum
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Türkiye İstatistik Kurumu TCMB ile işbirliği yaparak oluşturduğu Ka-
sım 2018 ayı tüketici güven endeksi rakamlarını 22/11/2018 günü 
açıkladı. Söz konusu verilere göre; Tüketici güven endeksi, Kasım 
ayında bir önceki aya göre %4 oranında arttı; Ekim ayında 57,3 olan 
endeks Kasım ayında 59,6 oldu.

Tüketici Güven Endeksi, kasım 2018

Tüketici güven endeksinin 100 ve üzeri olması geleceğe daha güven-
le bakıldığını, 100 seviyesinin altında olması ise karamsar bir tablo-
nun hakim olduğunu göstermektedir. Grafikten de görüleceği üzere 
Ekim ayında son 2 yılın en karamsar verisi yayınlanmışken, Kasım 
2018 ayında bir önceki aya göre biraz daha iyi bir endeks verisi ya-
yınlandı. Bu veri hala çok karamsar bir tabloyu ortaya koymaktadır.

Tüketici güveninin düşük olması kişilerin tüketim eğilimini azaltarak 
tasarruf eğilimlerinin artmasına neden olur. Böyle bir ortamda kimse 
hareketli bir piyasa beklememelidir. Talep isteksiz bir tavır içerisinde 
olur. Ciro artışlarının miktar bazında artabilmesi talep artışıyla veya 
rakiplerin piyasadan çıkmasıyla alakalı olduğu unutulmamalıdır. 

Tüketici güven endeksi düşükken, konkordato gibi yollarla sürprizler 
yapan firmalar nedeniyle piyasa güveninin de düşebileceği düşü-
nülürse önümüzdeki dönem nakit akışlarının tutturulması daha da 
riske girmiş durumda. Bu yap gelecekte tüketici ve satıcının piyasaya 
olan güvenini de ciddi şekilde olumsuz etkileyebilir. 

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Aralık  December  2018

Tüketici Güven Endeksi, kasım 2018

Kaynak www.tuik.gov.tr
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Kadri DEMİR

Şirket Hedefleri mi, 
Çalışan Hedefleri mi ?
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Belli dönemlerde şirketimiz için hedefler belirlemiz gerekir. Genelde 
bu dönem yılbaşına denk gelen dönemdir. Mali açıdan gelir-gider 
tabloları ve bilançolar yıllık hazırlandığından hedeflerin de cari yılı 
kapsayacak şekilde hazırlanması esastır.

Hedefler şirketimizde kimler tarafından belirlenecektir ? Şirketin 
sahibi mi ? Şirketin genel müdürü mü ? Üst düzey yöneticileri mi ? 
Yoksa başkaları mı ?

Bu yıl hedeflerimiz neler olacaktır diye sıralamaya başlarız. Ciromuzu 
% ... arttıracağız, maliyetlerimizi % ... düşüreceğiz, satışlarımızı % ... 
artıracağız gibi başlıklar belirleyip sonunda % ... büyüyeceğiz diye 
sıralarız. Büyüyeceğiz kelimesinin altını çizmek istiyorum. Büyüme 
her şirket tarafından farklı algılanmakta ve yorumlanmaktadır. Ki-
misi ciro artışı, kimisi eleman sayısı artışı, kimisi ise farklı bir kriteri 
alarak büyümeden bahsediyor olabilir. Hedeflerimizi kendi algımıza 
ve şirketimizin kültürüne göre belirlediğimizi düşünelim. Peki bu 
şirket hedeflerini, departman veya çalışanların hedeflerine nasıl 
dönüştürmeliyiz ? Hedefleri yerine getirmek için ne tür araçlara ve 
kaynaklara ihtiyaç vardır ? Bunların planlaması nasıl yapılmalıdır ? 
sorularının yanıtlarını dönem başında belirlememiz gerekmektedir.

Uygulamaya başlamak için genel müdür ve üst düzey yöneticilerin-
den başlayıp alt seviyedeki çalışanlara kadar indirgemek doğru ola-
nıdır. Şirket hedeflerini departmanlara dağıtarak, departman hedef-
lerini, daha sonra da departman da çalışanlar bazında çalışanların 
hedefleri haline getirmemiz gerekiyor. Bir sonraki aşamada hedef-

leri değerlendirme kriterlerinin şirketimizdeki en üst düzey kişiden 
en alt kişiye kadar anlaşılır, şeffaf ve uygulanabilir olduğundan emin 
olmalıyız. Hedefleri çalışandan başlayıp, şirket bazında yerine ge-
tirmeleri için motivasyon araçlarını belirlememiz gerekmekte olup 
bunlar herkesin anlayacağı ve algılayacağı bir dil ile paylaşılmalıdır.

Üçer aylık dönemlerde hedeflerin tutturulması için görülen eksik-
likleri ve tutturulan hedeflerin yüzdelerini puan vererek ölçmeliyiz. 
Unutmamamız gereken en önemli şey ise puanlara ve rakamlara 
dayanmayan sonuçlar ile şirketin iyiye veya kötüye gittiğinin ölçüle-
meyeceğidir. Ölçme sonuçlarına göre hedeflerde ve kriterlerde reviz-
yona yani değişikliklere gitmemiz gerekebilir. Bu tür değişiklikler var 
ise bunları hedefi belirleyenler ve hedefi yerine getirecek kişiler ile 
hep birlikte saptamamız gerekecektir. Belki bu hedefleri şirket veya 
departman hedefleri ile aynı yönde olan kişisel hedeflere dönüştür-
memiz bile gerekebilecektir.

Yıl sonuna geldiğimizde yapılacak değerleme sonuçlarında kesin he-
defleri ne kadar tutturup, tutturmadığımız ortaya çıkacaktır. Sonuç-
lara göre kriter bazında şirket hedefleri neler olmuş, bu kriterlerin 
departman bazında dağılımı neler olmuş gibi sonuçlara çok rahat 
ulaşabilmemiz gerekir. Daha da detaya inilmesi gerekir ise kişisel 
hedef sonuçlarının, departman sonuçlarına ve şirket sonuçlarına 
göre kıyaslaması yapılabilir.

Sonuç; şirketler olarak hedefimizi kendi kültürümüze ve sektörümü-
ze göre doğru kriterlerle belirlememiz ve dönemsel olarak bu hedef-
leri ölçerek gözden geçirmemiz gerekmektedir.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Aralık  December  2018
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Bu yazımıza yine bir pazarlama fıkrasıyla başlamaya ne dersiniz?

Adam iş hanındaki çaycıya sorar:

 - Bir günde kaç demlik satıyorsun?

 - Aşağı yukarı on demlik satarım. 

- Onbeş demlik satmak istermisin? 

- Tabi! 

- Öyleyse bardakları tam doldur!

Birazda kıssadan hisse olsun istedim. Geçen sayıdaki yazımda ha-
tırlarsanız pazarlama tanımlarını biraz genişletelim demiştim. Pa-
zarlama kavramına göre giderek daha fazla rekabetçi ve dinamik 
olan piyasalarda müşterilerin isteklerini arzularını ve beklentilerini 
dikkate alan ve onları rakiplerine oranla daha iyi ödeyen kurumlar 
daha iyi, elverişli  pozisyonlar kazanacak. Pazarlama kavramına göre 
müşterinin herhangi bir kurumun ürününü almasının tek nedeni 
önerilen ürünün rakip işletmelerin teklifine göre onun arzusuna, 
isteklerine ve ihtiyaçları için daha yararlı olmasıdır.

Geleneksel pazarlamada yaklaşımlar daha çok ürün odaklı bir yakla-
şımdı. Bu yüzden pazarlamacılar klasik yöntem olan 4 P yöntemini 
uyguluyorlardı. Product (Ürün) Placement (Dağıtım) Price (Fiyat) 
Promotion (Tutundurma). Daha sonraları ise Fiziksel Ortam (Phi-
sical Space), Süreç Yönetimi (Process Management) ve katılımcılar 
(People) ekleyerek 7P modelini kullanmaya başladılar. Bu sayede 
ürünlerin konumlandırılması ve ilişkilendirilmesi ve kurulacak ileti-
şim planları belirleniyordu.

90’lı yıllara gelindiğinde ise Kotler ve  bazı pazarlama guruları  bu 
kez 4C kavramını ortaya çıkardılar. Customer (Müşteri) Cost (Maliyet) 
Communication (İletişim) ve  Convenience (Kolaylık).

4C modeli, marka ile müşteri arasındaki iletişimin kurulmasına da-
yalıdır. Ana görevi daha düşük maliyetlerle ve daha rahat şekilde 
doğru ürünü müşteriye satmaktan ibarettir.

Günümüz pazarlama yöntemlerine gelene kadar bir çok evreler ve 
değişimler geçiren pazarlama kavramı, küreselleşen dünyamızda  
insanlar artık istedikleri ürünü ve hizmetleri istedikleri yerden ve 
fiyattan alabilmeleri mümkün hale gelmiştir. Burda en büyük etken 
çağımızın teknolojiye hızla geçmesi ve iletişimin artmasıyla bu ge-
lişimde hız kazanmıştır. Dolayısıyla teknolojinin artması dünyanın 
küreselleşmesi pazarında buna uyum göstermesi ile farklı bir boyuta 
gelmiş; müşterilerin talep ve istekleri değişmiş üreticilere yön verir 
hale gelmesi ile ve ürün odaklı yerine müşteri odaklı pazarlama kav-
ramları ortaya çıkmıştır.

Müşteri odaklı pazarlama kavramları geliştikçe ve benimsendikçe 
küresel ve teknolojik gelişmelerle birlikte işletmeler organizasyon 
yapılarını değiştirmek zorunda kalmışlar ve pazarlama departman-
ları tüm diğer birimleri geride bırakarak işletmelerde en önemli ana 
fonksiyon haline gelmiştir. Böylece özellikle üretim yapan firmalar 
işlerini pazarlamayla hareket ettirmeye başlamışlardır.

Geleneksel pazarlama yöntemleri nede işletmeler ürünlerini iste-
dikleri şekilde satarlarken daha çok işletme avantajlarını ve karlarını 
maksimize etmek düşüncelerinde olduklarından, müşteri davranış-
ları önemsenmemiş, müşteri istekleri değil kendi istedikleri biçimde 
satış uygulamalarını sağlamışlardır. Teknolojinin gelişimi ve pazarın 
küreselleşmesi ile de yeni pazarlama anlayışı devreye girmiş, artık 
benim ürettiğim satılır ya da alınır mantığı ortadan kalkarak (müş-
teri talepleri göz ardı edilen) müşterilerin istek ve talepleri doğrul-
tusunda hem üretip hemde satan  müşteri odaklı satış yöntemine 
geçilmiş oldu.

Esen kalın, mutlu kalın..

Aralık  December  2018

Opaş Pako Şalter Genel Koordinatörü

yilmaz.caymaz@opascompany.com

Yılmaz CAYMAZ

Geçmişten Günümüze
Pazarlama Kavramları ve

Tanımlar-2





Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

savas@savaskonca.com / www.savaskonca.com

Savaş KONCA

Şirkette İşçi Çalıştırma Kural ve 
Maliyetleri
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Şirketinizde İşçi Çalıştırma Konusunda Bilinmesi Gereken 
Kurallar 

Türkiye yasalarına göre bir işletmede işçi çalıştırılması gerektiğinde 
işçi ve işveren arasında çalışma düzeni, zamanı ve şekline göre de-
ğişlik gösteren sözleşme yapılması gerekmektedir.

İş Sözleşmesi Nedir?

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tara-
fın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.

İş Sözleşmesinin Türleri

2.1-Belirli Süreli / Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri

İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli olabilir. Eğer işçi – işveren 
arasındaki iş ilişkisi belirli bir süreye bağlanmamışsa iş ilişkisinin 
sona ereceği süre belirtilmemişse, burada belirsiz süreli iş sözleşmesi 

söz konusudur. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması 
ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağ-
lı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi 
ise belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir 
neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi 
halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.

2.2-Tam Süreli / Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri

A-Tam Süreli İş Sözleşmesi

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin (45 saat) tamamında çalı-
şacağı belirtilen iş sözleşmesi tam süreli iş sözleşmesidir.

B-Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle 
çalışan işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumundaki 
iş sözleşmesi ise kısmi süreli iş sözleşmesidir. Kısmi süreli çalışan işçi-
nin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal 
işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.

I-Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesi

İşçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyul-
ması halinde iş görme görevini yerine getireceğinin kararlaştırıldığı 
kısmi süreli bir iş sözleşmesidir. Yazılı yapılması gerekir. Hafta, ay 
veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışa-
cağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi 
saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen 
sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.

II-Part-Time Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesi

İşçinin işyerinde hangi gün, hangi saatler arasında çalışacağının 
belirtildiği kısmi süreli iş sözleşmesidir. Çalışma süresi tam çalışma 
süresinin üçte ikisini geçemez.

2.3-Deneme Süreli İş Sözleşmesi

Deneme kaydı konulmuş olan iş sözleşmesidir. Sözleşmeye konulan 
deneme süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş 
sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde 
taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve taz-
minatsız feshedebilirler. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer 
hakları saklıdır. Deneme süreli denildiği zaman işe alınan işçinin 
sigortasız çalış gibi anlaşılan çok büyük bir yanlış anlaşılma vardır. 
Hiç kimse bir gün dahi sigortasız çalıştırılamaz bu sözleşme türü 2 ay 
içerisinde taraflardan birinin sözleşmeyi tek taraflı fesih etmesi ha-
linde birbirlerine tazminat ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırır.

Aralık  December  2018
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2.4-Takım Sözleşmesi

Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçiler-
den birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye 
takım sözleşmesi denir. Süresi ne olursa olsun sözleşmenin yazılı 
yapılması ve sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı ücretin 
ayrı ayrı belirtilmesi gerekir. Takım sözleşmesinde isimleri yazılı 
işçilerden her birinin işe başlamasıyla, o işçi ile işveren arasında 
takım sözleşmesinde belirlenen şartlarla bir iş sözleşmesi yapıl-
mış sayılır. Ancak, Takım Sözleşmesi Hakkında Borçlar Kanunu’nun 
110. (Başkasının fiilini taahhüt) Maddesi Hükmü de uygulanır. 
İşe başlamasıyla iş sözleşmesi kurulan işçilere ücretlerini işveren 
veya işveren vekili her birine ayrı ayrı ödemek zorundadır. Takım 
kılavuzu için, takıma dahil işçilerin ücretlerinden işe aracılık veya 
benzeri bir nedenle kesinti yapılamaz.

Şirketinizde Çalışan Bir İşçinin Şirkete Maliyeti 

Türkiye’de yasaların belirlediği uygulama çalışan her işçinin an-
laştığı brüt ücret üzerinden kendi payına düşen oranda sigorta 
primi ve vergi ödeme zorunluluğu bulunmaktadır. Daha önce de 
belirttiğim gibi çalışanlara ait kurumsal bir hesap olmadığı için 
ödenmesi gereken sigorta ve vergiyi işverenlerine teslim ederler 
ve işverenler de şirket adına düzenlenen gerekli belgelere bu prim 
ve vergileri yazmak sureti ile devlete beyan eder ve öderler.

Ancak, Türkiye’de işçi ve işveren arasındaki anlaşma yasalarda 
belirtildiği şekilde uygulamayıp çalışanın kendi ödemesi gereken 
prim ve vergi ile yine bu kişi için şirketin ödemesi gereken prim 
ve vergi toplanarak hepsi işveren tarafından, işçinin maaşından 
kesilmeden ödenir.

Yani, işçi ve işverenin işe başlamadan anlaşmaları gereken maaş 
brüt değil net maaştır. 

2018 yılı için konuşacak olursak, çalışanın işverene (vergi ve prim) 
maliyeti işçiye verilen teşvikler düştükten sonra yaklaşık 800.-TL 
kadar bir bedeldir.  

Önemli Notlar 

Aşağıda belirtilen 4 iş kolu haricinde, ilgili yasaya göre işe alınan 
işçilerin sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç bir gün önce veril-
mesi gerekmektedir. Yani bugün işe aldığınız bir işçinin sigorta 
başlangıcını en erken bir sonraki gün yapabilirsiniz. 

• İnşaat işyerleri, 

• Balıkçılık işyerleri,

• Tarım işyerleri,

• Hayvancılık işyerleri,

şeklinde olan işyerleri için sigortalı işe giriş bildirgesini işçinin işe 
başladığı gün verme hakkı bulunmaktadır. 

• Şirketinizde çalışan işçi ihbar tazminatına çalıştığı günden itiba-
ren, kıdem tazminatına çalışma süresi bir yılı geçtikten sonra hak 
kazanır.

• Kendi rızası ile çıkan işçi ihbar tazminatı alamaz ancak özel du-
rumlarda kıdem tazminatı alma hakkına sahiptirler.

• Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde işten ayrılması

• Erkek işçinin askerlik görevini yerine getirmek üzere işten ayrılması, 

• Emeklilik yaşını doldurarak aylık almaya hak kazanan işçinin iş-
ten ayrılma talebi.

15 yıl 3600 işgününü dolduran kişinin başka bir şirkette çalışma-
ma koşulu ile işten ayrılması sonucu kıdem tazminatı alma hakları 
saklı kalmaktadır.

Çalışan kişiler bir yılı doldurduktan sonra yıllık izin kullanma hakkı 
kazanırlar ve bu izin hakkı paraya çevrilemez.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden, az olamaz. 

Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki 
işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Aralık  December  2018
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Namık YENER

İlaç Yatırım Projesinin 
Uygulama Adımları -11
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10. İlaç Üretimi Dışı Konuların Yapımları

Teknik Müdür ve Fabrika Müdürü gözetiminde gerçekleştirilmelidir.

a. Girişde karşılama ve kıyafet değişim bölümleri,

b. Yeraltı su sarnıcı ve pompa bağlantıları,

c. Toplantı ve eğitim salonları,

d. Yemek, kantin ve diğer sosyal bölümlerin yapımı,

e. Atık su arıtma tesisi,

f. Hurda deposu,

g. Katı çöp deposu,

h. Solvent depolama binası,

i. Enerji üretim ve dağıtım tesisi,

i. Elektrik, (OG, Trafo, ADP, Kompanzasyon)

ii. Isıtma,

iii. Soğutma,

iv. Basınçlı hava ve kompresör sistemi,

v. Basınçlı gaz istasyonu,

vi. Hidrofor sistemleri (Kullanım suyu ve yangın  hidroforu) ve ön 
arıtma.

11. Ecza Yatırım Ve Donanımları

Üretim Müdürü, KKL Müdürü ve Fabrika Müdürü, gözetiminde 
sürdürülmelidir.

a. Üretim makinelerinin temini,

b. Yardımcı üretim makinelerinin temini,

c. Ambalaj makineleri ve temini,

d. Basınçlı gaz dağıtımı,

e. Laboratuvar bankoları ve dolaplar,

f. Tartım sistemleri, soft Ware ile,

g. Numune alma sistemleri,

h. Depo Donanımı  (Raf ve taşıma sistemleri) ve Soft Ware,

i. Kare kod sistemleri.

12. Kalite Güvence Faaliyetleri ve Validasyonlar

a. Kalite güvence bölümü kurulması,

b. Ana faaliyetlerin planlanması,

c. Validasyon master plan hazırlanması,

d. Tüm SOP’lerin hazırlanması,

e. Kalibrasyon işlerinin tamamlanması,

f.  Kalifikasyon işlemlerinin tamamlanması,

g. IQ ve OQ  dosyalarının tamamlanması,

h. PQ çalışmalarının tamamlanması.

13. Devreye Alma ve İlaç Üretimi

a. Üretim alanlarının tamamlanması,

b. Depo alanlarının tamamlanması,

c. Teknik alanların tamamlanması,

d. Laboratuvar alanlarının tamamlanması,

e. Ar-Ge bölümlerinin tamamlanması,

f. İdari bölümlerin oluşması.

14. Yönetim Birimleri İle Entegrasyon

a. Muhasebe,

i. Ticari muhasebe,

ii. Müşteriler muhasebesi,

iii. Maliyet muhasebesi,

iv. Bütçe departmanı ,

b. Tedarik ve lojistik,

i. Hammadde,

ii. Ambalaj maddesi,

iii. Sarf malzemeler,

iv. Teknik malzemeler.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..
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Öncelikle şunu kesin olarak beynimizin bir yerine yerleştirmeliyiz. 
Google’ın amacı web sitelerini cezalandırmak değildir. Google’ın 
tek amacı arama yapan kullanıcıya en alakalı en iyi içeriği sunabil-
mektir. Bu amacı yerine getirebilmek için ise kendine özgü, yıllardır 

gelişen bir algoritma yapay zeka kullanmaktadır. Öyle bir yapay zeka 
ki aradığınız kelimelere, bulunduğunuz lokasyona, daha önceki ara-
ma geçmişinize, cinsiyetinize, yaşınıza ve ilgi alanlarınıza göre size 
özel sonuçlar getirir. Örnek bir anahtarcı aramasında Kars’ta bulunan 
bir kişiye çıkardığı sonuçlar ile Edirne’de bulunan bir kişiye çıkardığı 
sonuçlar aynı değildir. Hatta bırakın illeri İstanbul Avcılar ilçesi ile 
İstanbul Şişli ilçesinden yapılan sonuçlarda bile farklı sonuçlar ile 
karşılaşırsınız. 

Site sahiplerinin bildiğini sandığı büyük bir yanlış sitesinin aramalar-
da çıkmamasını ceza almasına bağlamasıdır. Halbuki başta da söyle-
diğim gibi Google ceza vermeyi sevmez ve istemez. Eğer siteniz sizin 
için önemli kelimelerde çıkmamaya başladıysa ilk bakmanız gere-
ken şey sizin yerinize gösterilmeye başlanan siteler olmalıdır. Neden 
sizin önünüze geçtiler? İçeriklerinde ne var? Unutmayın ki arama 
sonuç sayfalarında ilk sıralarda çıkmak isteyen bir tek siz değilsiniz.

Peki Bu Kadar İyi Niyetli Bir Algoritmaya Sahip Olan Google 
Siteleri Neden Cezalandırır? 

Google genel anlamda cezalandırma konusunda hiçbir zaman tam 
anlamıyla bir açıklama yapmamıştır. 

Google’ın cezaları en çok hacklinklerden gelmektedir ve hacklink si-
telerin üst sırada çıkmasının en hızlı çözüm yolu olarak gözükse de 
adil olmayan bu işlemden dolayı yakalandığınız anda Google sitenizi 
arka sıralarda göstermek yerine direkt arama sonuçlarından silebilir. 

Google Sandbox Cezası

Web sitelerinin özellikle ise yeni web sitelerinin başına gelen en bü-
yük filtreleme cezasıdır. Bu cezayı aldığınızda siteniz arama sonuç-
larında çok arkalarda bazı durumlarda ise hiç çıkmamaktadır. Özel-
likle yeni sitelerin çokça başına gelen bir durumdur. Sandbox’un en 
büyük sebebi plansız ve organik olmayan SEO çalışmalarıdır. Kopya 
içerikler, gizli linkler, sitede geçirilen ortalama sürenin düşük olması 
(Hit programları ile organik olmayan hit çekmekten kaynaklanır) çok 
fazla etiket kullanılması, bir anda sitenize günde yüzlerce backlink 
gelmesi vs gibi. Sandbox cezası alan sitelerin Google arama sonuç 
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sayfalarında sadece reklamlarda çıkmasına izin verilir. Sandbox 
filtresinden çıkmak maalesef girmesi kadar kolay değildir. Birçok 
SEO firması ve kişi bu filtreden çıkmak için öncelikle sitenize gelen 
kalitesiz backlinklerin silinmesini önerse de aslınca bu benim için 
en son seçenektir çünkü her site için backlink yapabilir. 

Rakip sitenizin sahibi yüzlerce önemsiz ve atıl siteye hatta sizin-
le alakası olmayan yetişkinlere yönelik siteden sitenize backlink 
alırsa? Sizce Google böyle bir riski düşünmemiş olabilir mi? Örnek 
BMW var gücüyle Mercedes’in sitesine organik olmayan backlink 
çalışması yapsa Mercedes aramasında Google Mercedes yerine 
başka bir sitemi gösterecektir?

Google -30,-60,-90 Cezası

Bu ceza web sitenizin Google arama sonuçlarındaki konumunun 
bir anda 30-60 veya 90 sıra geri düşmesidir. Bu sebeple bu cezaya 
-30,-60,-90 adı takılmıştır. Yine tahminlere göre kalitesiz içerik 
backlinklerden kaynaklanan bir cezadır. 

Google -900 Cezası

Bu aslında Google’ın site sahiplerine yaptığı en büyük uyarıdır. 
Arama socuçlarında sitenizin neredeyse hiç bulunamasıdır. Bu 
ceza Google’ın size sitenize çeki düzen ver demesinin en kesin 
yoludur ve gerekli düzenlemelei yapmalısınız. Aksi taktirde bir 
sonraki aşamada bir bakmışsınız ki Sandbox filtresine takılmanız 
kesindir. 

Google Kopya İçerik Cezası

Google için en değerli şey özgün içerikken eğer başka bir siteden 
kopyaladığınız içeriği kendi sitesiniz de olduğu gibi kullanırsanız 
alabileceğiniz bir cezadır. Bir sitenin içerikleri kopyaysa Google 
bu tarz siteleri asla 1. sıraya çıkarmaz. Arama sonuçlarında hatta 
bazen 2. sırada gösterse bile 1. sıraya çıkarmaz. Eğer sitelerin içe-
rikleri özgünken sonraki zamanlarda kopya içerikler oluşturmaya 
başlarsanız buda ceza almanıza sebep olacaktır. 

Google Bomb Cezası

Bu ceza bir kelimede web sitenizin aldığı çok fazla sayıdaki iç ve 
dış linklerdir. Bu gibi durumlarda Google arama sonuçlarındaki 
yerinizi çok gerilere atabilir. Yine de Sandbox kadar kötü bir ceza 
değildir. Çözüm yolları da diğer cezalara göre basittir. 

Google Cloaking Cezası

Bu cezada SEO’nun web siteleri için öneminin artması ile ortaya 
çıkmıştır. Çünkü seo ile ilgili bir cezadır. Doğru düzgün ve özgün 
içeriği olmamasına rağmen sadece SEO çalışmaları ile üstlerde 
çıkan sitlere verilmektedir. Zaten bu sitelerin amacı sadece arama 
motoru Google’a iyiymiş gibi gözükmektir. Halbu ki Google kandı-
rılmaya çalışılmasını hiç sevmez. 

Ceza almamış içeriği özgün ve kullanıcılar için gerçekten verimli 
web sitleri ile ilk sıralara çıkmanız dileğiyle..
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Avusturya’da Makel Standına Üst Düzey Ziyaret
High-Level Visit to Makel Stand in Austria

Geniş ürün yelpazesi ile kendini sürekli yenileyen, elektrik mal-
zemeleri sektöründe pazarın önde gelen firmalarından biri 
olan Makel, 2018 yılında önemli fuarlarda yerini aldı. Makel 

Şirketler Grubu, 6-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen European 
Utility Week Fuarı’nda sayaç ve Smarthome ürünleri ile katılım gös-
terdi. 

Fuarda Makel standını EPDK Başkan Yardımcısı Sn. Hamdi Bildiri-
ci, EPDK Doğalgaz Piyasası Başkanı Sn. Hüseyin Daşdemir, İGDAŞ 

Genel Müdürü Sn. Ali İhsan Sılkım, Gazmer Genel Müdürü Sn. Ali 
Makman’nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 40 kişilik Türk heyeti 
ziyaret etti. 

Avrupa’nın önemli fuar organizasyonları arasında yer alan EUW 2018 
Fuarı, Türk heyetlerinin yanı sıra fuar birçok ülkeden gelen firma ve 
ziyaretçileri de ağırladı. 

Ölçüm, kontrol ve akıllı ev teknolojileri sektörünün önemi temsilci-
lerinin yer aldığı fuarda Avrupalı firmaların yanı sıra dünyanın birçok 
ülkesinden firma ile önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Makel tara-
fından üretilen yeni ürünler Viyana’da yabancı pazarlar için görücüye 
çıktı. 

Gelen ziyaretçilerimize Makel Ar-Ge Direktörümüz Sn. Ünal Küçük, 
firma, ürünler, ölçüm ve haberleşme sistemleri hakkında detaylı bil-
giler aktardı. Stant alanında yer alan ve Makel tarafından üretilen 
akıllı ev ve otomasyon sistemleri de dikkat çekti.

Makel, which is one of the leading companies in the electrical ma-
terials sector with its wide product range, has taken its place in the 
important fairs in 2018. Makel Companies Group participated in the 
European Utility Week Fair held on 6-8 November with its Counter and 
Smarthome products. 

Turkish delegation consisting of about 40 people including Vice Presi-
dent of EMRA (Energy Market Regulatory Authority) Mr. Hamdi Bildiri-
ci, EMRA Natural Gas Market President Mr. Hüseyin Daşdemir, General 

Director of İGDAŞ Mr. Ali İhsan Sılkım, General Director of Gazmer Mr. 
Ali Makman visited Makel’s stand at the fair.

EUW 2018 Fair, which is one of the important fair organizations of Eu-
rope, hosted many companies and visitors from many countries as well 
as Turkish delegations. 

In the fair where important representatives of measurement, control, 
and smart home technologies sector were present, important meet-
ings were held with European companies as well as companies from 
many countries of the world. The new products produced by Makel 
were on display for foreign markets in Vienna.

Makel R&D Director Mr. Ünal Küçük gave detailed information about 
the company, products, measurement and communication systems to 
our visitors. Smart home and automation systems produced by Makel 
which took part in the stand area also attracted attention.
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Eaton, Çevre Dostu Mikro Veri Merkezi’ni Duyurdu

Eaton, sessiz ve çevre dostu mikro veri merkezini müşterilerinin 
beğenisine sundu. Güç yönetimi şirketi Eaton, şirketlerin IT ekip-
manlarını yönetmelerine yardım eden, güç ve soğutma çözüm-

lerini tek bir kabin içerisinde barındıran Mikro Veri Merkezi’ni 21 Ka-
sım tarihinde Ankara Holiday Inn Otel’de yaptığı toplantıda duyurdu. 

Eaton Mikro Veri Merkezi içerisinde; KGK, klima, ortam denetleme, 
yangın söndürme ve dağıtım panosu, aydınlatma koruması, sıcaklık, 
nem, duman, su baskını, manyetik kapı sensörleri, 3.5 kW soğutma 
kapasitesi, temel veya yönetilebilen pDU, R410A çevre dostu soğu-
tucu sistemleri gibi birçok özelliği bir arada barındırıyor.

Eaton Mikro Veri Merkezi, IT altyapısı için emniyetli olmasıyla ön 
plana çıkıyor. Yerinde erişim sağlayarak pek çok iç mekan uygulama-
sında güvenle kullanılabilmektedir. 

Mikro veri merkezini en çok tercih eden sektörlerin başında; banka-
lar, güvenlik, sigorta ve telekomünikasyon şirketleri, devlet dairele-
ri, enerji ve kimya endüstrileri, raylı taşıma sistemi alt yapısı sağlayı-
cıları, tıp merkezleri, perakende ve eğitim kurumları yer alıyor. 

Mikro veri merkezi kullanım ihtiyaçlarına yönelik olarak, Edge Com-
puting, IOT bilisim gibi uç tarafta yoğun işlem ve veri güvenliği ge-
rektiren sistemlerin direk tercih ettigi cözümler arasındadır. 

Bununla birlikte hacimli veriye hızlı erişim sağlayabilmek için dos-
yalama ve çizim sistemlerini ağırlıklı kullanan son kullanıcıların, uç 
noktada verilerine hızlı erişmesini sağlamaktadır.
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Mikro Veri Merkezi Yüksek Güvenilirlik, Yedeklilik ve Çalışma 
Verimliliği Sunuyor

Düzenlenen toplantıda konuşan Eaton Elektrik Türkiye Ülke Satış 
Müdürü Yılmaz Özcan “Klasik veri merkezleri kurulum ve işletim ma-
liyetleri açısından cazibesini kaybediyor. 

Özellikle bulut bilişim için mega veri merkezleri açılıyor. Bu veri 
merkezleri maliyet açısından daha uygun görünse de lokalde kalan 
servislerin daha uygun, küçük ve taşınabilir mikro veri merkezlerine 
dönmesi gerekiyor. 

Eaton veri merkezleri konusunda lider bir firmadır. Enerji verimli çö-
zümlerimiz ile Facebook gibi dünya devi firmalara güvenle hizmet 
veriyoruz” dedi. 

Eaton Mikro Veri Merkezi’nin en güçlü özellikleri arasında; Güç dağı-
tım panosu (kabin içi), standart 42U kabinet olması ve tüm bileşen-
lerinin standart kabinet içine yerleşmesi olduğunu belirten Özcan 
“Bir müşterimiz CCTV izleme merkezi için kabinini değiştirmek ve 
kontrol edilebilir bir rack ortamına ihtiyaç duyuyordu. 

Ses izolasyonu nedeniyle tercih edilen mikro veri merkezimiz, insan-
ların çalıştığı alanın yakınına kuruldu. Kondansör borusu uzunluğu 
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20 metreye yakındı. Mikro veri merkezi şu anda bir kaç aydır çalış-
makta ve müşterimiz ses izolasyonundan oldukça memnun” diyerek 
sözlerini tamamladı.

Eaton Mikro Veri Merkezi şirketlere hızlı kurulum, teknik destek ve 
kolay yer değişimi imkanı sunarken uzaktan kolay erişim ve yönetim 

kolaylığı da sağlıyor. Bütünleşik tasarımıyla, yüksek teknolojik di-
zayn ve ortam uyumluluğu sunuyor.

Mikro Veri Merkezinin, Temel Altı Faydası

• Hızlı konuşlandırma,

• Çevre koruma,

• Uzak erişim, işletimsel güvenlik,

• Yüksek güvenilirlik,

• Düşük sahiplik maliyeti (TCO),

• Çekici, yüksek teknolojili tasarım.
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Borsan Bina Teknolojileri ve Elektrik Sektörünün 
Uluslararası Buluşmasında Yerini Aldı

Türkiye’nin önde gelen yerli sermayeli sanayi kuruluşu Borsan 
Grup, akıllı bina sistemleri ve elektrik sistemleri alanında ülke-
mizin en önemli sektörel buluşması olarak kabul edilen A-Tech 

2018 Fuarı’nda, kablo ve LED aydınlatma markaları Borsan Kablo, 
Yılka Kablo, Borsan Cavi ve Borled ile alanında güçlü bir kurumsal 
varlık sergiledi.

Türk sanayisinin yerli sermayeli öncü kuruluşu Borsan, T.C. Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kiptaş ve Emlak Konut Gayrimen-
kul Yatırım Ortaklığı desteğinde gerçekleşen A-Tech 2018 Akıllı Bina 
Teknolojileri Elektrik Sistemleri Fuarı’nda güçlü bir kurumsal varlık 
sergiledi.

22-25 Kasım tarihleri arasında, Ankara’da Congresium Fuar Merkezi’ nde 
gerçekleştirilen A-Tech Fuarı, uzman isimlerin gerçekleştirdiği ko-
nuşma ve sunumlarla, akıllı bina teknolojileri ve elektrik sistemleri 
alanında önemli bir sektörel zirve kimliği taşıdı. Yaklaşık 80 firmanın 
katılımı ile gerçekleşen fuar, 8000’den fazla ziyaretçinin ilgisini çekti.

Bu önemli sektörel buluşmada yerini alan Borsan Grup, fuarda 
Borsan Kablo markası ile ürettiği bakır, Yılka Kablo markasıyla alü-
minyum ve Borsan Cavi markasıyla zayıf akım ve özel tasarım kablo 
ürünlerini sergiledi. 

Borsan Grup tarafından geliştirilen FE 180 yangına dayanıklı kab-
lo test cihazı ile 3 saate kadar yangına dayanıklı kablo ürünlerinin 
test çalışması fuarda ilgi odağı oldu. Borsan Grup standında ayrıca, 
“Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı” kapsamında yüzde 10 
indirim uygulamasına katılan Borled markası ile LED ve aydınlatma 
ürünleri de beğeniye sunuldu. 

Borsan’ın, ülkemiz ekonomisi açısından önem taşıyan katma değerli 
ürünlerle rekabetçi gücünü daha da ileriye taşımayı hedeflediğini 
dile getiren Borsan Grup CEO’su Mehmet Arbek Akay “A-Tech gerek 
ticaret gerekse bilgi paylaşımı açısından çok önemli bir platform 
olma özelliği taşıyor. 

Bu önemli etkinlikte, sektörümüzde yer alan pek çok kurumun en üst 
düzey karar vericileri ve TOKİ gibi inşaat sektörüne yön veren kamu 
kuruluşları ile ikili ilişkilerimizi daha da geliştirme fırsatı bulduk. Ka-
lite, teslimat ve maliyet alanında sağladığımız katma değer avantaj-
larını aktardık. A-Tech 2018’in Borsan’ın iş hedeflerine önemli katkı 
yapacağına yürekten inanıyorum” dedi.

TOKİ tarafından proje aşamasından bu yana desteklenen A-Tech 
Fuar’ı, sektörel STK’lar ve yayınlardan büyük destek görüyor ve en-
düstride yakından takip ediliyor.
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Türksat 4A-4B’nin Üreticisi Mitsubishi Electric’ten 
Katar’a Yeni İletişim Uydusu

Es’hail-2’nin Ortadoğu ve Afrika’da iletişim ve yayıncılık altyapısı-
nın başarıyla yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Uzay 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri alanında dünyanın önde ge-

len üreticilerinden Mitsubishi Electric, bugüne kadar 500’den fazla 
yerli ve uluslararası uydunun üretimine baş yüklenici veya temel alt 
yüklenici olarak iştirak etti. 

Türkiye’de de Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisi olan Mitsubis-
hi Electric, şimdi ise 16 Kasım’da ABD’nin Florida kentinde bulunan 
Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu’ndan başarıyla fırlatılan 
Es’hail-2 iletişim uydusu ile dikkat çekiyor. Yeni uydu, yörünge test-
lerinin tamamlanmasının ardından Ocak 2019’da Doha merkezli Ka-
tar Uydu Şirketi Es’hailSat’a teslim edilecek. 

Dünyanın İlk Jeo-Uzamsal Amatör Radyo Hizmetini Temin Edecek 

Arap ticari iletişim uydusu pazarına giren ilk Japon uydu üreticisi 
olan Mitsubishi Electric,  Es’hailSat’a sunduğu anahtar teslimi çözüm 
kapsamında yer sistemleri ve eğitim hizmetleri de temin etti. 

Dünyanın ilk jeo-uzamsal amatör radyo hizmetini temin edecek 
uydu olarak dikkat çeken ve 16 yıldan uzun süren tasarım ömrüne 

sahip olan Es’hail-2 uydusu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki televiz-
yon istasyonlarına direkt yayıncılık hizmetleri sağlayacak.

26 derece doğu boylamındaki yörünge pozisyonunda konumlanan 
uydu, Ku-bant ve Ka-bant özellikleriyle devlete ait iletişim hizmetle-
rini de yerine getirecek. 

Uzay Sistemleri Alanında Hızla Büyüyor

Es’hail-2 uydusu, geniş kapsamlı uydu yükü uygulamalarını gerçek-
leştirmek için gerekli esnekliğe sahip olduğu tamamen kanıtlanmış 
modüler bir platform olan “Mitsubishi Electric DS2000 Uydu Taşıt 
Platformu”nda yer alıyor. 

DS2000 uydu ailesinin 16. üyesi olan Es’hail-2, platformun yüksek 
ölçüde güvenilir yörünge performansıyla elde ettiği itibarı pekişti-
recek. 

Uzay araştırma ve geliştirme faaliyetleri alanında dünyanın önde ge-
len üreticilerinden Mitsubishi Electric, başarısı kanıtlanan güvenilir 
ve kaliteli sistemler sayesinde uzay sistemleri alanındaki etkinliğini 
daha da arttırmayı amaçlıyor.
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Erse Kablo Ar-Ge Merkezi İle 
Sürekli Gelişimi Destekliyor

Zayıf akım kablo sektörünün lider üreticilerinden Erse Kablo, 
ulusal ve uluslararası standartlara göre ileri teknolojiye sahip 
modern tesislerindeki yerli üretimiyle, T.C. Bilim, Sanayi ve Tek-

noloji Bakanlığı tarafından onaylanarak Ar-Ge Merkezi seçildi.  

Üretim tesislerine ve laboratuvarlarına yaptığı yatırımlarla altyapı-
sını sürekli geliştiren Erse Kablo, özel sektör firmaları, üniversiteler-
le yapılan işbirlikleri ve seminerleriyle gelişimi destekleyerek, Erse 
markasıyla ülkesine katma değer yaratarak ilerliyor.

Erse Kablo Ar-Ge Merkezi ile, teknolojik bilgi üretimini, üründe ve 
üretim süreçlerinde yenilikler yapılmasını, ürün kalitesi ve standar-
dının yükseltilmesini, araştırmaya ve gelişime yönelik doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını ve 
nitelikli  işgücü istihdamının arttırılmasını hedeflemektedir.

Erse Kablo 1996 yılından bu yana, alanındaki teknolojik gelişmeleri 
yakından takip ederek global pazarlarla genişleyen bir vizyona sa-
hiptir. Erse, zayıf akım kablolarının ürün ve proses gelişimi için alanında 

deneyimli Ar-Ge ekibiyle birçok projeyi tamamlayarak, onaylı test 
kuruluşlarından aldığı sertifikalarıyla da ürünlerini tescilleyerek üre-
timde verimliliği desteklemektedir.

Erse Kablo Ar-Ge Merkezi’nde devam eden projeleriyle; üretim 
kapasitesini teknolojiyle birleştirerek büyümeye, yurtiçi/yurtdışı 
pazarlarda ürün ve marka değerini arttırarak ülkemizde yerli malı 
imajının oluşturulmasına, yerleştirilmesine ve kalite bilinirliğine 
katkı sağlamaya devam ediyor.

elektrik
electric





38

haber

www.sektorumdergisi.com         Aralık  December  2018

Schneider Electric Cinsiyet Eşitliği Konusunda 
Dünyada En İyi 15 Şirket Arasında Yer Aldı

Schneider Electric, Equileap’ın hazırladığı endekste cinsiyet 
eşitliği alanında en iyi 15 şirket arasında yerini aldı. Schneider 
Electric cinsiyet eşitliği sıralamasında, kendi sektöründe birinci 

sırada bulunuyor.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schnei-
der  Electric, Equileap tarafından hazırlanan endekste cinsiyet eşitli-
ği alanında en iyi 15 şirket arasında yer aldı. Schneider Electric kendi 
sektöründe liderliğini korudu ve cinsiyet eşitliği endeksinde birinci 
sırada yer aldı. 

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Equileap’ın her sene düzenli 
olarak hazırladığı endekste cinsiyet eşitliğini etkileyen 19 mali ol-
mayan kriter değerlendiriliyor. 

Bu seneki çalışmada Equileap, farklı sektörlerden 2 milyar ABD do-
larının üzerinde piyasa değeri olan 3.000 firmayı araştırdı. Birleşmiş 
Milletler’in “Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri”nden ilham alan ku-
ruluş, listeyi yatırımcıların mali olmayan kriterler konusunda karar 
alma sürecine yardımcı olmak amacıyla hazırlıyor. 

Equileap’ın göz önüne aldığı kriterler arasında ödeme eşitliği, kari-
yer gelişimi fırsatları, kurumun tedarik zincirinde yer alan kurumlar-
da cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, ailevi durumlar için alınan izin 
politikaları, iş yerinde cinsel istismar ve ayrımcılığa karşı programlar 
gibi ana konular yer alıyor. 

Yoğun Çabaların Sonunda Gelen Başarı

Schneider Electric’in sektöründe lider oluşu tesadüf değil. Daha önce 
de benzer listelerde üst sıralarda yer alan şirket cinsiyet eşitliği konu-

sunda ciddi adımlar atıyor. Schneider Sustainability Impact (Schne-
ider Sürdürülebilirlik Etkisi) gibi çalışmalarda cinsiyet eşitliği başlıca 
başarı kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. 

Schneider Electric, toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsal öncelik 
haline getirmeye öncülük eden 30 önemli karar verici kurumdan 
oluşan “IMPACT 10x10x10’un Şampiyonu”ndan biri olarak HeForShe 
hareketine destek veriyor. 

Grup, bu kapsamda belirlenen üç prensipten ikisine bağlı kalmayı 
halihazırda başardı. Bunlar; 2017’nin sonu itibariyle global çalışan-
ların %89’unu kapsayan dünya çapında bir ödeme eşitliği süreci 
oluşturmak ve global çeşitlilik ve katılım kurulu kurmak. 

Global çeşitlilik ve katılım, Schneider Electric bünyesinde cinsiyet 
eşitliği de dahil olmak üzere şampiyon çeşitlilik ve katılım liderleri 
için üst düzey bir grup niteliği taşıyor. 

Bu kapsamda Equileap endeksinde elde ettikleri başarının önemine 
değinen Schneider Electric İnsan Kaynakları Direktörü ve İdari Baş-
kan Yardımcısı Olivier Blum; “İş yerinde cinsiyet eşitliği büyük önem 
arz ediyor. 

Bu, yalnızca ahlaki bir zorunluluk olarak değil, aynı zamanda tüm 
çalışanların becerilerini geliştirerek tam potansiyellerini gerçekleş-
tirmesi için temel bir yapı taşıdır. 

Gerçek eşitlik, her bir çalışanın cinsiyetlerine bakılmaksızın aynı 
ödüllerden, aynı kaynaklardan ve aynı fırsatlardan faydalanması an-
lamına gelir. Bunu başarmak, Schneider Electric’in DNA’sında vardır” 
şeklinde konuştu.
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Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Prysmian 
Kablo İmzası

İstanbul’un Yeni Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman-
gazi Köprüsü gibi Türkiye’nin en önemli projelerinde tercih edilen 
Prysmian Kablo, son teknolojiye sahip yangına karşı güvenli kab-

loları ile Eskişehir Şehir Hastanesi’ne de enerji sağlıyor.

Dünya çapında enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün 
lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Prysmian Kablo, Eski-
şehir’ de 1 milyar 678 milyon liralık yatırımla yapımı tamamlanan ve 
30 Ekim tarihinde hizmete açılan Eskişehir Şehir Hastanesi’nin kablo 
tedarikini üstlendi. 

Şehir Hastanelerinde Prysmian Kablo İmzası

Eskişehir’in en büyük sağlık yatırımı olarak öne çıkan Eskişehir Şehir 
Hastanesi için tercih edilen Prysmian Kablo, Türk kablo sektörüne 
de öncülük etmeye devam ediyor. 30 Ekim’de açılışı gerçekleştirilen 
Eskişehir Şehir Hastanesi 254 poliklinik, 35 ameliyathane ve 131 yo-
ğun bakım ünitesi ile hizmet veriyor.

Prysmian Kablo, geçen yıl Avrupa’nın en prestijli sağlık yatırımı ödü-
lünü alan Eskişehir Şehir Hastanesi’ne verdiği hizmet ile “Türkiye’yi 
Yarınlara Bağlıyoruz” şeklinde tanımladığı firma misyonunu destek-
liyor. 

Eskişehir Şehir Hastanesi Projesi gibi önemli projelerde yer alarak 
Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceklerini ifade eden 
Prysmian Kablo CEO’su Erkan Aydoğdu “Bugün, Mudanya fabrika-
mızda 22 bin farklı kablo üretimi yapmaktayız. 

Tüm faaliyetlerimizi “Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” sloganımız doğ-
rultusunda sürdürüyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, ülkemizin 
geleceğini yarınlara bağlama hedefiyle, bu yıl da çok sayıda prestijli 
projeye imza attık. 

İstanbul’un 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi 
Köprüsü, Çanakkale Boğazı Denizaltı Kablo Bağlantı Projesi, Marma-
ray, Ilgaz ve Avrasya Tüneli gibi Türkiye’nin dev projelerine hizmet 
sağladık. Bugün Eskişehir’in önemli yatırımlarından biri olan Eskişe-
hir Şehir Hastanesi’nde de Prysmian Kablo’nun imzasının olmasın-
dan gurur duyuyoruz” dedi.

Prysmian Kablo CEO’su Erkan Aydoğdu
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Aksa, 28. Electricx Uluslararası Orta Doğu ve Afrika 
Elektrik ve Enerji Fuarı’na Katıldı 

Türkiye jeneratör sektörünün lideri Aksa, 17 - 19 Kasım tarihleri 
arasında Mısır’ın Kahire kentinde Egypt Expo Center’da gerçek-
leşen 28. Electricx Uluslararası Orta Doğu ve Afrika Elektrik ve 

Enerji Fuarı’na katıldı. 

Dünyanın dört bir yanından 300’ün üzerinde üretici ve tedarikçinin 
katılım gösterdiği fuarda Aksa Jeneratör, son teknolojik ürün ve hiz-
metleriyle göz doldurdu.

Türkiye’nin lider jeneratör üreticisi Aksa, pek çok ülkeden sektör tem-
silcisini bir araya getiren, alanında bölgenin en önemli buluşması 
kabul edilen 28. Electricx Uluslararası Orta Doğu ve Afrika Elektrik 
ve Enerji Fuarı’na katıldı. 

17 - 19 Kasım tarihleri arasında Mısır’ın Kahire kentinde Egypt Expo 
Center’da gerçekleşen ve dünyanın dört bir yanından 300’ün üzerin-
de üretici ve tedarikçinin yer aldığı fuarda Aksa Jeneratör, son tekno-
lojik ürün ve hizmetleri ile her zamanki gibi yine katılımcıların ilgi 
odağı oldu. 

Electricx tarafından düzenlenen fuara 10 binden fazla ticaret uzmanı 
ve 20’den fazla ülke temsilcisi katılım gösterdi. 

Mısır’ın Aksa için önemli bir cazibe merkezi olduğunu vurgulayan 
Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker; “Mısır, Afrika’nın kuzeydoğusunda 

yer alan Güney Afrika’dan sonra 2. ve Arap ülkeleri içinde Suudi Ara-
bistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından 3. büyük ekonomi. 

Bölge ayrıca uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz ve sürekli gelişim 
gösteren bir pazar olma özelliğine de sahip. Ticaret merkezi olarak 
firmamız için önemli bir cazibe merkezi olan bu bölgede ürün ve hiz-
metlerimizi tanıtmanın gururunu yaşıyoruz. 

Katıldığımız her yeni fuar bizlerin yeni ürün ve hizmetlerini dünya 
ülkelerine tanıtma fırsatı yaratıyor. Önümüzdeki dönemde de Aksa 
Jeneratör olarak müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmak için 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Her ürettiğimiz üründe en iyi olmayı 
hedeflediğimizden dolayı yaptığımız her işte bu sorumluluğu hisse-
diyoruz” dedi. 
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Makel, Moscow Interlight 2018 Fuarı’nda
Makel at the Interlight Moscow 2018 Fair

Uluslararası katılımcılara ev sahipliği yapan Moscow Interlight 
Fuarı’nda Türk firmaları yerini aldı. Yüzde yüz yerli üretim ya-
pan, elektrik malzemeleri sektörünün lider firmalarından olan 

Makel, iç pazarın yanı sıra dış pazarlarda da aktif olmaya devam 
ediyor. 

Yıllardır Rusya’da elektrik malzemeleri pazarının önemli bir oyuncu-
su durumunda olan Makel, LED aydınlatma dahil tüm ürün grubu ile  
Makel, Moscow Interlight Fuarı’na katıldı.

6-9 Kasım tarihleri arasında Rusya’nın başkenti Moskova’da düzen-
lenen Interlight Fuarı’na katılan Makel standını firmanın Rusya’daki 
önemli birçok müşterisinin yanı sıra farklı ülkelerden bu fuara gelen 
ziyaretçiler tarafından ziyaret edildi. 

Oldukça yoğun geçen görüşmelerde Türkiye’den Satış ve Pazarlama 
Direktörü Serkan Emsal ile İhracat Yöneticisi Gülbahar Kadirova katıl-
dı. Makel’in Rusya’da yer alan firmasından da birçok yönetici ve satış 
temsilcisi fuar boyunca müşterileri karşılayarak ürünler hakkında 
bilgi verdi. 

Fuarda Makel anahtar-priz grubundan üst segment Lumia Serisi ile 
Smarthome Akıllı Ev Sistemleri yoğun ilgi gördü. Makel bunun yanı 
sıra LED aydınlatma, şalt ve endüstriyel ürünler, ölçüm, dağıtım ve 
kontrol cihazları, grup prizler, sıva üstü nemliyer ve aksesuar ürünle-
rine yönelik ürünlerin de tanıtımı yapıldı. 

Turkish companies took part in the Interlight Moscow Fair, which 
hosted international participants. Makel, being one of the leading 
companies in the electrical materials sector, and one hundred percent 
domestic production, continues to be active in the foreign markets as 
well as the domestic market. 

Makel, which has been an important player in the electrical equipment 
market in Russia for many years, attended the Interlight Moscow Fair 
with its entire product line including LED Lighting.

The Makel stand, which participated in the Interlight Fair held in Mos-
cow, Russia between 6-9 November, was visited by many important 
customers in Russia as well as visitors from different countries. Sales 
and Marketing Director Serkan Emsal and Export Manager Gülbahar 
Kadirova from Turkey attended the hectic meeting schedule. 

Many managers and sales representatives from Makel’s company lo-
cated in Russia also met customers during the fair and gave informa-
tion about the products.

The upper segment Lumia Series from Makel Switch-Socket group and 
Smarthome Systems attracted great attention at the fair. In addition, 
Makel also introduced the products regarding LED lighting, switchgear 
and industrial products, measurement, distribution, and control de-
vices, group sockets, surface  mounted humidifiers and accessories.

elektrik
electric
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Kevork Benlioğlu Mısır Electricx Fuarı 
Değerlendirmesi

17-19 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen Mısır Electricx Fuarı son-
rası, elektrik ve aydınlatma sektörüne yönelik gözlemlerimi ve 
birkaç genel bilgiyi kısaca paylaşmak istiyorum;

Pazarda aranan ürünlerin başında; kablolar, jeneratörler, motorlar, 
orta ve yüksek gerilim transformatörleri, elektrik panoları, elektrik 

tesisat malzemeleri, anahtarlar, prizler, lambalar, akım/gerilim ısı 
ölçü aletleri, koruma, kontrol ve bağlantı ürünleri geliyor.

Mısır; Afrika’nın kuzeydoğusunda yer alan Güney Afrika’dan sonra 2. 
ve Arap ülkeleri içinde Suudi Arabistan ve BAE’nin ardından 3. büyük 
ekonomi. 

Afrika’nın kuzeydoğusunda yer alıyor ve tarihi yapısı nedeniyle dün-
yanın en çok tanınan ülkelerinden birisi. Kuzeyde İskenderiye önemli 
ticaret şehirlerinin başında geliyor. Resmii dil olarak Arapça ve İngi-
lizce kullanılmaktadır. 1 TL 3.30 Mısır Pound’una denk gelmektedir.

Ülkemiz ile Mısır arasında serbest ticaret anlaşması uygulanıyor ve 
bu sayede ürünlerimiz gümrüksüz olarak EUR-1 sertifikası ile pazara 
girebiliyor. Buna karşılık Çin menşeili ürünlere % 60’lara varan oran-
larda gümrük vergisi söz konusu. Bu durumun,  rekabette Türk Malı 
ürünlere fiyat avantajı sağladığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Mısır’a satılan Türk Malı ürünler kalitesi dolayısıyla Çin menşeili 
ürünlere,  daha düşük fiyatları dolayısıyla da Avrupa menşeili ürün-
lere karşı rekabet gücü sağlıyor. Bu nedenle pazarda Türk Malı ürün-
ler kaliteli, uygun fiyatlı ürünler olarak algılarda yerleşmiş biçimde 
rağbet görüyor.

Bu avantajlarına rağmen Mısır’a hemen ihracat yapmak pek de kolay 
değil. Mısır’a ihracat yapmak isteyen firmaların Mısır İhracat ve İtha-
lat Kontrol idaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt 
olma zorunluluğu var ve bu süreç kimi zaman bir yılı bulabiliyor.

Bir diğer problem de vize sürecinde yaşanıyor; vize için başvuranlar-
dan 45 yaş üzerindekiler bir hafta içerisinde vize alabilirken, 45 yaş 
altı için bu süre 2 aya kadar çıkabiliyor.

Aynı boylamda olmamıza rağmen kış saati uygulaması dolayısıyla 
kasım ayında aramızda 1 saatlik fark var. THY’nın günde bir kaç sefer 
düzenlediği uçuşlarda, yolcuların çoğu İstanbul’u aktarma merkezi 
olarak da kullanıyor. İstanbul’dan uçuş süresi yaklaşık olarak 2 saat 
15 dakika civarında.

Son bir not: Türk olduğunuzu anlayan bir Mısırlı’nın refleks cümlesi: 
“Hasan Şaş, yavaş yavaş.

Kevork Benlioğlu



44

haber

www.sektorumdergisi.com         Aralık  December  2018

 Limak Enerji’den Çanakkale’ye 
1000 Fidanlık Orman

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji’nin, fatura-
larda ve abonelik işlemlerinde kullandığı kağıtları doğaya yeni-
den kazandırmak amacıyla başlattığı Yeşil Dönüşüm Ormanları 

Projesi’nde ilk durak Çanakkale oldu. 

Her yıl 1.000 ağaç dikmeyi hedefleyen projenin ilk fideleri, Çanakkale’de 
dikildi. Şirket çalışanları ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekibi 
ile gerçekleştirilen dikim çalışması, Çanakkale’nin yeşil alan miktarı-
nın artmasına katkı sağladı.

Aytac; “Hizmet Verdiğimiz Bölgelerde, Doğaya Saygı Duruşu 
Niteliğinde Olan Projeleri Hayata Geçirmekten Dolayı Çok 
Heyecanlıyız”

Projenin ilk yılında Çanakkale’ye bin fidan diktiklerini dile getiren 
Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac “Yeşil 
Dönüşüm Ormanları projemiz ile Çanakkale artık daha da yeşil. 

Projemiz hizmet bölgemiz olan Bursa, Balıkesir ve Yalova illerinde de 
önümüzdeki 3 yıl içerisinde, her yıl bin fidan dikilecek şekilde devam 
edecek. 

Projemizin sonunda 5 milyon kişiye hizmet verdiğimiz 4 ilde oluş-
turulacak olan 4 şehir ormanı ile birlikte her yıl kağıt tüketimimize 
denk gelen fidanları doğaya geri kazandırmış olacağız. 

Hizmet verdiğimiz bölgelerde, doğaya saygı duruşu niteliğinde olan 
projeleri hayata geçirmekten dolayı çok heyecanlıyız. Ülkemize ya-
rar sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi şirket politikamız haline 
getirdik. 

Doğaya karşı olan sorumluluklarımızı unutmadan, kağıt ayak izimizi 
azaltmak adına bir yandan tüketimi düşürmeyi amaçlarken; diğer 
yandan da doğadan aldıklarımızı doğaya geri kazandırmayı unut-
muyoruz” dedi.

En Yeşil Ofis Ödülü de Limak Enerji’nin

Proje ile sürdürülebilir gelecek için büyük bir adım atan Limak Enerji, 
her yıl kağıt fatura kullanımı sebebi ile yüzlerce ağacın kesildiğine 
dikkat çekerek, müşterilerini e-arşiv faturaya geçmeleri için de özen-
diriyor. 

Bugüne kadar 175 bin müşterisinin elektronik faturaya geçmesini 
sağlayarak yılda 2,5 ton kağıt israfına engel olan Limak Enerji, hiz-
met verdiği iller için kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamın-
da doğal hayatı da koruyor. 

Şirketin bünyesinde faaliyet gösteren Çevre Timi ile çevre temizliği 
ve sağlığı konusunda bilinç oluşturan Limak Enerji, ‘En Yeşil Ofisler’ 
Araştırması’nın da birincisi olmuştu. 

Elektrik perakende satış ve dağıtım sektöründeki 18 şirket arasında 
zirvede yer alan Limak Enerji Uludağ Elektrik; 7 bin 118 ağacın doğa-
da kalmasını, 2 bin 9 ton CO2 salınımının önlenmesini, 35 bin 449 lit-
re suyun kurtarılmasını ve 142 ton atığın doğaya karışmasını önledi.

elektrik
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Aksa Elektrik’ten Son Kaynak Tedarik Tarifesi’ne Çağrı

Aksa Elektrik Genel Müdürü Murat Kirazlı; “Yeni limit enerji piya-
salarında serbestleşmenin önünü açacak.” Aksa Elektrik, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen 

elektrikte Son Kaynak Tedarik Tarifesi limiti hakkında açıklamalarda 
bulundu. 

Aksa Elektrik Genel Müdürü Murat Kirazlı, son kaynak tedarik tarifesi 
abonelerinin son başvuru tarihi olan 5 Aralık’a kadar bir elektrik te-
darik şirketiyle anlaşma yapmaları gerektiğini vurguladı. 

Murat Kirazlı, yeni limit ile birlikte daha fazla müşterinin serbest pi-
yasa koşullarında rekabetçi fiyatlarla elektrik tedarik edebileceğini 
kaydetti. Aksa Elektrik olarak, Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamın-
daki müşterilere en avantajlı koşullarla ürün ve hizmetler sunmayı 
hedeflediklerini de dile getirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), elektrikte Son Kay-
nak Tedarik Tarifesi tüketim limitini yıllık 50 milyon kilovatsaatten, 
10 milyon kilovatsaate düşürmesinin ardından Aksa Elektrik Genel 
Müdürü Murat Kirazlı, 2019 yılı itibariyle geçerli olacak yeni limit için 
görüşlerini bildirdi. 

Murat Kirazlı, “Mesken tüketicileri hariç diğer tüketici grupları için 
geçerli olacak bu limiti sürdürülebilir ve maliyet bazlı piyasanın 
oluşması açısından çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. 

Bununla birlikte elektrik piyasasında son dönemde ciddi anlamda 
düşüş gösteren serbest piyasa hacminin tekrar yükselişe geçeceğini, 
rekabet ortamının oluşacağını ve bu ortamın tüketiciye maksimum 
fayda sağlayacağına inanıyoruz. 

Pazar büyüdükçe tedarikçi şirketler müşterilerine en avantajlı fırsat-
ları sunmak için sıkı bir rekabete gireceklerdir. Son Kaynak Tedarik 
Tarifesi’ne tabi olan müşterilerin ikili anlaşma sağlaması için son 
tarih 5 Aralık olarak belirlendi. 

Bu nedenle tüketicilerimizin hızlı davranmalarını ve en kısa sürede 
elektrik tedarik şirketiyle ikili görüşmelere başlamalarını öneriyoruz. 
Aksa Elektrik olarak bu süre zarfında müşteri kitlemize en avantajlı 
ekonomik koşulları sunmak için çalışmalara başladık. 

Bizimle temasa geçerek avantajlarımızdan yararlanmak isteyen her 
bir müşterimize uzman kadromuzla hem danışmanlık hem de en iyi 
elektrik tedarik hizmetini vermeyi amaçlıyoruz” dedi. 

Kirazlı, Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitinin her yıl kademeli olarak 
EPDK tarafından düşürüleceğini tahmin ettiklerini ifade ederek, bu 
doğrultuda abonelerin sayısının ve toplam elektrik tüketimindeki 
payının da önümüzdeki dönemde daha da artmasını beklediklerini 
ifade etti. 
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Günsan, Ar-Ge Çalışmalarıyla Ürün ve
 Uygulamalarını Çeşitlendiriyor

Anahtar ve priz sektöründe, alternatif ve yenilikçi ürünleriyle 
fark yaratan Günsan Elektrik, teknoloji ve inovasyona olan yatı-
rımını yüzde 125 arttırdı. 

Üretimde yeni teknolojileri takip eden ve değişen ihtiyaçlar doğrul-
tusunda müşteri odaklı inovatif fikirler geliştiren Günsan Elektirik, 
kullanıcıları teknolojik ve üstün performanslı ürünlerle buluşturuyor. 
Türkiye’de konut piyasası ve son kullanıcılar için yenilikçi, kaliteli ve 
ekonomik ürün gamı yaratma konusunda yolculuğuna tüm hızıyla 
devam eden Günsan Elektrik, 17 bin parçalık ürün portföyünü, hem 
ülke içine hem de dünyada 50’den fazla ülkeye ulaştırıyor. 

Ülke ekonomisine ve sektöre katkı sağlama hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Günsan Elektrik, kullanıcılarına ve sektöre değer katacak 
ürünler geliştiriyor.  

Son 3 Yılda Yüzde 60’ın Üzerinde Büyüme 

İçinde birçok ilki barındıran Radius ürün grubunda olduğu gibi yeni-
likleriyle kullancıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak istedikleri-
ne değinen Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan Çapan, “Yap-
tığımız birçok çalışma içinde ilki barındırıyor” dedi. Bu da başarıyı 
beraberinde getiriyor. Radius serimiz için özel olarak geliştirdiğimiz 
Radius App ile dünyada ilk kez kullanıcılar, akıllı telefon uygulama-

sıyla kendi anahtarını veya prizini istediği gibi tasarlayabiliyor. Yeni 
geliştirdiğimiz ürünlerimizle performansımızı her yıl bir üst seviyeye 
çıkarıyoruz. 

Son 3 yılda Türkiye’de yüzde 60’dan fazla bir büyüme gösterdik. Yeni 
ürün grubumuzda yer alan Valta serisindeki yüksek teknoloji ile üretilen 
yeni nesil sigorta ürünlerimiz de rekabetçi yapıları ile sektördeki ko-
numumuza önemli katkılar sağlamamıza yardımcı oluyor” dedi.

Ar-Ge Yatırımını Yüzde 50 Arttırmayı Hedefliyor 

İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarının günümüzde farklılaşmayı sağla-
yan en önemli unsur olduğuna dikkat çeken Çapan, bu alanda yatı-
rım yapmaya devam edeceklerini söyledi. 

Çapan; “Gelişen ve güncel teknolojiler odağında kaliteli ve güve-
nilir ürünler geliştiriyor, üretiyor ve satış sonrası hizmet veriyoruz. 
Üretimde yeni teknolojileri takip ederek, yüksek kalitede üretim ve 
maliyet avantajı sağlayacak düzenlemeler yapıyoruz. Yatırımlarımız 
ve yeni ürün geliştirmelerimiz devam edecek.”

Ar-Ge çalışmalarına sektörün üzerinde pay ayırdıklarını belirten Ça-
pan, önümüzdeki dönemlerde bu konudaki yatırımlarını yüzde 50 
daha artırmayı hedeflediklerini de vurguladı.
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Elder Hukuk Müşaviri Büyükkeçeci: “Tüketici 
Memnuniyeti En Önemli Gündem Konumuz” 

ELDER Hukuk Müşaviri Şadi Büyükkeçeci, elektrik dağıtım sektö-
ründe müşteri memnuniyetini artırmak için çalıştıklarını belirte-
rek, kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti için 2 milyar TL tutarında 

teknoloji yatırımına kaynak ayrıldığını belirtti. 

ELDER Hukuk Müşaviri Büyükkeçeci:; “Tüketiciye ulaşacak her yoldan 
bilgilendirme yapacağız. Bu doğrultuda, 2017 yılında tüketicilerin 
planlı kesintileri izleyebilmesi ve elektrik piyasasında tüketici hakla-
rını öğrenebilmesi için iki adet web portalını yayına aldık.”

ELDER  Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Hukuk Müşaviri Şadi Bü-
yükkeçeci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın 
işbirliği ile gerçekleştirilen “Enerji Tüketici Zirvesinde” elektrik dağı-
tım sektörünün tüketici memnuniyeti konusunda 2017 yılı içerisin-
de attığı adımlara ilişkin bilgi verdi. Büyükkeçeci, elektrik dağıtım 
sektörü olarak 2016-2020 yılını kapsayan 3. Tarife dönemi sürecinde 
yaklaşık 20 milyar TL’lik yatırım taahhüdünde bulunduklarını be-

lirterek, 2016 yılında bu rakamın 4,3 milyar, 2017’de ise 5,9 milyar 
TL’lik kısmını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Büyükkeçeci elektrik 
dağıtım sektörü olarak müşteri memnuniyetini, 6 temel ilke üzeri-
ne inşa ettiklerini belirterek bunları, “Şeffaflık, Erişilebilirlik, Cevap 
Verebilirlik, Objektiflik, Gizlilik ve Hesap Verebilirlik” olarak sıraladı.

“Yatırımların Çoğu Şebekeyi Yenilemek İçin Yapılıyor”

Özelleştirme sonrasında yeni yatırım yapılan sektörler karşılaştı-
rıldığında elektrik dağıtım sektörünün yapılan yatırım tutarıyla ilk 
sıralarda yer aldığını dile getiren Büyükkeçeci, yatırımların büyük 
oranını şebeke yatırımlarının oluşturduğunu söyledi. 

Özelleştirmeden Şebekelerin ortalama yaşının 30’un üzerinde oldu-
ğunu ve kesintisiz ve kaliteli enerji için bu şebekelerin yenilenmesi 
gerektiğini ifade eden Büyükkeçeci, sektör olarak yatırım oranının 
üzerine çıkmayı hedeflediklerini vurguladı. Büyükkeçeci, “Özelleş-
tirme sonrasında yeni yatırım yapılan sektörler karşılaştırıldığında 
elektrik dağıtım sektörü yapılan yatırım tutarıyla ilk sıralarda yer 
alıyor.” diye konuştu.

“Teknoloji Yatırımlarına 2 Milyar TL Kaynak”

Teknoloji yatımlarına büyük önem verdiklerini kaydeden Büyük-
keçeci sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki dönem için teknoloji 
yatırımlarımıza da 2 milyar TL’lik bir kaynak ayırdık. Bu kapsamda 
coğrafi bilgi sistemi, güvenlik sistemleri, akıllı şebeke yatırımları 
ile sunduğumuz hizmetin hızını, verimliliğini, güvenliğini ve nihai 
amaç olarak da tüketici memnuniyetini en üst seviyeye taşımak için 
var gücümüzle çalışıyoruz.”

“Tüketiciler İçin Web Portalı Hazırlandı”

ELDER tarafından 2017 yılı içerisinde tüketicileri bilinçlendirme ve 
bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüklerine dikkati çeken Büyükke-
çeci, bu doğrultuda tüketicilere yönelik iki adet web sayfasını kulla-
nıma aldıklarını söyledi. 

Büyükkeçeci sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlardan ilki elektrik piya-
sasında tüketici olarak haklarına yer veren www.ehbi.info diğeri ise 
elektrik dağıtım şirketlerimizin kendi uygulamaları haricinde tüm 
Türkiye’de 48 saat öncesinden planlı kesintilerin izlenmesine olanak 
sağlayan www.ekesinti.info web sayfaları.” 

Çağrı Merkezi ve Arıza Bakım - Onarım Personel Sayısında 
Rekor Artış

Tüketicilere en hızlı şekilde yanıt verebilmek amacıyla 2017 yılı 
içerisinde elektrik dağıtım sektörü içerisindeki çağrı merkezlerine, 
9 ilde daha yenilerini eklediklerinin altını çizen Büyükkeçeci, çağrı 
merkezi personel sayısını yüzde 273’lik rekor bir artışla, bin 172’den 
üç bin 200’e çıkardıklarının bilgisini paylaştı. Büyükkeçeci, “Elektrik 
hizmetlerinde aksamama olmaması ve kesintisiz enerjinin sağlan-
ması amacıyla, Arıza-Bakım-Onarım personel sayımızı da yüzde 25 
artırarak 14 bin 896’dan 18 bin 693’e çıkardık” dedi. 
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Teksan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Aldı

Teksan ihracatta hız ve maliyet avantajı kazandırıyor. Enerji sek-
törünün öncü firmalarından Teksan Jeneratör, Türkiye’de Yetki-
lendirmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) alan ayrıcalıklı şirketler ara-

sına katıldı. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasında yer 

alan Teksan Jeneratör, sahip olduğu bu uluslararası statü sayesinde 
ihracat ağını genişletirken küresel rekabetteki gücünü de artıracak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ihracat ve ithalatta gümrük işlemle-
rini kolaylaştırmak için 2013 yılında ülkemizde de uygulamaya koy-
duğu Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) ya da uluslararası 
adı ile Authorized Economic Operator (AEO), başta Avrupa Birliği ve 
ABD olmak üzere dünyada 91 ülkede geçerli olan bir sistem. YYS Bel-
gesi firmalara; yerinde gümrükleme, izinli gönderici, ortak transit, 
avantajlı transit gibi ayrıcalıklar sağlıyor. 

Uluslararası ticarette güvenliği sağlamayı hedefleyen Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Statüsü; gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, mali yeter-
liliğe ve güvenlik standartlarına sahip firmalara veriliyor. YYS Belgesi 
için başvuran firmalarda güvenilirlik yanında gümrük idaresine benzer 

bir ortamı sunabilecek yeterli altyapı ve çalışanların varlığı aranıyor.  
Uluslararası alanda da büyük avantaj sağlayan Yetkilendirilmiş Yü-
kümlü Sertifikası sahibi olabilmek için gereken şartları yerine geti-
ren Teksan Jeneratör, bu sertifika ile kazandığı ayrıcalıklı konum ile 
yerinde gümrükleme yapabilmenin yolunu açtı. 

Bu sayede gümrük işlemlerini kendi tesislerinde yapabilecek olan 
Teksan, YYS Belgesi ile müşterilerine ve iş ortaklarına daha hızlı hiz-
met sunarken maliyetlerini de düşürecek.  Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Statüsü’nün getirdiği bir diğer kazanç ise yurtdışına daha hızlı tesli-
matlar gerçekleştirilmesi olacak. 

elektrik
electric



haber elektrik
electric

51Aralık  December  2018          www.sektorumdergisi.com

 “Hükümetimizin Verdiği Bu Destek; Türkiye’nin İhracat 
Hamleleri Açısından Önemli Bir Adımdır”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk 
Eximbank’ın tarım ürünleri ihracatçılarına yönelik yeni başlat-
tığı Mevsimsel Kredi Destek Programıyla ilgili “Hükümetimizin 

verdiği bu destek; Türkiye’nin ihracat hamleleri açısından önemli bir 
adımdır. 71 bin ihracatçının temsilcisi olan TİM adına teşekkürleri-
mi sunuyorum. İhracatı yeni rekorlara taşımak için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Eximbank’ın sağladığı ilave finansman ile tarım ve gıda 
ürünleri ihracatımızı artıracağımıza inancımız tam. 

Küresel tarım ticaretindeki ağırlığımız artması için hiç şüphesiz ça-
ğın gereklerine uygun hamleleri gerçekleştirmek durumundayız. 
Atılacak doğru adımlarla, 2023 hedeflerimize ulaşılması konusunda 
önemli mesafe kat edileceğini düşünüyoruz” dedi.  Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk Eximbank’ın yılsonuna kadar 

pamuk, incir, üzüm, zeytin, fındık, kayısı ve diğer tarım ürünleri ih-
racatı yapan firmalara 200 milyon dolar ilave finansman sağlayacak 
yeni uygulaması Mevsimsel Kredi Destek Programı’nı değerlendirdi.  

Gülle, “Hükümetimizin verdiği bu destek; Türkiye’nin ihracat hamle-
leri açısından önemli bir adımdır. 71 bin ihracatçının temsilcisi olan 
TİM adına teşekkürlerimi sunuyorum. İhracatı yeni rekorlara taşımak 
için var gücümüzle çalışıyoruz. 

Eximbank’ın sağladığı ilave finansman ile tarım ve gıda ürünleri ih-
racatımızı artıracağımıza inancımız tam.  Küresel tarım ticaretindeki 
ağırlığımız artması için hiç şüphesiz çağın gereklerine uygun hamle-
leri gerçekleştirmek durumundayız. Atılacak doğru adımlarla, 2023 
hedeflerimize ulaşılması konusunda önemli mesafe kat edileceğini 
düşünüyoruz” dedi. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi  (TİM) Başkanı İsmail Gülle
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Aksa, Çin’in En Büyük İthalat Fuarında Yer Aldı

Türkiye jeneratör sektörünün lideri Aksa, 5-10 Kasım tarihleri 
arasında Çin’in Şangay kentinde gerçekleşen Çin Uluslararası 
İthalat Fuarı’na katıldı. 

Giyimden teknolojiye, otomobilden üst düzey akıllı ekipmanlara 
Türkiye’den 38 global firmanın yer aldığı fuara Aksa Jeneratör, son 
teknolojik ürün ve hizmetleriyle katıldı.

160 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla sektörde adından söz ettiren; 
farklı sektörlerin düzenlediği fuarlara katılarak mevcut ve potansiyel 
pazar temsilcileriyle sık sık bir araya gelen Aksa’nın bu seferki durağı 
Çin’in oldu. 

Bu yıl ilk defa 5-10 Kasım tarihleri arasında Çin’in Şangay kentinde 
gerçekleşen Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na Türkiye’den birçok firma 
katıldı. Çin Halk Cumhuriyeti firmaları ile ticari ilişkileri olan veya Çin 
Halk Cumhuriyeti firmaları ile ticaret yapmak isteyen Aksa Jeneratör 
ile birlikte 38 global firma Türk bayrağını dalgalandırarak Türkiye’yi 
temsil etti. Fuarda giyimden elektronik aletlere, otomobilden üst 
düzey akıllı ekipmanlara kadar çok sayıda farklı sektörden katılımcı 
yer aldı.  

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) 
tarafından, milli katılım organizasyonu ile düzenlenen, Türk firmala-

rının yeni iş birliklerine imza atması ve Çin’de yapılan ihracatın art-
masını hedefleyen fuarda Aksa’nın yer aldığı stant katılımcılardan 
tam not aldı. 

Uzun yıllardır Türkiye jeneratör pazarının lideri ve Türkiye’nin en bü-
yük 200 sanayi kuruluşu ve ihracatçı firması arasında yer alan Aksa 
Jeneratör CEO’su Alper Peker, 2012 yılında kurulan ve dünyanın en 

büyük üretim kapasitesine sahip Çin fabrikasının Aksa için ana üre-
tim merkezlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Peker, konuşmasına 
şu şekilde devam etti:

“Türkiye jeneratör sektöründe öncü olarak ülkemizi farklı coğrafya-
larda temsil etmenin gururunu bir kez daha yaşıyoruz. Katılımcıların 
firmamıza ve ürünlerimize gösterdiği ilgiden çok mutluyuz. 

Önümüzdeki dönemde başarılarımızla adımızdan söz ettirmeye ve 
geliştirilmiş yeni ürünlerimizle sektörde öncü olmaya devam edece-
ğiz. 

Böyle uzak bir coğrafya, böyle güzel bir organizasyonu gerçekleşti-
ren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İK-
MİB) teşekkürlerimizi sunduk. Bu tarz organizasyonlarla ülkemize 
daha fazla katkı sağlamak hepimizin görevi.”
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Limak Vakfı ve Türkiye’nin Mühendis Kızları 
Projesi’ne Avrupa’da Ödül Yağdı

Limak Vakfı’nın iş hayatında kadınları güçlendirmek için başlattığı 
Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) Projesi ve Limak Vakfı Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Londra ve Barselona’da düzen-

lenen Stevie ve IPRA ödül törenlerinde toplam 5 ödüle layık görüldü. 

Limak Vakfı tarafından 2015 yılında iş hayatında kadınları güçlen-
dirmek için başlatılan Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) Projesi’ne 
ve Limak Vakfı’na geçtiğimiz hafta Avrupa’da düzenlenen iki farklı 
organizasyonda toplam 5 ödül verildi. 

Bu yıl 15’incisi düzenlenen ve 74 ülkeden 3.900 başvurunun değer-
lendirildiği Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nin gala gecesi, 20 Ekim 
2018 tarihinde Londra’da gerçekleştirildi. 

Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, sivil toplum “Yılın 
Yöneticisi” kategorisinde Altın Stevie’ye layık görülürken, Türkiye’nin 
Mühendis Kızları (TMK), “Yılın En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Programı-Avrupa”, Yılın En İyi İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası  
Kamu Hizmeti” ve “Yılın En İyi İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası   
Küresel Sorunlar” kategorilerinde gümüş Stevie ile  ödüllendirildi. 

Doğru Yolda İlerlediğimize Yönelik İnancımız Artıyor

Gala gecesinde konuşan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru 
Özdemir, “Limak olarak, toplum için yarattığımız her katma değerin 
uzun vadede işimize ve işimizin sürdürülebilirliğine katkı sağlayaca-
ğının bilinciyle çalışıyoruz. 

Bu çerçevede sosyal sorumluluk çalışmalarımızın, iş dünyasının 
prestijli ödüllerinden Stevie’ye layık görülmesi bizleri gururlandı-
rırken, doğru yolda ilerlediğimize yönelik inancımızı artırıyor, bu 
alanda daha fazla çaba sarf etmek için bizleri cesaretlendiriyor” dedi.

Kurumsal Sorumlulukta Altın Ödül

Dünyanın en prestijli halkla ilişkiler ödüllerinden biri olan ve Ulus-
lararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından, uluslararası 
standartlarda başarı gösteren halkla ilişkiler uygulamalarının ödül-
lendirildiği Golden World Awards’ın bu yıl “Kurumsal Sorumluluk” 
kategorisinde altın ödülüne ise TMK layık görüldü. 

2015 yılında hayata geçirilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı (UNDP), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın Limak Vakfı ile paydaş olduğu TMK,  lise ve üni-
versitede okuyan kız öğrencilere yönelik iki ayrı programdan oluşan 
bir proje. 

Üniversitelere yönelik olarak; devlet üniversitelerinin elektrik-elekt-
ronik, endüstri, inşaat, makine, bilgisayar ve çevre mühendisliği bö-
lümlerinde okuyan kız öğrencilere burs, mentorluk, staj imkanı ile 
mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitimlere ve İngilizce dil eği-
timine katılım hakkı ve mezun olduktan sonra da, ihtiyaçlar çerçeve-
sinde Limak ve diğer kuruluşlarda istihdam gibi olanaklar sağlıyor. 

Projeye dahil olan öğrenciler sosyal sorumluluk görevi yüklenmeye 
de teşvik ediliyor. Bugüne kadar projeden mezun olan öğrenciler, 
Limak ve diğer şirketlerdeki önemli projelerde iş hayatına başladı. 

Liselere yönelik olarak ise; Türkiye’nin dört bir yanındaki liselerde 
eğitim gören kız öğrencilerin mühendislik mesleğini tanımaları ve 
seçmeleri halinde elde edecekleri gelecek fırsatları konusunda ha-
berdar olmalarını sağlayacak eğitim ve farkındalık çalışmaları, her 
sene 10 ayrı ilde yürütülüyor.
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Yeni Sektörlerlere Farklı Bakış Açıları

TÜGİAD Ankara Şubesi 10. Dönem Yönetim Kurulu ve Üyeleri 
Başkan Zafer Yıldırım önderliğinde TÜGİAD Genel Başkanı Ali 
Yücelen’i ziyaret etti.

Ekim ayında gerçekleşen 10. Dönem Ankara Şubesi Genel Kurulu 
ardından göreve gelen Başkan Zafer Yıldırım ile 10. Dönem Yönetim 
Kurulu ve Üyeleri ziyaretlerine başladı. 

Anıtkabir sonrası TÜGİAD Genel Başkanı Ali Yücelen’i ve Hakan 
Yücelen’i ziyaret eden 10. Dönem Yönetim Kurulu, yeni dönem plan-
lamalarından ve hedeflerinden bahsetti. 

TÜGİAD Ankara ailesi olarak eski-yeni üye ayırt etmeden memnu-
niyet odaklı çalışma yürüteceklerini anlatan Zafer Yıldırım “Genel 
Başkanımız olarak sizlerin görüşleri bizler için çok önemli. Hem An-
kara hem de Türkiye ekonomisini güçlendirmek için güzel adımlar 
atacağız” ifadelerini kullandı.

“Ankaralı İş Adamları Gelişen Teknolojiyi Takip Etmeli”

Zafer Yıldırım’a ve yeni yönetime başarı dileklerini ileterek; Ankaralı 
iş adamlarının gelişen teknolojinin gerisinde kalmaması gerektiğini 
söyleyen Yücelen “İstanbul’da kurmuş olduğumuz Yenilikçi Teknolo-
jiler Komisyonu yeni adıyla Girişimcilik ve İnovasyon Kurulu ile hiç 
bilmediğimiz yeni sektörleri bünyemize almayı amaçladık. 

Bu sektörlerin aslında Türkiye’de gelecek olduğunu gördük. Eğer bir 
iş adamı bulunduğu edilgen durumdan, ekonominin günümüzdeki 
kırılgan ve kısır yapısından, kurtulmak istiyorsa yeni teknolojilerden 
uzak kalmamalı. 

Ankaralı arkadaşlarımızın ne yazık ki bu konuda eksikliğini görüyo-
rum. Bu sektörleri ele alarak TÜGİAD Ankara’ya kazandırmak sizle-
rin elinde. Yazılım sektörü, nesnelerin interneti, dijital pazarlama, 
e-ticaret, savunma sanayii, ve siber güvenlik gibi konulardan uzak 
kalınmamalı” dedi.

“Türkiye Madenler Konusunda Pazar Kazanacak”

Atılacak olan adımlar noktasında da önerilerde bulunan Genel Baş-
kan sözlerine şunları ekledi: “Türkiye savunma sanayinde atağa geçti 
ve merkez ise Ankara olacak. Sektördeki arkadaşlarımızı bu alana çe-
kiyor olmak TÜGİAD için çok önemli. 

Bir diğer önemli konu ise; son dönemde yaşanan döviz kurlarındaki 
hareketliliği lehimize çevirmek. Türkiye madenler konusunda pazar 
kazanacak gibi görünüyor. 

Gidilecek yollar ve atılacak adımlar var. Yeni sektörlere farklı bakış 
açılarıyla bakmak çok önemli. Bu noktada üyelerle sürekli bir arada 
olunmalı.”

TÜGİAD Genel Başkanı Ali Yücelen’e ve TÜGİAD Ankara ailesinin 7 
yıldır üyesi olan Hakan Yücelen’e katkılarından dolayı teşekkürlerini 
ileten TÜGİAD Ankara Başkanı Zafer Yıldırım, teşekkür plaketlerini 
takdim etti. 



56

haber

www.sektorumdergisi.com         Aralık  December  2018

BMW Group’un 2020 Hedefi Üretimde 
Yenilenebilir Enerji

BMW Group, Yeni BMW X3 üretimini gerçekleştirdiği Güney Af-
rika’daki Rosslyn Fabrikası’nda, 2018 yılı sonuna kadar sadece 
geri dönüşümden elde edilen elektrik enerjisini kullanmayı 

hedefliyor. 

BMW Group, 2020 yılına kadar üretim gerçekleştirdiği tesislerinin 
tamamında %100 çevreci enerjiye geçmeyi amaçlıyor. 

Dünyanın önde gelen premium otomobil üreticisi BMW Group, üre-
tim gerçekleştirdiği bütün tesislerinde 2020 yılına kadar tamamen 
çevreci enerji kullanmayı amaçlıyor. 

Yeni BMW X3’ün üretildiği Güney Afrika’daki Rosslyn Fabrikası da bu 
yıl sonuna kadar ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini geri dönüşüm-
den elde edecek olmasıyla sürdürülebilirlik bakımından örnek tesis 
olarak gösteriliyor. 

BMW Group’un son 3 yılda 400 milyon euro yatırım gerçekleştirdiği 
Rosslyn Fabrikası Yeni BMW X3 üretiminde çevreci enerjiyi kullan-
masıyla birlikte markanın 2020 vizyonu doğrultusunda en büyük 
adımı atan üretim tesislerinden biri haline geldi. 

%100 Yenilenebilir Enerji

BMW’nin üretim teknolojisinde geldiği noktayı temsil eden Rosslyn 
Fabrikası, hem sahip olduğu teknolojisi hem de çevreci yapısı ile bir 
başyapıt olma özelliği taşıyor. 

Üretim için ihtiyaç duyulan enerjiyi Bronkhorstspruit’ taki Bio2Watt 
biyolojik gaz üretim tesisinden alan Rosslyn Fabrikası, 2018 yılı 

sonuna kadar kullanacağı elektriğin %100’ünü yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edecek. BMW Group da 2020 yılına kadar üre-
tim gerçekleştirdiği bütün tesislerde %100 çevreci enerji kullanımı-
na geçmeyi hedefliyor. 

20 Bin Ton Atık Biyogaza Dönüşüyor

Beefcor tarafından yönetilen, Güney Afrika’nın en büyük besi tesisi-
nin yanına inşa edilen ‘Bio2Watt’, bu sayede ihtiyaç duyduğu temel 
‘yakıt’ olan hayvan dışkısına istediği zaman ulaşabiliyor. 

Her yıl 25 bin sığırın yaklaşık 40 bin tonluk gübresinin yanı sıra 20 bin 
ton organik atığı biyogaza dönüştüren tesis, bu gazı kullanarak elektrik 
üretimi sağlıyor. Burada üretilen elektrik, daha sonra BMW gibi elekt-
rik enerjisine ihtiyaç duyan firmalar tarafından satın alınıyor. 

elektrik
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ELDAY, Beykoz 1908 ve BEDES İşbirliğiyle 
Beykoz’a Atık Kütüphanesi Kurulacak

Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği 
İktisadi İşletmesi ELDAY, geri dönüşüm zincirine kazandırılan 
e-atıkları toplum yararına projelere dönüştürmeye devam edi-

yor. ELDAY bu kez bir Atık Kütüphanesi kurmak hedefiyle Beykoz 
1908 Spor Kulübü ve Beykoz Eğitime Destek Derneği (BEDES) ile 
işbirliği yapıyor. 

Kurduğu toplama sistemiyle tüm Türkiye’de bugüne kadar 15 bin ton-
dan fazla atık elektrikli ve elektronik eşyayı (AEEE) geri dönüşümle 
ülke ekonomisine kazandıran ELDAY, Beykoz 1908 Spor Kulübü A.Ş. 
ve Beykoz Eğitime Destek Derneği (BEDES) ile Atık Kütüphanesi oluş-
turmak hedefiyle e-atık toplama seferberliği için protokol imzaladı. 
İşbirliğiyle hem e-atıklar konusunda farkındalık yaratılması hem de 
daha çok kişiye okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor. 

İşbirliğine ilişkin bilgi veren ELDAY Genel Müdürü Muharrem Yamaç, 
şunları söyledi: “Öncelikle Beykoz 1908 Spor Kulübü ve Beykoz Eği-
time Destek Derneği’ne bu anlamlı proje için verdikleri emeklerden 
dolayı teşekkür ediyoruz. 

Türkiye’de maalesef hala e-atıklar konusunda yeterli farkındalık 
oluşmadı. Aslında çok kıymetli olan e-atıklara çöp muamelesi yapı-
lıyor. Oysa Avrupa Birliği ülkeleri, sadece atık yönetimiyle yılda 400 
milyar euro gelir elde ediyor. 

Biz ise hem çok değerli hem de ülke ekonomimiz ve sürdürülebilir 
bir çevre için önemli olan bu kaynağı geri dönüşüm zincirine kazan-
dıramıyoruz. 

Bu çerçeveden bakıldığında bu işbirliğinin önemi bir kez daha ortaya 
çıkıyor. Beykozluların e-atık konusunda daha fazla bilinç kazanması 
hedefiyle çıktığımız yolda Beykoz’a bir kütüphane de kazandıracak 
olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Beykoz 1908 Spor Kulübü Başkanı Zeki Aksu ise konuya ilişkin şöyle 
konuştu: “110 yıllık kulübümüz büyük başarılara imza attı. Eski par-
lak günlerimize dönerken taraftarlarımızla elele vererek toplumsal 
bilinci ve farkındalığı yüksek genç bir nesil yetiştirmek için üzerimize 
düşen görevi yerine getireceğiz. 

İlk adımı kitap aşısı ve elektronik atıkların toplanması kampanya-
ları ile başlattık. Geri dönüşümle hammadde konusunda dışarıya 
bağımlılığımızı azaltacak böyle bir projeyi Türkiye’de başlatan ilk 
spor kulübü olmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. ELDAY’a bize 
verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz.”

Eğitimin önemine vurgu yapan Beykoz Eğitime Destek Derneği (BEDES) 
Başkanı Gülay Demirel, “Gençlerin sosyalleşme imkanlarının kısıtlı 
olduğu ilçemizde, Beykoz 1908’in farklı branşlarla zenginleşerek 
gençlere alternatif etkinlik alanları yaratması açısından önemli ol-
duğunu düşünüyorum. 

Muhteşem bir taraftar kulübü var. Bu taraftarla Beykozluluk ruhu-
nu geliştirmek fırsatı yaratabiliyoruz. Bu kez ELDAY ve Beykoz 1908 
ile birlikte hem çevre hem de ekonomi için büyük önem taşıyan 
e-atıklar konusunda farkındalık yaratmak için çalışacağız. Bu çalış-
manın neticesinde Beykoz’a bir kütüphane kazandırmak da bizim 
için büyük bir mutluluk olacak” diye konuştu.

ELDAY Genel  Müdürü  Muharrem Yamaç

Beykoz Eğitime Destek Derneği 
(BEDES) Başkanı Gülay Demirel
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TİM Tarihinde İlk Kez Kadın Konseyi Oluşturuldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), kadın ihracatçı sayısını artır-
mak amacıyla “TİM Kadın Konseyi” oluşturdu. TİM Başkanı İs-
mail Gülle, “Ülke olarak büyük bir atılım gerçekleştirdiğimiz bu 

dönemde kadınlarımızın emeği ve desteğiyle, ihracatımızı sürekli 
ve kalıcı bir şekilde arttırarak milli hedeflerimize çok daha hızlı bir 
şekilde ulaşacağız. 

Kurduğumuz konseyle birlikte kadın ihracatçılarımızın iş dünyasın-
da karşılaştıkları sorunları hızlı bir çözüme kavuşturmayı ve ortaya 
koydukları projelerini daha etkin şekilde yürütmeyi hedefliyoruz. Biz 
de oluşturduğumuz bu konseyimizle ihracatta yeni bir seferberlik 
başlatıyoruz” dedi. 

Kadın ihracatçı sayısını artırmak, iş dünyasında kadın istihdamı ve 
girişimciliğini geliştirmek amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
bünyesinde TİM Kadın Konseyi kuruldu. 

TİM Başkanı İsmail Gülle, yaptığı açıklamada “Bugün TİM tarihinde 
bir ilke imza atarak Kadın Konseyi’ni oluşturmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz. 

Ülke olarak büyük bir atılım gerçekleştirdiğimiz bu dönemde, kadın-
larımızın emeği ve desteğiyle, ihracatımızı sürekli ve kalıcı bir şekilde 
arttırarak, milli hedeflerimize çok daha hızlı bir şekilde ulaşacağız. 

Biz de oluşturduğumuz bu konseyimizle ihracatta yeni bir seferber-
lik başlatıyoruz. Kadın ihracatçılarımızın hem mevcuttaki sorunlarını 
çözmeye, hem de yeni ihracatçı sayımızı artırmaya odaklanacağız. 

Konseyimizin yol haritasını belirledikten sonra kadın delegelerimiz 
ile el ele, iş ve ihracat camiasında daha fazla kadının yer alması için 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
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“Kadın Konseyi Ülkemiz ve TİM İçin Mihenk Taşı Olacak”

TİM Başkanı İsmail Gülle “Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği 
gibi bizim gözümüzde kadınlar insanlığın öğretmenidir. Onlarda 
zaten Allah vergisi bir kabiliyet olan güçlü bir sezgi var. İşte biz bu 
yeteneği, ihracata daha fazla entegre etmek istiyoruz. 

Bu sebeple, kadın delegelerimizin daha aktif yer alacağı bir Kadın 
Konseyi oluşturma kararı aldık. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün vurguladığı gibi “Yeryüzünde gördüğü-
müz her şey kadının eseridir” şeklinde sözlerine devam etti. 

2018 yılı itibarıyla 5.200 kadın ihracatçı bulunduğunu belirten TİM 
Başkanı “Yani 71 bin ihracatçı firmamızın sadece yüzde 7,3’ü kadın-
larımızdan oluşuyor. Yeni yönetimimiz ile ilk defa TİM yönetiminde 
bir kadın üyemiz yer aldı. 

Aynı şekilde, İhracatçı Birliklerimizin Yönetim Kurullarında daha 
öncesinde 39 kadın üyemiz varken, bu dönemde 55 kadın üyemiz 
yer alıyor. Biz bu sayıları daha da fazla artırma konusunda kararlıyız. 

Hem kadın ihracatçılarımızın, hem de kadın delegelerimizin sayısı-
nın artmasını, çok daha fazla kadın çalışanın iş dünyasında temsil 
edilmesini amaçlıyoruz. Bu yüzden Kadın Konseyi’mizin kurulması-
nın hem ülkemiz hem de TİM için bir mihenk taşı olacağına inanı-
yoruz” dedi.

TİM Başkanı Konsey bünyesinde yapılacak çalışmalar için “Kurduğu-
muz konseyle birlikte kadın ihracatçılarımızın iş dünyasında karşı-
laştıkları sorunları hızlı bir çözüme kavuşturmayı ve ortaya koyduk-
ları projelerini daha etkin şekilde yürütmeyi hedefliyoruz. 

Bu amaçla başarılı kadın ihracatçılarımızı daha fazla ödüllendirece-
ğiz. Türkiye ve dünyadaki başarılı kadın ihracatçı ve girişimcileri bir 
araya getireceğiz. 

Ticaret heyetlerimize daha fazla girişimci kadının katılımını teşvik 
edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu. 

TİM Kadın Konseyi’nin Ekim ayı içerisinde bir araya gelerek yol hari-
tasını oluşturulması ve somut projelere başlaması bekleniyor.
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Hanelerin Enerji Tüketimi Önceden Bilinebilecek

Cambridge Üniversitesi’nden Doç. Brilakis: “Haiti’deki depremi 
hatırlayın. Oradaki hasarı tespit etmek 3 yılı aldı. Ancak yeni 
teknoloji ile şu binaları boş verin. Bunlara bakın. Bunlar daha 

fazla risk barındırıyor deme imkanı veriyor ve hasar tespiti hızlı ya-
pılabiliyor.”

Carnegie Mellon Üniversitesi’nden Profesör Akıncı: “BIM teknolojisi 
kullanıldığında daha binayı yaparken sorunları yakalayabiliyorsu-
nuz. Bir depremde binanın ayakta kalma ihtimali çok daha yüksek 
olacak.”

Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Organizasyonunda (TNO) 
BIM Araştırmacısı Berlo: “Konut veya mülk sakinleri daha oturuma 
başlamadan yapının ne ölçüde enerji tükettiğini bilecek.”

Türkiye’de ilk kez inşaat sektöründe dijital dönüşüm sempozyumu 

düzenlendi. Sempozyumda dikkat çeken başlıklar yer aldı. Arala-
rında Cambridge, Carnegie Mellon ve Colorado State gibi dünyanın 
önde gelen üniversitelerinden akademisyenler, Amerika, Kanada, 
Avrupa ve Türkiye’den uzman konuşmacılar, BIM ve Ötesi: İnşaat 
Sektöründe Dijital Dönüşüm Sempozyumu’nda bir araya geldi. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 
İTÜ ve ODTÜ’nün öğretim üyelerinin katkılarıyla Prota’nın düzen-
lediği sempozyum Tasarla-Uygula-Yakala-İlerle olmak üzere 4 ana 
oturumda gerçekleşti. 

Sempozyumda kent mimarisi, altyapı, şehir planlaması ve dünya-
daki örnekler paylaşıldı. Türkiye için bu başlıklardaki ihtiyaçlar ve 
çözüm önerileri anlatıldı, robotik yaklaşımlar ve geleceğe yönelik 
teknolojiler masaya yatırıldı.
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“İnşaa Yapmadan Sorun Tespit Ediliyor”

Katılımcılar arasında yer alan Carnegie Mellon Üniversitesi’nden 
Profesör Burcu Akıncı, yapı sektöründeki bu teknolojik yaklaşımda 
amacın sürprizlere yer kalmaması olduğunu vurguladı. 

Akıncı, “Çünkü şu anda yapısal işlerde, işlemlere ve başlıklara tek 
tek bakılarak sorunlar anlaşılmaya çalışılıyor. Burada BIM teknolo-
jisi kullanıldığında ise daha binayı yaparken sorunları yakalayıp ne 
olduğunu anlayabiliyoruz, bu çerçevede çözüm üretebiliyoruz. Ör-
neğin bir depremde binanın ayakta kalma ihtimali çok daha yüksek 
olacak” dedi.

“3. Havalimanı Çok Güzel Örnek”

Ankara merkezli Prota’nın Genel Müdürü Danyal Kubin ise BIM tek-
nolojisiyle yapı sektöründe baştan sona her şeyin kontrol altında tu-
tulduğunu belirtti. “Hata payı sıfır ve kesinlikle sürpriz yaşamazsınız” 
diyen Kubin şöyle konuştu:

“Örneğin BIM’le yapılan bir inşaatta kesinlikle su basması yaşamaz-
sınız. İnsan hatasının olmadığı yapılar inşa edersiniz. ABD’de BIM ile 
yapılan ve kontrol edilen inşaatlarda hem maliyet yüzde 13 düştü 
hem de insana bağlı hataların hiç yaşanmadığı tespit edildi. Ultra 
ileri bir teknoloji. Prota olarak bu sempozyumu düzenlemekteki 
amacımız Türkiye’de de bu sistemin yayılmasını sağlamak. Türkiye’de 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ataköy- İkitelli, Kabataş Mah-
mutbey metroları BIM ile tasarlandı. Bu metrolar açıldıktan sonra 
hiçbir hata olmayacak. Hem daha kısa zamanda ve daha az maliyetli 
hem de daha ileri teknolojiyle yapılmış projeler bunlar. 3. Havalima-
nı BIM sistemine çok güzel bir örnek aslında. 

Burada birçok birim BIM ile tasarlandı. 3. havaalanı dünyanın örnek 
projeleri arasında yer alıyor. Türkiye’de inşaat sektöründe birkaç yıl 
içinde bu teknoloji yaygın olarak kullanılacak. Bu sistemle çok daha 
mutlu ve güvenli bir ülke olacağız.

BIM İle Altgeçitleri Su Basmaz

Sistemsizlik alışkanlık olmamalı. Bir altgeçidi tasarlıyorsanız birçok 
faktörü dikkate almalısınız. İnsan öngörüsü ve eliyle tasarlarsanız bir 
yerde hata yapıyorsunuz. Fakat BIM size müsaade etmiyor. İlk adımı 
BIM ile attığınız anda aradan birkaç yıl sonra dönüp baktığınızda 
mükemmel bir uygulamayla karşılaşıyorsunuz. 

Böyle bir yapıyı su basması mümkün değil. Bir işi yapmak kadar o 
işi denetlemek de önemli. Denetimsiz başarı çok fazla bir şey ifade 
etmiyor. Kaos ortaya çıkıyor. BIM ile birlikte sizi robotik teknoloji 
yönlendiriyor.”

“Deprem Hasarı Tespiti İçin Önemli”

Cambridge Üniversitesi’nden Doçent Ioannis Brilakis de deprem 
sonrasında binalarda meydana gelen hasarlarda hızlı tespit için 
BIM teknolojisinin son derece önemli olduğunu ifade etti. Brilakis, 
“Haiti’deki depremi hatırlayın. Oradaki hasarı tespit etmek 3 yılı aldı. 
Bu teknoloji yetkililere Şu binaları boş verin. Bunlara bakın. Bunlar 
daha fazla risk barındırıyor’ deme imkanı veriyor ve hasar tespiti hızlı 
yapılabiliyor” dedi.

“Enerji Tüketimi Önceden Bilinecek”

Yakın gelecekte BIM teknolojisine BIM denmeyeceğini belirten Hol-
landa Uygulamalı Bilimsel Araştırma Organizasyonunda (TNO) BIM 
Araştırmacısı Leon Van Berlo da tüm dünyanın bu teknolojiyi kullan-
maya başlayacağını dile getirdi. 

Berlo, “Gelecekte, tasarımcılar ve mühendisler yapıları tasarlarken 
maliyet, enerji ve iş sağlığı gibi birçok başlığı net verilerle daha sağ-
lıklı dizayn edilebilecek. Hatta konut veya mülk sakinleri-sahipleri 
daha oturuma başlamadan yapının ne ölçüde enerji tükettiğini bi-
lecek” diye konuştu.
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İstanbul Yeni Havalimanı’nda 
Schneider Electric Enerjisi

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul 
Yeni Havalimanı Schneider Electric imzası taşıyor. Şirket, Tür-
kiye Cumhuriyeti tarihinde tek kalemde yapılan en büyük alt-

yapı yatırım projesinde, profesyonel kadrosu ve güçlü teknolojisiyle 
projenin enerji merkezi, ana terminal binası ve pier binalarının alçak 
gerilim elektrik panoları ve bu panolara ait mühendislik çalışmala-
rını gerçekleştiriyor.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında bir uzman olan 
Schneider Electric, İstanbul Yeni Havalimanı’nın çözüm ortakların-
dan biri olarak projede yer alıyor. 

Schneider Electric, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek kalemde yapı-
lan en büyük altyapı yatırım projesinde, enerji merkezi, terminal ve 
pier binalarının tüm alçak gerilim pano imalatı, malzeme teminleri 
ve alçak gerilim mühendislik çalışmalarını yürütüyor.

İstanbul Yeni Havalimanı projesinde böyle kritik bir görevi üstlen-
mekten mutluluk duyduklarını dile getiren Schneider Electric Türki-

ye ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer; “Şirketimiz, dünya çapın-
da 100’ü aşkın ülkede hükümetler ve şirketlerin yenilikçi projelerinin 
yükselişinde rol alıyor. 

İstanbul Yeni Havalimanı da bu anlamda bizim için referans bir proje 
olacak. İnanıyoruz ki gerek öncü teknolojiye sahip çözümlerimiz ge-
rek deneyimli kadromuzla dünya standartlarında bir çalışmaya imza 
atacağız. Tüm Türkiye için büyük önem taşıyan bu projede yer almak 

ve ülkemize bu denli büyük bir eser kazandırmak bizim için gurur 
verici” dedi.

İstanbul Yeni Havalimanı için Schneider Electric, haberleşme altya-
pısıyla tüm havalimanı sistemleriyle entegre, güvenilir ve sürdürüle-
bilir enerji dağıtımı için toplam 1.200 kolon Schneider blokset pano, 
3.000 kolon tali pano imalatı yapacak. 

Çalışmalar çoğunluğu mühendis toplam 35 çalışanı ile her yıl birçok 
büyük projeye imza atan Schneider Electric Türkiye Uygulama Mer-
kezi tarafından gerçekleştirilecek.
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Enerji Sektörünün Mihenk Taşı; ICCI 2019, 28-30 
Mayıs Tarihlerinde 25. Kez Sektörün Nabzını Tutacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK desteğiyle düzenlenen 
Türkiye’nin alanında lider enerji fuarı “ICCI” 2019-Uluslararası 
Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, 28-30 Mayıs 2019 tarihleri 

arasında 25. kez İstanbul’da uluslararası enerji şirketlerini biraraya 
getirecek.

Sektöre dair ilklerin gerçekleştirildiği Uluslararası Enerji ve Çevre 
Fuarı ve Konferansı; ICCI içeriğinde yer alan birçok etkinlik ile enerji 
sektörü profesyonellerine ve enerji sektörünün gelecek nesillerine 
25. kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 

24 yıldır düzenlediği fuar, konferans ve ikili iş görüşmeleri ile enerji 
sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan ICCI, 2018 
fuarı kapsamında bünyesine kattığı ve başarıyla gerçekleşen Dip-
lomatik Alan, Generation X Programı ve Start Up etkinlikleri 2019 
yılında da 28-30 Mayıs tarihleri arasında fuar kapsamında yer alıyor 
olacak.

Türkiye’nin enerji işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz 
fuar kapsamında ilk kez hayata geçirilen ve Türkiye’deki yabancı kon-
soloslukların katılımı ile gerçekleştirilen “Diplomatik Alan” ile ulus-
lararası işbirlikleri geliştirilerek yatırım hedefleri güçlendirilmeye 
devam edecek. 

ICCI 2019’ da yerli ve yabancı enerji şirketlerinin yanı sıra konsolos-
luklar düzeyinde ülkeler arası yeni görüşmelere de ev sahipliği yapa-

caklarını belirten Sektörel Fuarcılık Genel Müdürü Feraye Gürel “ICCI, 
çeyrek asrı geride bırakacağı 2019 yılında da Türkiye’nin uluslararası 
yeni yatırım ve işbirliklerinin gerçekleştirileceği önemli bir etkinlik 
olacak.

ICCI 2019 ürün gruplarıyla enerji sektörünün gelişen ve dönüşen 
yüzü olmaya devam edecek. Fuar ve konferansımızın odak konuları 
arasında geleceğin enerji sektörü yer alırken, ICCI 2019 ürün grupları 
çeşitliliği ile katılımcı firmaların yenilenebilir enerjinin tüm alt baş-
lıkları, kojenerasyon, elektrik üretimindeki yeni trendler ve elektrik 

ticareti, dağıtım ve iletim sistemleri, enerji tesislerinde bakım, 
onarım ve servis hizmetleri, çevre teknolojileri, enerji verimliliği, 
enerji  lojistiği, dijitalizasyon, enerji depolama, elektrikli araç ve şarj 
teknolojileri, akıllı şebeke ve akıllı altyapı, enerjide siber güvenlik 
konularında ürün ve hizmetlerini sergileyeceği bir platform olarak, 
sektörün yeni trendlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

Enerji, üretim, iletim ve dağıtım sektörleri arasındaki etkileşimi te-
mel alan 25. yılımızda da ICCI Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ile 
enerji değer zincirindeki tüm ana başlıkları, sektörün önde gelen 
isimlerinin katılacağı konferanslarda masaya yatıracağız. Çeyrek asrı 
geride bırakacak olduğumuz ICCI 2019 ile yine sektöre damgasını 
vuran önemli gündem konuları ile yıl boyu konuşulacak bir etkinliğe 
imza atacağız” dedi. 
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 28 - 30 Mayıs, ICCI 2019’ da Öne Çıkanlar

Her zaman alanında ilklere ve yeniliklere imza atan ICCI, 25. yılın-
da da sektöre katma değer yaratan etkinlik ve özel alanları ile fark 
yaratmaya devam edecek. Geçtiğimiz ICCI Fuar ve Konferansı kap-
samında ilk kez düzenlenen Generation X Programı, ICCI 2019’da da 
öne çıkan etkinlikler arasında. 

Enerji sektörünün gelecekteki liderlerini bugünün liderleriyle buluş-
turmaya devam edecek olan ICCI 2019 kapsamındaki Generation X 
Programı ile enerji sektörünün genç yönetici adayları bugünün li-
derleri ile tanışma fırsatını yakalayarak sektöre bir adım önde giriş 
yapabilme imkanını bulacaklar. 

Geçtiğimiz ICCI Fuar ve Konferansı itibariyle ICCI’ın önemli bir parçası 
olan ve yoğun ilgi gören, 20’nin üzerinde firmanın katıldığı Start Up 
Alanı ise yine 2019’da da sergi ve sunumları ile öne çıkan etkinlikler 
arasında. 

ICCI Enerji Ödülleri Bu Yıl 8. Kez Sahiplerini Bulacak

2011 yılından beri her sene düzenlenen, Türkiye enerji gücünü üre-
ten lider firmaların en iyilerinin ödüllendirildiği, Türkiye enerji sektö-
rünün en önemli ödül töreni olarak bilinen ICCI Enerji Ödülleri Töreni 
bu yıl 8. kez düzenlenecek. 

Türkiye’de ve dünyada en önemli gündem maddelerinden biri haline 
dönüşen enerji sektörüne verilen hizmetleri ve yapılan katkıları des-
teklemek amacıyla verilen ICCI Enerji Ödülleri, ileri vadede yapılacak 
projeleri ve hizmetleri de teşvik etme amacıyla enerji santrallerini ve 
ana ekipman tedarikçilerini onurlandıracak.

Endüstriyel Solar Çatı Uygulamaları ICCI’da

ICCI kapsamında Solarbaba işbirliği ile 2018 yılında ilk defa düzenle-
nen Endüstriyel Solar Çatı Uygulamaları Semineri yine Türkiye Güneş 
Enerjisi Sektörü ve ilgililerini bir araya getirecek. Sektorel Fuarcılık 
Genel Müdürü Feraye Gürel’in verdiği kısa bilgiye göre;

“Güneş enerjisinden elektrik üretiminin yaygın olduğu ülkelerin 
birçoğunda pazar payının önemli bölümünü artık güneşten elektrik 
üreten çatıların aldığını görüyoruz. 

2018 ve sonrasının trendinin ise öz tüketim modelleri olması bekle-
niyor; yani her ev, işletme, fabrika kendi elektriğini çatısına, bahçe-
sine, otoparkına kurduğu güneş enerjisi santralleri ile elde etmeye 
başlayacak. 

Tüketimin olduğu yerde üretim esasına dayalı bu milyonlarca ufak 
güneş enerjisi santrali hem kayıpları engelliyor hem arz güvenliğini 
arttırıyor, hem cari açığın düşmesine sebep oluyor, hem de yine on 
binlerce kişinin güneş enerjisi sektöründe çalışmasına imkan sağlı-
yor. 

Türkiye için bu çok önemli potansiyeli uzun süredir gündemde tutan 
Solarbaba Platformu, ICCI 2019 bünyesinde, 29 Mayıs 2019 Çarşam-
ba günü bu konudaki 4. etkinliğini gerçekleştirecek. Solar Çatı 2019 
markası ile kapılarını açacak bu ücretsiz konferansta odak noktamız 
evsel, ticari ve sanayi çatıları ile elektrik depolama olacak. Sektöre ve 
ülkeye faydalı bir etkinlik olmasını ümit ediyor ve tüm çatı sahipleri-
ni konferansımıza bekliyoruz.”

Sektorel Fuarcılık Genel Müdürü Feraye Gürel



70

ürün

www.sektorumdergisi.com        Aralık  December  2018

Askaynak, Clearosta İle Duman Emisyon Oranını 
%40’a Kadar Azaltıyor

Cevreci ve insana değer veren bir anlayışla kaynak sektörüne kat-
ma değerli ürünler sunan Eczacıbaşı-Lincoln Electric Askaynak, 
Clearosta ürün grubuyla duman emisyon oranını %40, kaynak 

dumanındaki krom-6 (CrVI) konsantrasyonunu da %60’a kadar azal-
tıyor. 

Yenilikçi örtülü elektrod ve özlü kaynak teli ürün gruplarıyla Clea-
rosta, daha güvenli ve çevreci bir kaynak ortamı sunuyor. Otomotiv/
ulaştırma, inşaat/altyapı, boru imalat/boru hatları gibi endüstriler-
deki paslanmaz çelik uygulamalarında kullanılan bu elektrod ve özlü 
teller daha az gözenekli ve kök pasoya uygun oluşlarıyla da dikkat 
çekiyor.

Kaynak sektörünün öncü kuruluşu Askaynak, iş sağlığı ve güvenliği-
ni üst düzeyde tutmak isteyen işletmeler için Clearosta örtülü elekt-
rod ve özlü kaynak teli ürün gruplarıyla kaynak işlemlerinde oluşan 
duman emisyon oranlarını en aza indiriyor. 

Paslanmaz çelik uygulamaları için ideal olan bu ürünler daha kararlı 
ve odaklı ark transferi sayesinde kaynak profesyonelleri için daha 
yüksek verim ve kolay kaynak kontrolü sağlıyor. 

Sahip olduğu kararlı yanış ve standartlara uygun mekanik özellikle-
rin yanı sıra gazaltı ve tozaltı kaynağında karşılaşılan tipik dezavan-
tajları (yetersiz nüfuziyet, kaynak malzemesinin ana metali sarma-
ması, cüruf kalıntıları) da ortadan kaldırıyor. 

Standart sabit voltajda (CV) ve darbeli kaynak modunda çalışırken 

sahip olduğu iyi ve geri darbe özellikleriyle gazaltı kaynağına göre 
daha kolay kaynak yapma olanağı veriyor. 

E 304L, E 316L ve E 309L ürünlerinden oluşan Clearosta E örtülü 
elektrod grubu sahip olduğu ProtechTH vakum ambalajı sayesinde 
elektroda tekrar kurutma işlemi uygulama ve el fırını ile nem almayı 

önleyen taşıma ünitesine ihtiyaç duyma gibi problemleri ortadan 
kaldırıyor. 

Çift örtü teknolojisiyle iç örtü çekirdek teli ile dış örtü arasında olu-
şan koninin derinliğini arttırarak daha iyi ark koruması, yüksek ark 
ve tutuşma kararlılığı ile düşük sıçramalı ve kararlı damla geçişi 
sağlıyor.

F 304 L, F 316 L ve F 309 ürünleriyle mükemmel kaynak görüntüsü 
ve sürekliliği sağlayan Clearosta F özlü kaynak teli grubu ise kaynak 
sırasında kararlı yanış ve standartlara uygun mekanik özellikleriyle 
dikkat çekiyor. 

Gazaltı ve tozaltı kaynağında karşılaşılan yetersiz nüfuziyet, kaynak 
malzemesinin ana metali sarmaması, cüruf kalıntıları gibi tipik de-
zavantajları ortadan kaldırıyor. 

Standart M21 (Ar + %15-25 CO2) karışım gazı kullanımında gazaltı 
kaynağına göre daha düşük kaynak maliyeti sunan Clearosta F özlü 
kaynak teli grubu, standart sabit voltajda (CV) ve Lincoln Electric’in 
sahip olduğu darbeli kaynak modunda çalışırken gazaltı kaynağına 
göre daha kolay kaynak yapmaya olanak veriyor.
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Kadının İş Hayatındaki Rolü Trafolara İşlendi; 
Kadın Güçlenirse Türkiye Güçlenir

UEDAŞ’ın konuşan trafoları, kadınların iş ve sosyal yaşamdaki 
rolüne dikkati çekmek için BUİKAD işbirliği ile birlikte “Kadın 
Güçlenirse Türkiye Güçlenir” mesajıyla boyandı.  

Türkiye’nin öncü enerji şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde faali-
yet gösteren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) kesintisiz elektrik 
hizmetinin yanı sıra, vatandaşın sosyal ve kültürel hayatta var olması 
için de projeler geliştiriyor.

Bu doğrultuda, Türkiye genelinde dikkati çeken projelerden biri olan  
“Trafolar Konuşuyor” sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadının 
iş hayatındaki rolünü desteklemek ve kadın istihdamının artırılma-
sına katkı sağlamak için adım attı. 

UEDAŞ ve BUİKAD İşbirliği 

Atıl konumda bulunan trafoları renkli sloganlarla süsleyen UE-
DAŞ, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) işbirliği ile 
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yer alan bir trafoya, “Kadın Güçlenirse 
Türkiye Güçlenir” mesajını grafiti şeklinde yazdırdı. 

BUİKAD Başkanı İpek Yalçın, Başkan Yardımcısı Oya Eroğlu, Derneğin 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Limak Enerji Kurumsal İletişim Müdürü 

Yusuf Ziya Yüce ile birlikte uygulamanın yapıldığı bölgeyi ziyaret 
ederek incelemede bulundu. 

İş Kadını ile Güçlü bir Türkiye’ye Ulaşmak ”vizyonuyla yola çıkan BU-
İKAD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Yalçın projenin içinde olmaktan 
dolayı çok mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Bugün UEDAŞ ile birlikte yürüttüğümüz bir proje için buradayız. Ka-
dın Güçlenirse Türkiye Güçlenir solaganıyla kadınların istihdamda, 
ekonomide, her alanda başarılı olması ve kendini göstermesi için bir 
mesaj vermek istedik. 

Umuyoruz ki yaptığımız bu çalışmayla birlikte mesajlarımız birçok 
kadına iletilir. Amacımız kadının toplumsal konumunu güçlendir-
mek” dedi.

Kadınlar ve Dezavantajlı Bireylere Sosyal Mesaj 

Konuyla ilgili bilgiler veren Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya 
Yüce, “Trafolar Konuşuyor projesiyle birlikte trafolardaki tekdüzeli-
ğin ve olumsuz yazıların önüne geçmeyi amaçlarken, aynı zamanda, 
halkımızın bilinçlenmesini sağlayacak adımları attık. 

Bu kapsamda grafitti sanatçılarımıza ulaşım ve malzeme desteği 
vererek hizmet bölgelerimizdeki trafolarımızı renklendirdik. Trafolar 
şehrin merkezlerinde, göze çarpan bölgelerde. 

Bu trafoları sosyal sorumluluk mesajları ile süsleyerek, farkındalık 
oluşmasına katkı sağlamak istedik. Özellikle toplumun güncel so-
runları olan konuları seçtik. 

Proje kapsamında, “Engel Sen Olma”, “Emniyet Kemeri Hayata Bağ-
lar”, “Risk Alma Önlem Al” ,“Kadına Şiddete Dur De” bilgilendirme 
yazıları trafolara grafiti şeklinde yazıldı. UEDAŞ’ın hizmet bölgesi 
olan Bursa, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir’de belirlenen 30 trafonun 
proje kapsamına dahil edildi. 2017 yılında başlattığımız bu projemi-
zi çeşitli kurum, sivil toplum örgütü ve derneklerin desteğiyle yay-
gınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bu proje kapsamında BUİKAD’ın isteğiyle 
bir trafo binasına da Emeğin Cinsiyetin Olmaz sloganı yazılacak” diye 
konuştu. 
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2018 Pozitif Enerji Ödülü’nün Sahibi Uluslararası 
Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol Oldu

Enerji yönetiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden Schne-
ider Electric tarafından Türkiye’de 4 yıl önce oluşturulan ve her 
yıl toplumsal gelişim alanındaki katkılarından dolayı bir kişiye 

verilen Pozitif Enerji Ödülü’ne bu yıl Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 
İcra Direktörü Dr. Fatih Birol layık görüldü.

Schneider Electric Türkiye’den yapılan açıklamada, karara gerekçe 
olarak Dr. Birol’un Uluslararası Enerji Ajansı çatısı altında ve BM Her-
kes için sürdürülebilir enerji inisiyatifinin danışma kurulu üyesi ola-
rak herkesin enerjiye erişimi, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji 
karmasında yenilenebilir enerjinin payının artırılması için dünya 
çapında yürüttüğü etkili çalışmalar gösterildi.

Pozitif Enerji Ödülü, daha önce Oya Eczacıbaşı, Hanzade Doğan Boy-
ner ve Nurten Öztürk’e toplumda olumlu fark yaratan çalışmaların-
dan ötürü verilmişti.

2018 Pozitif Enerji Ödülü’nün Dr. Fatih Birol’a İstanbul’da Aralık ayın-
da düzenlenecek bir törenle takdim edilmesi planlanıyor.

Schneider Electric Türkiye, İran ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tun-
cer yaptığı açıklamada 2018 Pozitif Enerji Ödülü’nü Dr. Fatih Birol’un 
kabul etmesinden kurum olarak onur duyduklarını kaydetti. 

Tuncer, Pozitif Enerji Ödülü ile bu yılki ödül sahibinin çalıştığı alan, 
temsil ettiği kurum ve çalışma temposu dikkate alındığında doğal 
olarak eşleştiğini ifade etti. Tuncer, sözlerine şöyle devam etti: 

“Dr. Birol, tüm insanlık için dünya çapında iyilik ve fark yaratmak 
adına var gücüyle çalışan ve bu alanda örnek alınması gereken bir 
kişilik. Bitmez tükenmez enerjisi, çevresine yaydığı pozitif duygular, 
ortak akıl üretmedeki becerisi ve toplulukları bir misyon etrafında 
toplayarak harekete geçirme azmi hepimize örnek olacak nitelikte. 

Kendisini tanımaktan ve birlikte değer üretmekten bir iş insanı ve 
bir birey olarak onur duyuyor, kendimi şanslı hissediyorum. Bunu bir 
Türk olarak daha da gururla söylüyorum. 

Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak için yorulma-
dan, tüm enerjisiyle yürüttüğü çalışmalarından ötürü kendisini al-
kışlıyorum. Çok değer verdiğimiz Pozitif Enerji Ödülünü kabul ettiği 
için şahsım ve kurumum adına kendisine teşekkür ediyorum.”  

Pozitif Enerji Ödülü’ne layık görülmekten dolayı onur duyduğunu 
kaydeden Dr. Fatih Birol ise, bir birey ve enerji profesyoneli olarak 
tüm insanlığın temiz ve sürdürülebilir enerjiye erişiminin sağlandığı 
bir dünya yaratabilmek için çaba sarfetmeyi bir görev bildiğini kay-
detti. 

Bu alanda verilen her türlü mücadelenin toplumun her katmanında 
sahiplenilmesi için iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Dr. Birol, 
“Misyonu içinde temiz enerjiye geçişi hızlandırmayı barındıran Ulus-
lararası Enerji Ajansı’nda, bu alanda yapılan çalışmaları desteklemek 
için veri üretmeye, önyargısız analiz yapmaya ve çözüm için öneriler 
üretmeye devam edeceğiz. 

Bu tür ödüllerin bu alandaki çalışmalarımızın daha geniş kitlelere 
ulaşması adına önemli bir görev ifa ettiğine inanıyorum” diye ko-
nuştu. 

Schneider Electric’in sürdürülebilir enerji konusunda global ölçekte 
yürüttüğü çalışmaları bildiğini ve yakından takip ettiğini belirten Dr. 
Birol, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne 
ulaşmak için özel sektör, sivil toplum ve hükümetlerin birarada or-
tak çalışmalar yürütmesinin şart olduğunu, Schneider Electric’in bu 
anlamda örnek çalışmalar sergilediğini ve bu tür girişimlerin destek-
lenmesini önemsediğini sözlerine ekledi. 

Pozitif Enerji’yle Topluma Fayda Yaratanlar

Schneider Electric son 4 yıldır toplumsal fayda misyonunu üstlenen 
liderleri onurlandırma ve iş dünyasında farkındalık yaratma amacıy-
la Pozitif Enerji Ödülü’nü sunuyor. 

Pozitif Enerji Ödülü’nün bundan önceki sahipleri İstanbul Modern 
Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Aydın Doğan Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner ve Opet Yönetim Kurulu Üye-
si Nurten Öztürk olmuştu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Dr. Fatih Birol 
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Viko By Panasonic Çocuk Tiyatrosu Perde Dedi; 
Hedef, Enerji Verimliliği

Sürdürülebilir kalkınmanın insana yatırım ve doğal kaynakların 
bilinçli kullanımı ile gerçekleşeceğine inanan Panasonic Eco 
Solutions Türkiye Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Ve-

rimliliği sosyal sorumluluk projesi ile hayata değer katmaya devam 
ediyor. 

İlkokul çağındaki öğrencilere enerji verimliliği, doğal kaynakların 
korunması, geri dönüşüm ve elektrikli ev kazalarına karşı korunma 
konularında bilinç kazandırmak amacı ile 2012 yılında hayata geçen 
proje, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yürütülüyor.

Bu Öğretim Yılının Hedefi 100 Bin Öğrenci

Projenin en önemli sürecini oluşturan Viko by Panasonic Çocuk 
Tiyatrosu’nun sahnelediği ve konusu enerji verimliliği olan “Aydınlık 
Bir Gelecek” isimli oyun, İstanbul’da her gün bir okulda öğrencilere 
ücretsiz olarak sahneleniyor. 

Yaklaşık 6,5 yılda 620 bin ilkokul öğrencisine ulaşarak bir rekora 
imza atan proje ile enerji verimliliği ve doğal kaynakların korunması 
konusunda bilinç kazandırılması hedefleniyor. 

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte perdelerini ilk kez 
Kağıthane ilçesi okullarında açan tiyatro ekibi, bu yıl 100 bin öğren-
ciye ulaşma hedefi ile okullara doğru hareket etti.

Yeni sezonun açılış seremonisine Panasonic Eco Solutions Türkiye 
Şirket Başkanı Tatsuya Kumazawa, Kurumsal Marka Yönetimi Genel 
Müdürü Aysel Özaltınok ve Kurumsal İletişim Müdürü İlker Çelik ka-
tılım gösterdi.

Projenin Odağında Öğrencilere Bilinç Kazandırmak Yer Alıyor

Viko by Panasonic Çocuk Tiyatrosu’na başarılar dilemek üzere Pana-
sonic Eco Solutions Türkiye tesislerinde gerçekleştirilen seremonide 
konuşan Kurumsal Marka Yönetimi Genel Müdürü Aysel Özaltınok 
“Sürdürülebilir kalkınmanın, insana yatırım ve doğal kaynakların bilinçli 

kullanımı ile gerçekleşeceğine inanan bir anlayışla hayata geçirdiği-
miz kurumsal sosyal sorumluluk projelerini çok önemsiyoruz. 

Doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve enerji verimliliği, gün geçtik-
çe sürdürülebilir kalkınmanın en önemli konusu haline geliyor. Ener-
ji verimliliği ve kaynakların bilinçli kullanımı konusunda öğrencilere 
kalıcı bilinç ve farkındalık kazandırmayı hedefleyen projemizle, aynı 
zamanda İstanbul’daki ilk ve ortaokulların enerji tüketiminde öl-
çülebilir oranlarda bir azalma gerçekleşmesine katkıda bulunmayı 
amaçlıyoruz. 

Projemizin belki de en önemli sürecini oluşturan çocuk tiyatromuz, 
bu yıl İstanbul Avrupa yakasındaki 100 bin öğrenciye ulaşmak üzere 
perdelerini açıyor, ekibimize başarılar diliyorum” dedi.
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ELDAY ve Muratpaşa Belediyesi 31 Ton 
Elektronik Atık Topladı

Antalya’da ELDAY ve Muratpaşa Belediyesi işbirliğiyle, içerdikleri 
radyoaktif maddeler, tozlar ve ağır metaller nedeniyle çevre ve 
insan sağlığına ciddi ölçüde zarar verebilecek 31 ton elektronik 

atık, Çevreci Komşu Kart kapsamında evlerden toplandı. Toplanan 
bu atıklar karşılığında Antalyalılar, anlaşmalı marketlerde harcaya-
bilecekleri 10 bin TL kazandı.

Bugüne kadar topladığı 15 bin tondan fazla atık elektrikli ve elekt-
ronik eşyayı geri dönüşüm zinciriyle ülke ekonomisine kazandıran 
Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği (ELDAY) 
ve ambalaj atıklarının yerinde ayrıştırılması ve ödül sistemiyle 
Türkiye’de ilk olan Çevreci Komşu Kart Projesi’yle Muratpaşa Beledi-
yesi işbirliği Antalya’da 527 kişiye 10 bin TL kazandırdı. 

Atık yönetimi konusunda Türkiye’nin lider belediyelerinden Murat-
paşa Belediyesi, evlerde artık kullanılmayan ya da kullanılamaz du-
rumda olan beyaz eşyalar, buzdolapları, soğutucular, cep telefonları, 
televizyonlar, monitörler, aydınlatma ekipmanları ve küçük beyaz 
eşyaları bu yılın başından itibaren Çevreci Komşu Kart kapsamına 
aldı. 

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde içerdikleri radyoaktif maddeler, toz-
lar, halojenli bileşikler, ağır metaller gibi toksik maddeler nedeniyle 
çevre ve insan sağlığına ciddi ölçüde zarar verebilecek 31 ton e-atık 
Çevreci Komşu Kart kapsamında toplandı. 

Teşvik Konsepti Büyük Başarı Sağladı

Muratpaşa Belediyesi’nin Çevreci Komşu Kart ile e-atıkların geri 
dönüşüme kazandırılmasının çok önemli bir proje olduğunun altını 
çizen ELDAY Genel Müdürü Muharrem Yamaç, şunları söyledi: 

“2016 yılından bu yana iş birliği içinde olduğumuz Muratpaşa 
Belediyesi’nin ilk üç aylık toplama rakamlarına baktığımızda bile 
Çevreci Komşu Kart projesiyle sunulan teşvik konseptinin büyük ba-
şarı sağladığını söyleyebiliriz. 

ELDAY olarak bu önemli proje için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit 
Uysal ve ekibini tebrik ediyor, e-atıklar konusunda başka belediye-
lere örnek olmasını diliyoruz. Geri dönüşüm sürecinde ELDAY olarak 
belediyelerin yanı sıra çeşitli STK, kurum ve kuruluşlarıyla geliştirdi-
ğimiz projeler de büyük önem taşıyor. 

Ülkemizde her yıl 500 bin ton kadar elektrikli ve elektronik atık olu-
şuyor. Bu kadar yüksek tonajlı miktarda atığı yönetmek, gerçekten 
zor bir iş. Avrupa’da bu atıklar yerel yönetimlerin kurduğu bir sistem 
üzerinden yönetiliyor. 

Ülkemizdeki geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda yapılan ça-
lışmalar ve gelişmeler son derece umut verici. Bizim de destekledi-
ğimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı Sıfır Atık Projesi ile 
bilinç seviyesinin hızla artacağını düşünüyoruz.” 

Atma, Biriktir, Kazanalım

Muratpaşa Belediyesi’nin atık yönetimi ve Çevreci Komşu Kart çalış-
malarında anahtar kavramın sürdürülebilirlik ve 360 derece dönü-
şüm olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Ümit Uysal, çalışma-
larını toplumda atık algısını değiştirmeyi, geri dönüşüm ve yarattığı 
katkılar konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirtti. 

Sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi kurmaya imkan veren en 
önemli çalışmalarının ise Türkiye’de ilk defa uygulanan ‘Atma, Bi-
riktir, Kazanalım’ sloganıyla yola çıkan Çevreci Komşu Kart Projesi 
olduğunu belirten Uysal, söyle konuştu:

Ambalaj atıklarının geri dönüşüm sürecinin 360 derece olarak kur-
gulandığı bu projede ambalajlar atık haline dönüştüğü yerde yani 
evlerde ayrıştırılıyor ve ayrıştırılan her plastik, cam, kağıt, metalin 
Çevreci Komşu Kart’da puana dönüşüyor.

Komşularımız geri kazanılabilir atıklarını biriktirip çevre ve ekono-
miye geri kazandırırken bütçelerine de katkı sağlayabiliyor. Kartla-
rına yüklenen puanlar anlaşmalı marketlerde kullanılabildiği gibi 
sinema bileti olarak da kullanılabiliyor. 

Ayrıca komşularımız dilerlerse puanlarını Muratpaşa Belediyesi 
aracılığıyla eğitim bursu olarak bağışlayabiliyor. E-atıkları, Çevreci 
Komşu Kart Projesi’ne entegre edilmeden önce, 2017’de 10 bin 500 
kilogram e-atık topladık. 

E-atıkların Çevreci Komşu Kart Projesi’ne entegre edilmesiyle bera-
ber bu yılın ilk 9 ayında 31 ton e-atık toplamayı başardık. Ocak ve 
Eylül ayları arasında toplanan e-atıkların karşılığı olarak, 527 adet 
Çevreci Komşu Karta 10 bin TL karşılığı komşu puan yükledik.” 
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Plastik İşleme Makineleri Sektöründe Bir İlk
Şenmak Ar-Ge Merkezi Faaliyete geçti

Türkiye’nin lider, Avrupa’nın beş büyük plastikleştirme ekipman-
ları üreticisi konumunda bulunan Şenmak Makine Türk plastik 
işleme makineleri sektöründe bir ilke imza attı. 

İlgili mevzuat gereğince uygun nitelik ve kriterlere sahip olan “Şen-
mak Ar-Ge Merkezi” T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından tescillenerek plastik makineleri sektöründe tescilli ilk Ar-Ge 
Merkezi oldu.

Türkiye’nin lider vida ve kovan üreticisi Şenmak, İstanbul Hadımköy’ de 
sürdürdüğü üretim faaliyetlerine Ar-Ge Merkezi’ni de dahil ederek 
büyümesine ivme katıyor. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ na 
yapılan başvuru neticesinde “Ar-Ge Merkezi Belgesi” almaya hak 
kazanan Şenmak, plastikleştirme ekipmanlarında inovatif ürün ve 
know-how geliştirmeye yönelik çalışmalarını Ar-Ge Merkezi’nde 
sürdürerek plastik sektörü ile buluşturacak. 

Ar-Ge Faaliyetleri, Türkiye Plastik Sektörüne Vizyon Katacak 

Uzun yıllardır araştırma  geliştirme faaliyetlerinin ihtiyaca bağlı ola-
rak yapılmakta olduğunu ifade eden Şenmak Genel Müdürü Hüse-
yin Semerci, “Günümüz rekabetçiliğinin getirdiği şartlar, şirketimizin 
büyüme stratejisi ve küresel piyasalarda markalaşma ihtiyacı ile Ar-
Ge’nin kalıcı bir firma kültürü haline gelmesi gerekliliğini gördük. 

Ar-Ge faaliyetlerimizde önceliğimiz ithalatı engellemek, ihracatı-
mızı arttırmak ve tabi ki olmazsa olmaz daha katma değeri yüksek 
ürünler üretmek. Yoğun rekabetin yaşandığı geleneksel ürünler ligi-
ne alternatif katma değeri yüksek ürünler geliştirmek. 

Proje havuzumuzda 20’nin üzerinde proje var, bunların içinden 
başlangıç projesi olarak bakanlığımıza sunduğumuz dört proje ise 
onaylandı. Bakanlığımızın verdiği destek sayesinde yeni Ar-Ge Mer-
kezimizle birlikte daha uzun ömürlü, daha kapasiteli, plastikleştirme 
kabiliyeti yüksek ürünleri plastik sektörü ile buluşturacağız” şeklinde 
konuştu. 

Plastikleştirme ekipmanları üretimimizle Avrupa’nın dünyaca ta-
nınan önemli makine imalatçılarının tedarikçisi olmaktan gurur 
duyduklarını söyleyen Semerci, “Sadece kendi üretimimizde değil 
ürün tedarikçisi olduğumuz müşterilerimize de maliyet düşürücü, 
verimlilik ve kalite artışı sağlayan çözümler geliştirmeye özen gös-
termekteyiz” dedi.
Hali hazırda 4 Ar-Ge Projesi yürütüldüğünü ifade eden Şenmak Ar-Ge 
Direktörü Mehmet Satılmış, “TÜBİTAK, TEYDEB, KOBİGEL gibi proje-
lerimiz ile iki yıllık süreçte yaklaşık 4 milyon liralık Ar-Ge harcaması 
öngörüyoruz. KOBİGEL Projesi’nde sona gelindi. 

TÜBİTAK projesinde de sonuç raporları hazırlanmakta” açıklama-
sında bulundu. Ar-Ge personelinin işe teşviki anlamında mesleki 
eğitimlerini de desteklerini belirten Satılmış, “İlgili personelin son 
mezuniyeti lisans ise lisansüstü, lisansüstü ise doktora eğitimlerine 
devamı anlamında destek olmaktayız. 

Öte yandan Ar-Ge Merkezi bir kuluçka merkezi görevi de üstleneceği 
gibi Ar-Ge Merkezi’nde yetişen personelin şirketin farklı birimlerinde 
de pozisyonlandırılması mümkün olacak” dedi.

İstanbul Hadımköy’deki üretim tesislerinin içerisinde faaliyet göste-
ren “Şenmak Ar-Ge Merkezi”, 21 kişiden oluşan profesyonel kadrosu 
ile çalışmaları yürütecek.

Şenmak Makine 
Genel Müdürü 
Hüseyin Semerci
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Siemens Türkiye’nin Çeşitlilik Konseyi’ne Ödül

Siemens Türkiye, çeşitlilik ve fırsat eşitliğinde fark yaratan pro-
jeleri hayata geçiren Çeşitlilik Konseyi ile 2018 Sürdürülebilir İş 
Ödülleri’nde  “Çeşitlilik ve Dahil Etme” kategorisinin kazananı oldu.

Başarılı sürdürülebilir iş modellerini ödüllendirmek amacıyla Sürdü-
rülebilirlik Akademisi tarafından beşincisi düzenlenen Sürdürülebi-
lir İş Ödülleri’nde bu yıl da sosyal, ekonomik ve çevresel konularda 
önemli etkiler yaratan başarılı projeler alkışlandı. Siemens Türkiye, 
ödül programının “Çeşitlilik ve Dahil Etme” kategorisinde çeşitlilik 
konseyi ile ödül almaya hak kazandı. 

Çeşitlilik Konseyi’nin Odağında Gençler, Kadınlar ve Engelli 
Bireyler Var

Çeşitlilik kavramını en önemli kurumsal değerlerinden biri olarak 
gören Siemens Türkiye, fırsat eşitliğini desteklemek için 2011 yılında 
Çeşitlilik Konseyi’ni kurdu. Konsey, çeşitlilik konusunda farkındalığı 
arttırma ve daha fazla fırsat eşitliği sağlama hedefiyle çalışıyor.

Çalışmalarını Siemens Türkiye Sürdürülebilirlik Ofisi’ne bağlı olarak 
yürüten Çeşitlilik Konseyi, geçen yıllarda gençler, kadınlar ve engelli 
bireyler üzerine odaklanarak pek çok proje gerçekleştirdi. 

Düzenlenen törende ödülü Çeşitlilik Konseyi temsilcileriyle birlikte 
teslim alan Siemens Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Gizem Ke-
çeci şunları söyledi: 

“162 yıldır ülkemize ve toplumumuza katkı sağlamak için çalışan 
ve faaliyetlerini sürdürülebilirlik prensibi üzerinde temellendiren 

Siemens Türkiye’de çeşitliliği en önemli değerlerimizden biri olarak 
görüyoruz. 

Bu doğrultuda 2011 yılında kurulan Çeşitlilik Konseyi’nde fırsat eşit-
liği odağında gençler, kadınlar ve engelli bireyler üzerine çalışmalar 
yürütüyoruz. 

Özellikle kadın istihdamını artırmak için politikalar geliştiriyor, 
hedefler belirliyoruz. Bunlardan en önemlisi şu anda yüzde 25 dü-
zeyinde olan kadın yönetici oranımızı 2023 yılına kadar yüzde 30’a 
yükseltebilmek. 

Konseyimizin yürüttüğü; çeşitlilik konusunda farkındalığı artırmaya 
ve fırsat eşitliği sunmaya yönelik çalışmalarımızın önemi her geçen 
gün artıyor. 

Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde aldığımız bu ödül, Çeşitlilik Konseyi’nde 
yürüttüğümüz çalışmalarımızda ne kadar doğru bir yolda olduğu-
muzun kanıtı niteliği taşıyor. 

Ödülümüzün gurur ve mutluluğunu yaşarken, getirdiği sorumluluk-
ların farkında olarak, bundan sonra da fırsat eşitliği odağıyla çalış-
maya devam edeceğiz.”

13 ayrı ulustan insanın çalıştığı, 20 farklı dilin konuşulduğu Siemens’ 
in, Türkiye’de 3 binin üzerinde çalışanı bulunuyor. Kadın çalışan oranı 
yüzde 23 olan Siemens Türkiye, Ar-Ge ve İnovasyon merkezlerinde 
yüzde 30 kadın çalışan oranıyla ulusal ve uluslar arası ortalamanın 
üzerinde bir profil çiziyor. Siemens Türkiye bu oranı daha da artırmak 
için çalışmalarını sürdürüyor. 
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Ev ve Ofislerde Elektrik Tasarrufu İçin
TP-Link’den Akıllı Prizler

TP-Link’in akıllı prizleri ile elektrik tasarrufu yapmak da müm-
kün. Beklemede kalan cihazları akıllı priz aracılığıyla kullanım-
da olmadığı zamanlar kapatmak, aylık elektrik faturalarında 

düşüşe neden oluyor. 

Evlerde ve ofislerde elektrikle çalışan cihaz sayısı her geçen gün 
artıyor. Bunun sonucunda da aylık elektrik faturaları günden güne 
kabarıyor. 

Özellikle kış aylarında evlerde daha fazla zaman geçirilmesi, ısınma 
için klima kullanılması, sıcak içecek tüketiminin artması gibi unsur-
lar elektrik tüketimini daha da arttırıyor ve faturalar kış aylarında 
biraz daha yükselebiliyor. 

Oysa her konuda olduğu gibi elektrik tüketiminde de tasarruf yap-
mak önemli. TP-Link’in akıllı prizleri sadece prize bağlı cihazlarının 
kullanımını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda elektrik tasar-
rufu da sağlıyor. 

Evlerde pek çok elektrikli cihaz aktif kullanımda olmadığı zamanlar 
beklemede (stand-by) kalıyor. Cihazların beklemede kaldığı süre 
içinde tükettikleri elektrik ise sanıldığından bir hayli fazla. 

Örneğin, gece yatarken beklemeye alınan bir akıllı TV, tüm gece ve 
birçok evde ertesi gün akşama kadar prize takılı ve bekleme modun-
da da olsa elektrik tüketiyor. 

Buna bir de decoder, oyun konsolu, vb. prize takılı olarak tuttuğu-
muz cihazları eklediğimizde sadece bekleme modunda aylık 20 TL’ye 
varan tüketimler söz konusu olabiliyor. 

Oysa bu tür cihazları TP-Link akıllı prizlere bağladığımızda, kulla-
nımda olunmayan zamanlarda tamamen kapatmak ve elektrik tü-
ketimlerini sıfırlamak mümkün. 

Üstelik bu açma-kapatma işlemleri akıllı telefon uygulaması olan 
kasa üzerinden çok rahat yapılabiliyor. İstenirse kasa uygulaması 
üzerinden bu akıllı prize bağlı cihazlar için bir program da oluştu-
rulabiliyor. 

Örneğin, akıllı TV’nin her gece 24 ile sabah 08 arasında tamamen ka-
palı olması programlanarak, bu saatler arasındaki elektrik tüketimi 
sıfırlanabiliyor. 

TP-Link’in HS110 model akıllı prizi ile ise prize bağlı cihazların elekt-
rik tüketimini ölçmek ve günlük/haftalık/aylık tüketim raporları al-
mak mümkün. Böylece her cihazın tükettiği elektriği kontrol ederek, 
tasarruf planları yapılabiliyor.

Ofislerde de akıllı priz kullanılarak elektrik tasarrufu yapılabilir. Ör-
neğin, gün boyu sıcak-soğuk içme suyu sağlayan sebilleri akıllı prize 
bağlamak önemli bir tasarrufa neden olabilir. 

Sabah işbaşı yapıldığında soğuk ve sıcak suyun hazır olması için 
sebilin örneğin her sabah saat  08:30 çalışmaya başlaması ve her 
akşam saat 18’de kapanması akıllı priz ile programlandığında sebilin 
14.5 saat elektrik tüketmemesi sağlanır. Bu tür örnekleri çoğaltmak 
ve elektrik tasarrufunu bu yolla artırmak mümkün. 

Elektrik tasarrufunun yanı sıra akıllı prizlerin sağladığı konfor, gü-
venlik gibi unsurları da unutmamak gerek. 

Hem elektrikli cihazları akıllı telefon aracılığıyla her yerden kontrol 
edebilmek, açıp kapatabilmek; hem olası yangın, hırsızlık vb. tehli-
kelere karşı güvenlik amacıyla kullanım; hem de elektrik tüketimin-
de tasarruf için TP-Link’in HS100, HS110 model akıllı prizleri ve hem 
akıllı priz hem WiFi genişletici özelliğine sahip RE270K ürünü uygun 
çözümler.
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Plastik Sektörü 19,4 Milyar Dolar Üretim Yaptı 

İlk 6 ay plastik sektöründe üretim yüzde 7,2 ihracat yüzde 12,8 
yükseldi. Plastik sektörü büyüme trendini sürdürüyor. 2018 yılı ilk 
yarı raporunu açıklayan PAGEV, sektörün plastik mamul üretimi-

nin miktarda yüzde 7,2 artışla 5 milyon tona, değerde ise yüzde 9,3 
artışla 19,4 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Aynı dönemde plastik 
mamul ihracatı da yüzde 12,8 yükselişle 2,4 milyar dolara ulaştı. 

Türkiye ekonomisine en çok katkı sağlayan sektörlerin başında gelen 
plastik, 2018 yılının ilk yarısında büyüme performansını sürdürdü. 
Yayınladığı raporlarla sektörün nabzını tutan Plastik Sanayicileri 
Vakfı’nın (PAGEV) verilerine göre 2018 yılının ilk altı ayında plas-
tik mamul üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktarda 
yüzde 7,2 artışla 5,1 milyon tona, değerde ise yüzde 9,3 artışla 19,4 
milyar dolara ulaştı. Yılın ilk yarısında plastik mamul üretiminden en 
çok payı 2,2 milyon ton ile plastik ambalajlar alırken ambalajı 1,1 
milyon tonluk üretim ile plastik inşaat malzemeleri izledi. 

PAGEV sektör izleme raporunda; plastik mamul üretiminin 2018 so-
nunda yaklaşık yüzde 5 artış ile miktarda 10,1 milyon ton ve 38,8 
milyar dolara ulaşacağı ön görüldü. Ancak yılın ikinci yarısında ilk 
yarıdaki karlılığın yakalanamayacağı bir büyümenin beklendiği ifa-
de edildi. 

Sektör İhracatının 2018 Sonunda 4,7 Milyar Dolara Ulaşacağı 
Tahmin Ediliyor

Plastik sektörü ihracattaki güçlü görünümünü 2018 yılının ilk ya-
rısında da korudu. Plastik mamul ihracatı 2018 yılının ilk yarısında 
geçen senenin aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 7,3 ar-
tışla 856 bin ton, değerde ise yüzde 12,8 yükselişle 2,4 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. 

Yaklaşık 200 ülkeye ürünlerini ihraç eden plastik sektörünün bu dö-
nemde en çok ihracat yaptığı ülkeler Irak, Almanya, İngiltere, İsrail 
ve Fransa olarak sıralandı. Sektörün yılsonu direkt plastik mamul 
ihracatının miktarda yüzde 4,8 artarak 1,7 milyon tona, değerde ise 
yüzde 8,4 yükselişle 4,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Yılın İlk Yarısında Büyüme Yurtiçi Satışlardan Geldi

2018’in ilk altı ayında plastik mamul iç pazar tüketimi geçtiğimiz 
yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında değerde yüzde 8,5 artışla 
18,6 milyar dolar ve miktarda ise yüzde 7,1 yükselişle 4,5 milyon 
tona yükseldi. 

İlk 6 ayda gerçekleşen 4,5 milyon tonluk plastik mamul iç tüketimin 
yaklaşık 2 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi 
ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı 
olarak ihraç edildi. 2,5 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici 
tarafından kullanıldı.

Sektör Yatırımları Ekonomideki Negatif Göstergelere Rağmen 
Devam Ediyor 

Plastik sektöründe 2018 ilk yarıda 526 milyon dolarlık makine teç-
hizat yatırımı gerçekleşti. Bu dönemde yapılan yatırımın; yüzde 
40’ını presler ve diğer makinalar, yüzde 19’unu enjeksiyon, yüzde 
17’sini de aksam ve parçalar, yüzde 16’sını ekstrüzyon, yüzde 6’sını 
termoform ve yüzde 2’sini şişirme makinaları oluşturdu. Yılsonunda 
sektördeki makine teçhizat yatırımlarının 2017’ye kıyasla yüzde 13 
artışla 1 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.  

Plastik Mamulde Dış Ticaret Fazlası Artıyor

PAGEV verilerine göre; yılın ilk yarısında 3,8 milyon ton ve 5,7 milyar 
dolarlık plastik hammadde ithalatı yapıldı. Aynı dönemde yerli ham-
madde üretimi ise 507 bin ton seviyesinde kaldı. 

Hammadde ithalatı yüksek olan plastik sektörü, plastik mamulde 
ise tam tersi bir tablo ortaya koydu. Sektör söz konusu dönemde de 
plastik mamulde dış ticaret fazlası vermeye devam etti. 

2018 yılının altı aylık döneminde plastik mamul dış ticaret fazlası 
2017 yılının aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 8,3 artarak 
539 bin ton, değerde ise yüzde 29,6 artışla 793 milyon dolara yük-
seldi. 

Plastik sektörünün ilk yarı performansını değerlendiren TOBB Plas-
tik Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi ve PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu 
şunları söyledi:  “2018 yılının ilk yarısında tüm ekonomik göstergeler 
kırılganlık taşımasına rağmen plastik sektörümüz;  üretim, ihracat 
ve yatırım rakamlarını yukarıya taşımayı sürdürerek ne kadar güçlü 
bir sektör olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. 

Şüphesiz ki sanayicilerimizi zorlayan bir altı ayı geride bıraktık. Eğer 
ekonomide yaşanan olumsuz şartlar olmasaydı sektörümüzün bü-
yüme rakamları daha yüksek olacaktı. 

Önümüzdeki tablo sektörümüzün ikinci yarı rakamlarında karlılık 
oranlarının ilk yarının gerisinde kalacağını gösteriyor. Ayrıca ikinci 
yarıda özellikle yatırımlardaki pozitif görünümün tersine dönme 
riski bulunuyor. Plastik sektörü yarattığı istihdam ve ekonomiye 
katkısını bu zor şartlar altında da devam ettirmek için var gücüyle 
çalışıyor.”
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Peugeot 2020 İtibariyle Kullanıma Sunmak Üzere Yeni 
Bir Elektrikli Spor Otomobil Ürün Gamı Geliştiriyor

Yeni elektrikli araç stratejisi kapsamında Paris Otomobil Fuarın-
da yeni nesil şarj edilebilir hibrit araçlarının tanıtımını yapan 
Peugeot, 2020 yılından itibaren yeni elektrikli spor otomobil 

ürün gamını kullanıma sunacağını duyurdu. 

Yeni elektrikli araçları geliştirmek için kaynaklarını daha verimli 
kullanmak isteyen Peugeot, bu nedenle 2018 sezonu sonunda WRX 
şampiyonasından çekilmeye karar verdi. 

Peugeot, 208 yıllık köklü geçmişiyle enerji dönüşümüne büyük bir 
özgüven ve hassasiyetle yaklaşıyor. 

Peugeot’nun Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtımını yaptığı Yeni Peu-
geot 3008 Hybrid4 ve Yeni 508 Sedan ile SW Hybrid modelleri mar-
kanın dönüşümünü ve 2019 yılından itibaren tüm yeni modellerini 
de kapsayan elektrikli araç hamlesine yönelik ivmeyi gözler önüne 
seriyor. 

DNA’sına sadık kalarak ürün hamlesini sürdüren Peugeot, müşteri-
lerine 2020 yılından itibaren yüksek performanslı, düşük emisyonlu 
elektrikli spor otomobiller sunacak. 

Bu elektrikli spor otomobiller Peugeot Sport ekipleri ile birlikte ge-
liştirilecek ve otomotiv endüstrisini baskı altına alan CO2 emisyonla-
rını azaltılma hedefine katkıda bulunacak.

Peugeot markası, 2021 yılına kadar WRX termal şampiyonluğunun 
elektrik modu ile ilgili belirsizliğin yaşandığı bir ortamda bu yeni 
araçların geliştirilmesine odaklanmaya karar verdi. Bunun sonucun-
da bu mücadele, Peugeot’nun takviminden silinip oluşturulan plana 

uygun olarak markanın ilk elektrikli performans aracı ile 2020 yılın-
da tanışacak. Peugeot CEO’su Jean-Philippe Imparato yapmış olduğu 
değerlendirmede:

 “Sürüş keyfi marka tarihinin temelini oluşturuyor. Elektrikli araç çö-
zümleri, düşük emisyonlu spor otomobil deneyimi arayan müşterile-
rimize yeni yüksek performanslı versiyonlar sunmak için iyi bir fırsat. 

Elektrikli sistemlerle sağlanan performans ile sürüş keyfi daha da 
artacak. Keşfedilecek yeni alanlar ve karşılaşılacak yeni zorluklarla 
Peugeot markasının macerası heyecan verici bir gelecek için devam 
ediyor. Sıkıcılık asla DNA’mızın bir parçası olmayacak” dedi. 
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Tayvan, Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Çözümleri 
Konusunda Türkiye İle Köprü Kuruyor

Tayvan’ın önde gelen ticaret organizasyonu Tayvan Dış Ticareti 
Geliştirme Konseyi (TAITRA), iki ülke arasındaki işbirliğini güç-
lendirmek amacıyla Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir 

Forumu’na ve Tayvan’dan gelen ticaret heyetine ev sahipliği yaptı. 
Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu, 17 
Ekim 2018’de İstanbul Shangri-La Bosphorus Otel’de gerçekleşti.

Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu, 
Tayvan’ın bu alandaki teknolojilerini tanıtmak ve Türkiye ile işbirli-
ğini güçlendirmek amacıyla düzenlendi. 

Tayvan ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 1,83 
milyar dolar seviyesine ulaştı. 2017 yılında Tayvan, Türk çelik sektö-
rünün sekizinci en büyük ithalatçısı oldu ve Türkiye’den Tayvan’a ya-
pılan tekstil hammaddeleri ve demir dışı ürünlerin ithalatı da önemli 
ölçüde arttı. 

Türkiye ise Tayvan ürünleri için Orta Doğu’daki en büyük ihracatçı 
ülke konumunda. Tayvan’ın Türkiye’ye ihracat yaptığı başlıca alanlar 
makine, entegre devreler, güneş pilleri, otomobil yedek parçaları ve 
plastik endüstrileri.

TAITRA’nın Yönetim Kurulu Başkanı James C.F. Huang ve Başkan ve 
CEO’su Walter Yeh liderliğindeki heyette; Tayvan’ın enerji ve akıllı şe-
hir alanındaki önde gelen kuruluşlarından Delta Electronics, Motech 
Industries, Accton Technology, Digi-Triumph Technology, E-one Moli 
Energy, Information Technology Total Services, Gintech, Inventec So-
lar Energy gibi şirketler yer aldı. 

Türkiye, Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir alanlarında son yıllarda gerçekle-
şen hükümet girişimleri ve hem kamu hem de özel sektörden çok 
sayıda yatırımla önemli ölçüde büyüme gösterdi. 

Tayvan ise solar PV’leri, akıllı şehirler inşa etme ve entegre çözümler 
sunma konusunda yüksek deneyime sahip ülkelerden biri olması se-
bebi ile Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde bulunuyor. 

Türkiye Elektrik Piyasası Kanunu daha fazla yenilenebilir enerjiyi 
teşvik etmekte ve bu bağlamda güneş enerjisi üretimi büyük ölçüde 
artış gösterdi. 

Hükümet bu alanda daha fazla büyümeyi teşvik ederken, yenilene-
bilir kaynaklardan gelen enerji ile ilgili hedefleri de artırıyor ve böy-
lece bu alandaki büyüme ivmesini hızlandırıyor. 

İstatistiklere göre, Tayvan’dan Türkiye’ye ithal edilen güneş pili mik-
tarı, 2017 yılında 2016 yılına göre yaklaşık yüzde 257 oranında arttı. 
Tayvan güneş enerjisi endüstrisi, bir tedarik zinciri niteliğinde oldu-
ğundan toplam çözümler sağlayabiliyor. 

Dünyanın en büyük 10 güneş pili üreticisi arasında yer alan Motech 
ve Gintech’in de aralarında yer aldığı Tayvan’ın güneş enerjisi alanın-
da önde gelen firmaları, forum sırasında güneş enerjisi teknolojileri 
alanında son gelişmeler hakkında sunum yaptılar.

Akıllı şehir teknolojileri kapsamında ise; LED, güç elektroniği, enerji 
altyapısı, yenilenebilir enerji dahil olmak üzere geniş bir yelpazede 
ürün ve çözümler sunan ve uluslararası dev firmalardan olan Del-
ta, IoT akıllı sistemler, Endüstri 4.0, gömülü sistemler alanında lider 
marka Advantech ve Information Technology Total Services (ITTS)’in 
de aralarında bulunduğu lider firmalar akıllı bir şehir kurma konu-
sundaki deneyimlerini ve gelişmiş çözümlerini paylaştılar.

Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Forumu’nda daha fazla 
iş olanakları sağlamak için Tayvanlı ve Türk firmalar arasında görüş-
meler düzenlendi. 

Forumda, TAITRA ve Türkiye’nin önde gelen iki kurumu MÜSİAD 
ve DEİK ile Mutabakat Anlaşması da imzalandı. Ayrıca heyetin 
Türkiye’de bulunduğu beş gün süresince Tayvan ve Türkiye arasın-
daki ticaret ve işbirliğine katkıda bulunmak amacıyla Arçelik, Smart 
Energy, Proline, Temsa, Karsan, Teknosa ve Hepsiburada’nın da ara-
larında bulunduğu Türkiye’nin önde gelen kuruluşları ziyaret edildi.  
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TAITRA Yönetim Kurulu Başkanı James C.F. Huang
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Interview by Nurşah SUNAY

“Işığın Olduğu Heryerdeyiz
“We are Everywhere Where the Light is”

cenk akova
Radelsan Elektrik Satış Müdürü

cenk akova
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Nurşah SUNAY: Mr. Cenk, I would like to begin our interview 
with an introduction to your activities related to Cable Protec-
tion systems, which you produce..

Cenk AKOVA: As a company acting with the principle of quality, we 
cover our products with PVC in order to increase the strength of our 
galvanized steel spiral based products. In addition to the many sub-
categories that we evaluate as general production, we also put our 
signature on specific products with special conditions to be used in 
important projects.

We have a strong customer network based on long years of trust and 
honesty in the domestic market. As a result of the recent economic 
fluctuations, although we have to take a more cautious step in our in-
vestments in terms of the cost of new products and implement a more 
stringent management policy, we are aware of the speed of develop-
ment of the sector.

If you do not reach the speed of the sector by determining the right and 
necessary products in time, you cannot find a chance to survive. For 
this reason, innovation in Radelsan never ends. We design our work 
starting from the question “what does the market want from us”?

Can we get information about your commercial position in the 
foreign market?

Ms. Nurşah, as you know, the export wing of trade is variable and slip-
pery within the political conjuncture context. Therefore, it is unlikely 
to keep export points and numbers constant especially in this period. 
The markets we are working with as of today; Europe, Turkic Republics, 
and Gulf countries.

How do you position yourself compared to other companies in 
the sector of production?

First of all, I would like to state that we do not consider any company 
that we are in the same category as a competitor and we are grateful 
for the value-added and employment that they create for our country. 
The competition for us is a valid concept for the manufacturers abroad. 
I have had the opportunity to make sectoral observations in the 19 

RADELSAN 

Nurşah SUNAY: Cenk bey, söyleşimize özellikle üretimini 
yaptığınız Kablo Koruma sistemlerine ilişkin faaliyetleriniz-
le ilgili bir girişle başlayalım isterim..

Cenk AKOVA: Kalite prensiyle hareket eden bir firma olarak biz, 
üretim bandında, galvaniz çelik spiral tabanlı ürünlerimizi mukave-
metini arttırmak amacıyla pvc ile kaplıyoruz. 

Genel üretim olarak değerlendiğimiz birçok alt kategori ürünün yanı 
sıra, önemli projelerde kullanılacak özel şartlı spesifik ürünlere de 
imza atıyoruz.

İç pazarda uzun yıllara dayanan, güven ve dürüstlük ilkelerini temel 
alan güçlü ve bir müşteri ağına sahibiz. Son dönemde yaşanan eko-
nomik dalgalanmaların bir sonucu olarak yatırımlar, yeni ürünlerin 
maliyetlemesi hesaplarında daha temkinli adım atmak ve daha sıkı 
bir yönetim politikası uygulamak zorunda kalmakla beraber, sektö-
rün gelişim hızının da farkındayız. 

Zamanında ve gerekli ürünleri doğru belirleyerek sektörün hızına ye-
tişmezseniz yaşama şansı bulmanız da mümkün değil. Bu nedenle 
Radelsan’da yenilik hiç bitmez. Pazar bizden ne istiyor? sorusundan 
hareketle çalışmalarımızı bu yönde tesis ediyoruz.

Dış piyasada ticari konumunuz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Nurşah hanım, bildiğiniz gibi ticaretin ihracat kanadı siyasi konjonk-
türel bağlamda kaygan zeminde ve değişkendir. Dolaysıyla ihracat 
noktaları ve rakamlarını  hele bu dönemde sabit tutmak pek müm-
kün görünmüyor. Bugün itibariyle çalıştığımız pazarlar; Avrupa, Tür-
ki Cumhuriyetler ve Körfez ülkeleri.

Kendinizi üretim yaptığınız sektördeki diğer firmalara oran-
la nasıl konumlandırıyorsunuz?

Öncelikle aynı kulvarda olduğumuz hiçbir firmaya rekabet gözüyle 
bakmadığımızı ve yarattıkları katma değer, istihdam için ülkemiz 
adına müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Bizim için rekabet 
yurtdışındaki üreticiler için geçerli bir kavram. 
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countries I visited, and frankly, I can say that I enviably looked at those 
countries that have managed to achieve this unity. Their support for 
each other, their approach styles and from time to time receiving prod-
ucts even from their competitors for their exports form a praiseworthy 
stance. We have to provide this as a country.

You reminded me of the Ahilik Sys tem in the Ottoman Empire..

Yeah, well, maybe the old had already solved this. Today, we are hurt-
ing ourselves and our country with our insatiable ambitions. Radelsan 
is a company that is ready to do its share in every option that finds the 
common sectoral denominator.

Mr. Cenk, let’s do the closing remarks with your evaluation re-
garding your sectoral expectations for the next period..

The question is nice but the answer is not so easy.. We can no longer 
just consider the conditions of Turkey. Geopolitical developments, 
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Gezdiğim 19 ülkede sektörel gözlemler yapma fırsatı buldum ve 
açıkçası, işaret ettiğim bu birlikteliği sağlamayı başarmış ülkelere 
özenerek baktım. Birbirlerine olan destekleri, yaklaşım tarzları, za-
man zaman rakiplerinden dahi ihracatları için ürün alıyor olmaları 
takdirlik bir duruş. Bunu ülke olarak bizim de sağlamamız lazım.

Bana Osmanlı’daki Ahilik sistemini hatırlattınız..

Evet, belki de eskiler bunu zaten çözmüştü.. Bizlerse bugün doyum-
suz hırslarımızla aslında hem kendimize hem ülkemize zarar veriyo-
ruz. Radelsan böyle bir sektörel paydada buluşulabilecek her türlü 
seçenekte, üzerine düşeni yapmaya hazır bir firmadır.

Cenk bey, kapanışı sizden önümüzdeki dönem sektörel bek-
lentilerinize ilişkin bi r değerlendirme alarak yapalım..

Soru güzel ancak cevabı pek kolay verilir cinsten değil.. Artık sadece 
Türkiye şartlarını göz önünde bulunduramayız. 
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Jeopolitik gelişmeler, siyaset, finans politikaları.. Dengeleri değişti-
recek çok etken var. Üstelik, Türkiye’de KOBİ olmak çok zor iş. Sert 
olmak istemem ama gerçekçi bakacaksak, KOBİ’lerin karşılaştığı 
zorlukların, büyük firmalardan çok daha fazla olduğunu görmeliyiz. 
Hele dış pazarda..

Artık 80’lerin başından beri gelen, ucuz iş gücü devri bitti. Hammad-
de ve makine ihtiyacımızı dış bağımlılıktan kurtarmak durumunda-
yız. 

Maalesef inovasyon ve marka sayısı olarak Türkiye olması gerekti-
ği konumda değil. Marka; öyle değerli bir algı ki; bunu oturtmayı 
başardığınızda tüketici bunu kolay değiştirmez ve sahada sizi daima 
zirvede tutar. 

Bulunduğumuz şartlara ilişkin kapanışta söyleyebileceğim şudur; 
bizi bu zorlu süreçten ancak birlikteliğimiz ve enerjimiz kurtarır. 
Radelsan’ın düsturu da budur: ben değil biz demeyi tercih ederiz. 
Bununla beraber daima ilerlemek zorunda olduğumuzu da biliyo-
ruz. Şartlar ne olursa olsun biz ışık olan her yere gitmek zorundayız.

Cenk bey bu değerli görüşleriniz için okurlarımız adına te-
şekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

Marka değerimize katkı sağlayacak, sektörle etkileşimimizi artıracak 
bu söyleşi için ben teşekkür ediyor, tüm okurlarınızı selamlıyorum.

politics, financial policies.. There are many factors that can change the 
balance. Moreover, It is very difficult to be a small and medium-sized 
enterprise. I do not mean to be tough, but if we look realistic, we must 
see that the challenges facing SMEs are much more than the big firms. 
Especially in the foreign markets…

The cheap labour force from the beginning of the 80s is over now. We 
need to save our raw material and machinery from external depend-
ence. Unfortunately, Turkey is not in the position it should be in terms 
of the number of innovations and brands. Brand; such a valuable per-
ception; when you achieve this, the consumer does not change it easily 
and always keeps you at the top.

Taking into consideration the current situation, the only thing that I 
can say as closing remarks is,  our energy and unity save us from this 
difficult process. This is the motto of Radelsan: we prefer to say “we” 
not “me”. However, we also know that we must always move forward. 
Regardless of the conditions, we have to go everywhere where the light is.

Mr. Cenk, I would like to thank you for your valuable comments 
on behalf of our readers and wish you continued success.

I would like to thank you too for this interview that will contribute to 
our brand value and increase our interaction with the sector. I salute 
all of our readers.
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ABD 2018 İlk Yarı Dijital Reklam Yatırımları Yüzde 
23 Artışla 49,5 Milyar Dolara Ulaşarak Rekor Kırdı

IAB (Interactive Advertising Bureau) ABD, PwC ABD tarafından ha-
zırlanan IAB ABD Internet Reklam Yatırımları Raporu’nu açıkladı. 
Rapora göre, 2017’nin ilk yarısında 40,3 milyar dolar olan Dijital 

Reklam Yatırımları, 2018’in ilk yarısında yüzde 23 artışla 49,5 Milyar 
dolara ulaştı.

Rapor bu büyümenin temel dayanakları olarak Dolaysız Marka 
Ekonomisi’ni ve mCommerce (mobil ticaret)’ deki artışı gösteriyor. 
Tüketiciler artık fiziksel mağazalardan alışveriş yapmak yerine yeni 
dijital odaklı, doğrudan tüketiciyle buluşan markaları (direct to  con-
sumer) ve ürün gruplarını tercih ediyor. Bu tarz ürünlerin genellikle 
mağazalarda yer almaması da reklamverenleri ve perakendecileri bu 
yeni tüketicilere mobil üzerinden ulaşmaya yönlendiriyor. 

Raporda öne çıkan diğer başlıklar şu şekilde:

• Dijital video reklam yatırımları geçen yıla oranla yüzde 60 artarak 
ilk yarıyılı 7 milyar dolar ile tamamladı. Bu yatırımların yüzde 60’ını 
mobil video reklam yatırımları oluşturuyor. 

• Dijital ses (audio) reklamları yüzde 31 artarak 2018 ilk yarıyı 935 
milyon dolar ile tamamladı. Böylece geçen yılın toplam gelirlerini 
1,8 milyon dolar geçmiş oldu.

• Dijital reklam yatırımlarının neredeyse 3’te 2’sini (% 63) oluşturan 
mobil, 2017 ilk yarısına göre yüzde 54 artışla büyümeye devam edi-
yor. 

• Reklam verenler 2018’in ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 42 ar-
tışla Mobil’e 30,9 milyar dolar yatırım yaptı. Geçtiğimiz yıl bu rakam 
21,8 milyar dolar idi. 

• Mobil arama reklam yatırımları yüzde 37 artışla 13,5 milyar dolara 
ulaştı. Masaüstü tek başına 9,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

• Mobil arama reklam yatırımları, toplam arama motoru reklamları-
nın yüzde 59’unu oluşturdu.

• Mobil display reklam yatırımları, ilk yarıyılı yüzde 45 artışla 11,7 
milyar dolar ile tamamladı, böylece toplam display reklam yatırım-
larının yüzde 74’ünü oluşturdu.

• Sosyal medya yatırımları ise 2018 ilk yarıyı yüzde 38 artışla 13,1 
milyar dolar ile tamamladı.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan IAB CEO’su Randall Rothenberg 
şu sözleri söyledi: “Bu rakamlar display, arama motoru, mobil video 
fark etmeksizin dijital reklamcılığın markaların tüketicileriyle ileti-
şim kurduğu güçlü mekanizmalardan biri olduğunu ortaya koyuyor. 
Dolaysız markaların kendi işletmelerini yarattığı ve diğer bütün iş-
letmelerin de bundan faydalandığı dikkat çekici bir gerçek.”

IAB ABD Endüstri Girişimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Anna 
Bagerraporla ilgili şu yorumda bulundu: “Dijital reklamcılığın rek-
lamverenlerin aklında bir numara olduğu çok açık. 

Video özellikle mobil cihazlarda büyük bir ivme yakaladı. Dijital ses 
ve sosyal medya gibi diğer formatlar da aynı deneyimi yaşıyor ve 
daha da büyümeye hazır bir izlenim veriyor.”

PwC ABD ortaklarından David Silverman ise şu cümleleri sarf etti: 
“Geçtiğimiz 23 yılda bu rapor Dijital reklam endüstrisinin büyüklü-
ğünü ve yükselen trendleri takip eden resmi bir kaynak olarak ko-
numlandı. 

2018 ilk yarı raporu da sektörün büyük etkisine yönelik farkındalığı 
artırmaya devam ediyor, özellikle de reklamcılık eko sisteminde ger-
çekleşen büyük dönüşüme dikkat çekiyor.”
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2017-2018 İlk Yarı Dijital Reklam Yatırımları Büyüklük Karşılaştırması (Milyon dolar)

Masaüstü ve Mobil 2017 İik Yarı 2018 İlk Yarı

% $ % $

Arama motoru 47,5 19,134 46,1 22,823

Banner 30.7 12,362 31,8 15,743

Sponsorluk 1,0 388 0.9 451

 Rich Media 2,8 1,129 2.9 1,426

Bannerlar / display reklamlar 26,9 10,845 28.0 13,866

Dijital Video Reklamları 12,9 5,203 14,2 7,012

Diğer 8,8 3,551 8,0 3,963

İlan Sayfaları 3,8 1,525 3,2 1,597

LeadGeneration 3,2 1,268 2,8 1,380

Ses 1,8 716 1,9 935

  Diğer 0,1 42 0,1 51

Toplam 100 40,250 100 49,541

Masaüstü ve Mobil Karşılaştırması  (Milyon Dolar) 

Format 2017 İlk Yarı 2018 İlk Yarı

% $ % $

Masaüstü 45,9 18,457 37,5 18,592

Mobil 54,1 21,793 62,5 30,949

Toplam 100 40,250 100 49,541

Gelir Modelleri Karşılaştırması (Milyon Dolar) 

Format 2017 İlk Yarı 2017 İlk Yarı

% $ % $

Etkileşim bazlı 33.4 13,404 34,5 17,078

Performans-bazlı 64.9 26,042 61,0 30,198

Hybrid 1.7 691 4,6 2,264

Toplam 100 40,138 100 49,541
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İç Pazar Gerilemede, İhracat Artışta

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’ Ekim 
ayı sonuçları açıklandı. Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sana-
yi Bileşik Endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre 1,86 puan 

gerileyerek 85,63 seviyesinde gerçekleşti. 

İnşaat sektöründe yaşanan talep ve finansman sorunları inşaat mal-
zemeleri sanayisini daha çok etkilemeye başladı. Buna bağlı olarak 
inşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerinde, iç pazar kaynaklı olarak 
gerileme sürdü. 

Mali piyasalardaki göreceli iyileşmeye rağmen güven ve beklentiler-
de de zayıflama devam etti. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi 
siparişlerde düşüş sürerken, ihracat siparişlerinde Ekim ayında yine 
artış yaşandı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tara-
fından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi 
Bileşik Endeksi’nin Ekim 2018 sonuçları açıklandı. 

Ekim ayında 85,63 puan olarak gerçekleşen Bileşik Endeks raporun-
da, önümüzdeki aylara ilişkin güven ve beklentilerdeki gerilemenin, 
inşaat malzemeleri sanayisinde küçülme yaşanabileceği endişesini 
artırdığı belirtildi. 

Endeksteki iyileşmenin, inşaat sektöründe sağlanacak normalleş-
meye, giderek bağımlı hale geldiği ifade edildi. Bileşik Endeks’te şu 
bilgiler yer aldı:    

İhracat Dışındaki Faaliyetlerde Gerileme Yaşandı

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler, mali göstergelerdeki iyi-
leşmeye rağmen Ekim ayında gerilemeye devam etti. Faaliyetlerde 
üç ayda hissedilir bir gerileme oluştu. 

Ekim ayındaki gerilemede inşaat sektöründeki talep yetersizliği ve 
finansman sıkıntıları belirleyici oldu. Faaliyet Endeksi Ekim ayında 

bir önceki aya göre 1,8 puan düştü. İhracat hariç diğer faaliyetlerde 
gerilemeler ortaya çıktı. 

Yurtiçi satışlar Ekim ayında belirgin ölçüde geriledi. Üretimde de ge-
rileme devam etti. Cirolar Ekim ayında özellikle iç satışlardaki düşüşe 
paralel olarak zayıf kaldı. Yurtdışı satış fiyatlarında ise bu kez sınırlı 
bir gerileme yaşandı. 

Gerileme, inşaat sektöründe yaşanan durgunluktan ve inşaat firma-
larının yaşadıkları sıkıntılardan kaynaklandı. Yurtdışı satış fiyatların-
da ise gerileme bu kez yavaşlayarak devam eti. 

Güven Endeksi, Yaşanan Gelişmelere Daha Duyarlı Hale Geldi

Güven Endeksi’nde yaşanan gerileme, Ekim ayında da devam etti. 
Güven Endeksi’ndeki gerilemede bu kez daha çok inşaat sektöründe 
yaşanan sıkıntılar ve gelişmeler etkili oldu. 

Ekonomide yaşanan panik havasının sona ermesine rağmen ekono-
miye olan güven kaybı devam etti. Ekim ayında faaliyetlerde gerile-
menin sürmesi de güveni olumsuz etkiledi. 

Güven seviyesi bir önceki aya göre 1,3 puan düştü. Ekim ayında gü-
ven seviyesi 15,2 puan fark ile geçen yılın Ekim ayı güven seviyesinin 
de çok altında kaldı. Türkiye ekonomisi, inşaat sektörü ve inşaat mal-
zemeleri sanayisine ilişkin güven kaybı da Ekim ayında sürdü. 

Ayrıca yurtiçi pazarlarda da güven kaybı gerçekleşti. İhracat pazarla-
rında ise güven Ekim ayında artışına devam etti. Güven Endeksi’nin 
hassasiyeti inşaat sektörüne bağlı olmaya başladı. 

Bu nedenle güven seviyelerinde iyileşme için inşaat sektöründe iyi-
leştirici ve güven artırıcı ilave adımlara ihtiyaç duyulduğu görüldü. 

Yurtiçi Siparişler Düşerken İhracat Siparişleri Artıyor

Ekim ayında İnşaat Malzemeleri Sanayisi Beklenti Endeksi’nde yaşa-
nan gerileme, yavaşlayarak dördüncü ayına taşındı. Faaliyetlerdeki 
daralmanın sürmesi ve güven kaybı, beklentileri olumsuz etkileme-
ye devam etti. 

Mali piyasalarda sağlanan göreceli istikrara rağmen beklentiler bu 
kez inşaat sektörüne ilişkin endişeler nedeniyle geriledi. Beklentiler 
son beş yılın en düşük seviyesine indi.     

Beklenti Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre 2,4 puan düştü. 
Böylece son yedi ayda beklentilerde toplam 16,5 puan gerileme ya-
şandı. 

Bu gerileme ile birlikte Ekim ayı beklenti seviyesi geçen yılın aynı 
döneminin beklenti seviyesinin 14,8 puan altına indi. Önümüzdeki 
üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde düşüş devam etti. 

İhracat siparişlerinde ise Ekim ayında yine artış yaşandı. Önümüzde-
ki üç ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentileri ise kuvvetli şekilde 
gerileme göstermeye devam etti. 
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Kara Cuma Sahtekarlarına Dikkat

E-ticarette indirimli satışların yapılacağı, tüketici tarafından heye-
canla beklenen Kara Cuma ve Siber Pazartesi kampanya günleri 
yaklaşıyor. Ancak indirim çılgınlığını sadece siteler ve vatandaş 

beklemiyor. Dolandırıcılar da son hazırlıklarını yapıyor. 

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu 
Cenk Çiğdemli, indirim çılgınlığının yaşanacağı Kara Cuma ve Siber 
Pazartesi’de hem satıcıların hem de vatandaşın dolandırıcılara karşı 
dikkatli olması gerektiğini belirtti. E-ticaret sahtekarlarının da özel 
indirim günlerini fırsat olarak gördüğüne işaret eden Çiğdemli, şun-
ları aktardı:

İndirimler Mantıklı Olmalı

“Vatandaş öncelikle kampanyaların mantıklı olmasına dikkat etme-
li. 300 liralık bir malı 50 liraya kimse satmaz. Çok şaşırtıcı indirimlere 
güvenilmemeli. 

Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı. Sahtekar-
ların bu özel günleri fırsat olarak gördüğü unutulmamalı. E-ticaret 

dolandırıcıları bu indirim günlerine özel olarak basit e-ticaret siteleri 
kurup, olmayan ürünleri satabilirler. Vatandaş alışveriş sapacağı si-
tenin SSL sertifikasını mutlaka kontrol etsin. SSL sertifikası olup ol-
madığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit 
işareti ile anlaşılabilir. 

Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin 
güvenilir olamayacağı anlamına gelir. Sitenin adres, şirket ve telefon 
bilgileri de kontrol edilmeli. 

Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir 
olduğunu gösterir. Yazıyorsa sitenin altındaki altyapı sağlayıcı firma 
ismine bakılabilir. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun, telefonda veya 
mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemeli.”

Satıcılar da Dolandırıcı Mağduru Olabilir

Sadece tüketicinin değil, site sahipleri ve satıcıların da dolandırıcılık 
mağduru olabileceğine vurgu yapan Çiğdemli, satıcının sitesinde 
mutlaka 3D Secure kullanması gerektiğini belirterek şunları aktarı-
yor:

“3D Secure, kredi kartıyla yapılan alışverişe SMS ile onay verilmesi-
dir. Bu tüketici kadar aslında satıcıyı korumaya yöneliktir. E-ticarette 
karşılaşılan müşteri dolandırıcılıklarına karşın satıcıyı korur. 

Bazı dolandırıcılar çalıntı kredi kartlarıyla alışveriş yapabiliyorlar. 
Kartın gerçek sahibi alışverişe itiraz ettiğinde satıcı parayı bankaya 
geri ödemek zorunda, banka parayı hemen çekiyor zaten. 

Satıcı ise ürünü gönderdiğiyle kalıyor, 3D Secure onayı olmadığı için 
hiçbir hak iddia edemiyor. Bu şekilde mağdur olan çok sayıda şirket 
var.” 

Altyapınız Hazır mı?

Altyapı yetersizlikleri konusunda da şirketleri uyaran Çiğdemli, “Geç-
tiğimiz yıl Kara Cuma’da bazı büyük e-ticaret siteleri bile aşırı yoğun-
luktan dolayı kilitlenmişti. 

Bu tamamen altyapı eksikliğiyle alakalı bir sorun. Biz artan trafiği 
sorunsuz yönetebilmek için bu yıl hat kapasitelerimizi daha da ar-
tırdık. 

Sitelere yüklenme olunca kilitlenecek diye bir şey yok. Öyle olsa 
Facebook ve Amazon gibi sitelerin her gün çökmesi lazım. Doğru 
altyapı yatırımı yapmamış olan siteler geçen yıl bu nedenle olması 
gerekenden daha düşük ciro yapmıştı. 

Doğru altyapı yatırımı yapanlar ise 10 günlük cirosunu bir günde 
yapmıştı. Ayrıca altyapısında kampanya modülü olmayan siteler de 
indirimli satış fırsatından yararlanamıyor. 

Geçen yıl bazı siteler belli başlı ürünlerde indirim yapıp yan ürünlere 
zam yapmışlardı. Müşteri bunları fark ediyor. İndirim değil bindirim 
yapıldığı algısı oluşursa, bir daha bu tür kampanya günlerinde satış 
yapmak zor olur. Siteler buna çok dikkat etmeli” dedi.
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TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, 
Ticimax E-ticaret Sistemleri 
Kurucusu Cenk Çiğdemli
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Enerjide En Önemli Gündem Depolama

Enerjide en önemli gündem “depolama”. Ankara’da bu yıl 11’incisi 
düzenlenen EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nda  depola-
maya yönelik çalışmalar yurt içi ve dışından gelen bilim adamları 

ve konuklar arasında en fazla gündeme getirilen konu oldu.

EIF 2018 sonuç bildirgesi yayınlandı. Ülkelerin gelişimine, özellikle 
gelişmekte olan ülkelerin son yıllarda gösterdiği yüksek ivmeye pa-
ralel, enerjinin öneminin hızlı arttığı, tüm sektörler arasında ön pla-
na çıktığı belirtilen bildirgede, son 10 yılda Asya ile Avrupa arasında 
önemli bir HUB olan Türkiye’de de enerjinin ilk üç sektörden biri ha-
line gelmesinin bunun en önemli göstergesi olduğunun altı çizildi.

Tüm gelişen ekonomilerde olduğu gibi Türkiye’de de yenilenebilir 
enerji kaynaklarının toplamdaki oranını hızla artırdığı, buna karşın 
fosil yakıtların önümüzdeki 10 yılda giderek önemsizleşeceği vurgu-
lanan bildirgede,  Türkiye’nin büyük ölçekteki kömür kaynaklarını bu 
zaman diliminde hızla değerlendirmesinin önemine işaret edildi.

Bildirgede YEKA ihalelerine yurtdışından gelen ilgi ile EIF 2018’e bu 
yıl önceki yıllara göre uluslararası boyutta daha fazla yabancı katı-
lımcı olmasının Türkiye’nin enerji sektöründe uluslararası boyutta 
önemini hızla arttırdığını gösterdiği vurgulandı. 

Uluslararası işbirliğinin hem Türkiye hem dünya ölçeğinde geliştiril-
mesi için yapılacak çalışmaların yeni nesillerin temiz, aynı zamanda 
daha refah bir dünyada yaşanması için önemine işaret edilen bildir-
gede, bu kapsamda Energy Storage (depolama) konusunun hemen 
tüm katılımcıların ortak gündemi olduğuna dikkat çekildi.

Bildirgede, temiz enerji kaynaklarına gösterilen ilginin sevindirici 
olmasına karşın, depolama konusunda henüz dünyanın beklenen 
adımı atamadığı, dolayısıyla sektörün hemen tüm temsilcilerinin 
depolama konusunda daha fazla yoğunlaşması, ARGE çalışmalarının 
artması, uluslararası yatırımların çoğalması gerektiğine işaret ettik-
leri belirtildi.

Bu yıl 8-9 Kasım tarihlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez’ in de katıldığı, onursal başkanlığını Ankara Ticaret Odası Baş-
kanı Gürsel Baran, Kongre başkanlığını Avukat Çiğdem Dilek’in yaptığı 
EIF 2018’de, 300’ü aşkın  firma ile yaklaşık 15 bin delege yer aldı.
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Schneider Electric’in Ürettiği MasterpactMTZ 
Innovation Summit Istanbul’da Görücüye Çıktı

Schneider Electric, yeni nesil alçak gerilim açık tip devre kesici-
si Masterpact MTZ’yi Innovation Summit Istanbul’da tanıtıldı. 
Masterpact MTZ, müşterilerin ihtiyaçları ve talepleri göz önüne 

alınarak tasarlandı. 

İhtiyaçların değişmesi halinde, ek donanım yatırımı gerektirmeyen 
yazılımsal versiyon yükseltme becerisi ile geleceğe hazır olarak gö-
rülüyor. Daha esnek, daha hızlı ve daha ileri teknoloji oluşuyla göz 
dolduruyor.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schne-
ider Electric, müşteri odaklı çözümlerine bir yenisini daha ekledi. 
Şirketin, alçak gerilim devre kesici üretiminde otuz yıllık deneyimi-
nin bir sonucu olan Masterpact MTZ, güçlü, esnek ve güvenli yapı-
ya sahip. Bu çözümün Türkiye tanıtımı ise 11-12 Ekim tarihlerinde 
Zorlu PSM’de düzenlenen Schneider Electric Innovation Summit 
Istanbul’da gerçekleştirildi.

Schneider Electric Bina ve IT’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Philippe 
Delorme yeni ürünle ilgili şunları dile getirdi; “Günümüzün enerji 
dünyasında güç dağıtımını baştan tanımladık ve gelecekte de kul-
lanılabilecek Masterpact MTZ’i pazara sunduk. 

Schneider Electric olarak her zaman müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
ön planda tutuyoruz. Bu durum Masterpact MTZ için de geçerli oldu. 
Güç dağıtımının daha güvenli, daha güvenilir, verimli, sürdürülebilir 
ve bağlantılı olmasını sağladık. 

Yeni Masterpact’in bağlanabilirliği, dijital özellikleri ve EcoStruxure 
mimarisiyle sorunsuz entegrasyon özelliği ile piyasanın en iyilerin-
den olacaktır. Endüstriyel alanlar, kritik uygulamalar ve binalar için 
alçak gerilim çözümlerinin bir parçası olarak son kullanıcılar, pano 
üreticileri ve müteahhitler için büyük avantajlar sağlamasını bekli-
yoruz”.

elektrik
electric



ürün elektrik
electric

95www.sektorumdergisi.comAralık  December  2018

Schneider Electric’ten Müşteri Odaklı Çözüm; Masterpact Mtz

Masterpact MTZ, sektöre bir ilki de getiriyor. Masterpact MTZ, dahi-
li Class 1 ölçüm özelliği ile proje zamanından ve enerjiden tasarruf 
sağlama özelliğine sahip ilk açık tip devre kesici. Schneider Electric’in 
geliştirdiği ürünün diğer özellikleri ise şu şekilde;

Daha Fazla Performans: Masterpact MTZ, IEC 61557-12 ile uyum-
lu ve sertifikalandırılmış Class 1 hassaslıkta güç ölçüm cihazına sahip 
ilk açık tip devre kesici olma özelliği taşıyor. Hassas enerji tüketimi 
analizi, optimizasyon, maliyet ve enerji tüketim trendi analizi saye-
sinde enerji verimliliği sağlıyor. Enerji yönetimi ise ISO 50001 ve IEC 
60364-8 uluslararası standartlarıyla uyumlu.

Daha Kolay Yükseltme: Masterpact MTZ mevcut Masterpact ürün 
grubuyla aynı nominal akım değerlerine ve kasa boyutlarına sahip. 
Bu sayede panolarda sorunsuz, hızlı entegrasyon ve yenileme yapı-
labiliyor.

 

Bu da Masterpact NT/NW’den Masterpact MTZ’ye sorunsuz geçiş 
anlamına geliyor. Ayrıca panoların tekrar tasarlanmasına veya IEC 
61439-2 kapsamında yeni sertifikasyon testine de gerek kalmıyor. 
Ürün Akıllı Panolar ile kolay entegrasyon ve dahili Ethernet bağlantı-
sı sayesinde enerji ve bina otomasyon sistemleriyle bağlantı olanağı 
da sağlıyor.

Daha Fazla Güvenilirlik: Masterpact MTZ kabloda aşırı yük, kısa 
devre ve yalıtım hatalarına karşı koruyor. En zorlu ortamlarda dahi 
alçak gerilim elektrik dağıtım şebekelerinin ihtiyaç duyduğu çalışma 
sürekliliğini sağlayabiliyor. 

Masterpact MTZ ayrıca gerilim dalgalanmaları, elektromanyetik pa-
razit, titreşim, şok, korozif-kimyasal ortamlar ve yıpratıcı sıcaklıklar 
gibi iş akışını sekteye uğratan kötü koşullar karşısında da oldukça 
güçlü mekanik ve elektriksel performans sağlıyor.

Daha Fazla Esneklik: Masterpact MTZ her zaman ve her yerde di-
jital modüllerle yeni fonksiyon eklenebilir özelliğe sahip. Dijital mo-
düllerde koruma, ölçüm, arıza teşhisi ve bakım için çeşitli gelişmiş 
fonksiyon seçenekleri bulunuyor. 

Masterpact MTZ, tasarım ve konfigürasyondan devreye alma (son 
dakikadaki değişiklikler için) ve işletme yükseltmelerine kadar 
kullanım döngüsünün her aşamasında, güç kesintisi veya koruma 
amaçlı kesinti ihtiyacı söz konusu olmadan ölçeklendirilebiliyor. 

Daha Fazla Güvenlik: Masterpact MTZ, hızlı görünüm, koruma 
ayarı, otomatik arıza teşhisi, enerji tüketimi, güç kalitesi, faz dengesi 
ve sağlık durumu gibi özellikleriyle kullanıcıların tesislerini güvenli 
bir şekilde yönetmelerini sağlıyor. 

Üstelik güvenli bluetooth bağlantısı aracılığıyla kullanıcılarına ol-
dukça hızlı analiz gücü sunuyor. Facility Hero özelliği ise uzaktan 
bildirim için dijital bakım ve ortak çalışma kayıt defteri oluşturarak 
proaktif bakım, güvenli işlem sürekliliği, periyodik muayene, uyarı-
lar ve alarmlarla güvenliği pekiştiriyor. 

Daha Fazla Çalışma Süresi: Güç kesintisi durumunda müşteriler 
çalışılamayan süreleri minimum seviyeye indirebilir ve akıllı telefon 
yardımıyla enerjiyi hızlı ve güvenli bir şekilde tekrar devreye alabi-
lirler. NFC bağlantısı sayesinde ani güç kesintileri sırasında temel 
veriler kaybolmadan kaydediliyor. Böylece kayıp olamadan işlem 
devam ettiriliyor.

Geleceğe Hazır Daha Kolay Bağlanabilir ve Dijital: Masterpact 
MTZ, akıllı pano mimarisiyle sorunsuz bir şekilde entegre edilebili-
yor. Yaşanabilecek problemleri daha önceden görüp hızlı adaptas-
yon sağlayan Masterpact MTZ bu özelliğiyle uzun dönem kullanım 
sağlar. 

• Bu özeliklerine ek olarak Masterpact MTZ, eşsiz bir bağlanabilirlik 
özelliğine sahip. Ürün ayrıca; 

• Ecodial ile tek hat şeması ve Ecoreal ile pano tasarlama,

• MyPact dijital konfigürasyon ve sipariş aracıyla konfigürasyon ve 
sipariş,

• Ecoreach yazılımıyla fabrika kabul testlerini yapılandırma, devreye 
alma ve yönetme.

• Dahili web sayfaları, Facility Hero, Power Monitoring Expert, Power 
Scada Operation ve SmartStruxure bina yönetimine sorunsuz enteg-
rasyon sağlayan PowerStruxure altyapısı sayesinde gerçek zamanlı 
bakım ve işletim.

Dijital modüllerle kullanım ömrünün her aşamasında yükseltme ve 
özelleştirme özelliklerine sahip. 
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Nissan Leaf Elektrikli Aracın Lideri

Nissan Leaf, 2018 yılında gösterdiği satış performansıyla Avrupa’nın 
en çok satan elektrikli aracı unvanını korudu. Yılın ilk sekiz 
ayında Avrupa genelinde 26 binlik satış performansına ulaşan 

Nissan Leaf, Norveç’te diğer tüm otomobil marka ve modellerini ge-
ride bırakarak aynı zamanda Norveç’in en çok satan binek otomobili 
olarak da önemli bir başarıya imza attı.  

Satışa 1 yıl önce sunulan ve bu süre içerisinde birçok ödül alan yeni 
Nissan Leaf, aynı zamanda satış performansıyla da elektrikli otomo-
bil dünyasına yön veriyor. Avrupa yollarında dolaşan 26 bin yeni Nis-
san Leaf, elektrikli otomobile geçiş sürecine öncülük ediyor.

Nissan’ın ödüllü modeli Leaf 2018 yılının ilk 8 ayında Avrupa’nın en 
çok satan elektrikli otomobili oldu. Avrupa genelinde her 10 dakika-
da bir adet Nissan Leaf satıldı. 

Yeni Nissan Leaf; Avusturya, Fransa, Almanya, Hollanda, Portekiz ve 
İspanya gibi önemli pazarlar da dahil olmak üzere Avrupa genelinde 
satışlarını artırdı. 

Sadece elektrikli otomobil pazarını domine etmekle kalmayan yeni 
Nissan Leaf, Norveç’te tüm elektrikli ve içten yanmalı motora sahip 
otomobilleri geride bırakarak 2018 yılının en çok satan otomobili 
oldu.

Nissan Leaf, sadece perakende satışlarıyla değil kurumsal satışlarda 
da öne çıkıyor. Yılın ilk sekiz ayında Avrupa genelinde perakende 
satışların yanı sıra ticari işletmeler ve filolara satışı da atış gösterdi. 

Yılın ilk sekiz ayında Avrupa genelinde 8 bin adet Nissan Leaf, ku-
rumsal işletmelere ve filolara teslim edildi.

Yeni Nissan Leaf, yeni nesil Nissan Intelligent Mobility teknolojisi ve 
en güncel Euro NCAP test standartlarına göre 5 Yıldız’ı karşılayan gü-
venlik özellikleri ile önceki modelin yeteneklerini daha da geliştiriyor. 

Yeni Nissan Leaf ayrıca ProPILOT ve ProPILOT Park gibi gelişmiş sürüş 
destek sistemleriyle sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Kullanıcının 
sadece tek bir pedal kullanarak hızlanmasına ve yavaşlamasına im-
kan tanıyan yenilikçi e-Pedal ise sürüş kolaylığı ve sürüş keyfi kav-
ramlarına yeni bir boyut kazandırıyor.

Tüm dünyada 51 farklı pazarda satışa sunulan Nissan Leaf satışa 
sunulduğu 2010 yılından bu yana 350 bin adetlik satış performansı 
gösterdi. 

Nissan Leaf, aralarında L’Automobile et L’Entreprise tarafından ve-
rilen Elektrikli Araç/plug-in hibrid kategorisinde en iyi otomobil, 
İspanya’da El Economista tarafından verilen Ekomotor Ödülleri’nde 
En İyi Elektrikli Araç ve İngiltere’de What Car? 2018 Yılın Otomobili 
Ödülleri’nde En İyi Elektrikli Otomobil’in de olduğu yaklaşık 100 ödül 
aldı.

Dünyanın elektrikli araç liderinin hafif ticari ve yedi koltuklu türevi 
olan e-NV200 de Avrupa genelinde son derece başarılı satış adet-
lerine ulaşıyor. 

elektrik
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Günsan İnşaat Sektörünün Çözüm Ortağı  Geniş Ürün 
Portföyüyle Referans Projeleri Hayata Geçiriyor 

Anahtar & priz ve alçak gerilim ekipmanları üreten, sektörünün 
öncülerinden Günsan Elektrik, İstanbul Havalimanı Projesi’nin 
yanı sıra Bursa, Adana, Yozgat ve Elazığ şehir  hastaneleri başta 

olmak üzere birçok kamu projesi ve prestijli konut projelerinde yer 

alıyor. Günsan, son olarak Konya Karaman Şehir Hastanesi’nin aydın-
latma kontrolünü üstlendi. 

Anahtar priz ve elektrik aksesuarları alanındaki 17 bin parçalık ürün 
portföyünü, hem ülke içine hem de dünyada 50’den fazla ülkeye 
ulaştıran Günsan Elektrik, referans proje çalışmalarıyla da birçok 
kamu ve prestijli özel konut projelerinde yer alıyor. 

Şehir Hastanelerinde Günsan İmzası 

Geniş ürün portföyü sayesinde referans proje çalışmalarını kolaylıkla 
hayata geçirdiklerini belirten Günsan Elektrik Satış Direktörü Vedat 
Yazar “Ürün portföyümüzde yer alan alçak gerilim tesisatı ekipman-
ları olan elektrik anahtarı, priz, grup priz, şalt malzemesi, kompakt 
şalter, kaçak akım röleleri, sigorta kutuları ve aksesuarları ile refe-
rans projeler için çözüm ortağıyız. 

İstanbul Havalimanı Projesi’nin yanı sıra Adana, Elazığ, Bursa ve Yoz-
gat’daki şehir hastanelerinin ardından son olarak Konya Karaman 
Şehir Hastanesi’nin aydınlatma kontrolünü yaklaşık 35 bin adet Vi-
sage serisi ürünümüzle gerçekleştirdik” dedi.

Son İki Yılda Önemli Gayrimenkul Projelerinde Yer Aldı

Günsan olarak büyük ölçekli gayrimenkul projelerinde yer almak 
üzere son iki yılda önemli adımlar attıklarını da belirten Yazar, “DAP 
Yapı tarafından Kartal sahil şeridindeki karma yaşam konseptli İst-
marina projesinde yer alan toplam 1502 daire ve 258 ticari alanın; 
Metal Yapı Konut’un Küçükçekmece gölüne komşu Blue Lake pro-
jesinde yer alan toplam 788 daire ve 22 ticari alanın anahtar, priz 
ürünlerini sağladık. 

Vira İstanbul Projesi’nde de toplam 1156 adet konut ve 39 ticari ala-
nın anahtar, priz ürünleri Günsan markalı olacak. Bu kapsamda in-
şaat sektörüne kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı çözümler sunmaya 
önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” dedi. 

Günsan Elektrik Satış Direktörü Vedat Yazar
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Boytorun Architects’ten Türkiye’de Bir İlk: 
Mercedes Benz Gelecek Otomotiv Dijital Showroom

Türkiye’nin farklı bölgelerinde pek çok kurumsal firmanın mi-
mari ve iç mimari projelerine imza atan Boytorun Architects, 
Mercedes Benz Gelecek Otomotiv için Emaar Alışveriş Merkezi 

içerisinde, Türkiye’de ilk kez uygulanan “dijital mağaza” tasarımına 
imza attı. 

Mimar Yudum Boytorun ve Mimar Semih Boytorun’un kurucusu ol-
duğu Boytorun Architects’in Mercedes Benz Gelecek Otomotiv için 
Emaar Alışveriş Merkezi içerisinde tasarladığı dijital mağazada dijital 
devrimin tüm materyallerini projeye entegre etmiş.

Türkiye’de ilk, dünyada ikinci kez uygulanan dijital showroom projesi 
modern ve esnek mağaza ihtiyacının tüm işlevselliklerini yerine ge-
tirmek amacıyla tasarlanmış.

Küresel otomotiv sektöründe değişen satış ve müşteri ilişkileri ihti-
yaçları doğrultusunda radikal dönüşüme uğrayan satış birimi kon-

septini en iyi şekilde temsil eden projede masa düzeninde müşteri 
ağırlama kaldırılarak ayakta karşılama tercih edilmiş. 

Araç etrafında tüm işlevler tabletlerle gerçekleştirilirken özellikle-
rinin müşterinin taleplerine göre düzenlenmesiyle gerçek zamanlı 
müşteri deneyimi sağlanmış. Böylelikle müşterinin dikkati merkeze 

çekilerek olabilecek en verimli satış ve satış sonrası hizmetlerin kar-
şılanması hedeflenmiş. 

Showroomda, ilk giriş itibariyle ziyaretçiyi karşılayan dijital verilerin 
anlık yayınlandığı videowall, light box ve cam arkası kamufle edilmiş 
ekranlar gibi öğeler farklı bir dünyaya giriş hissini olabildiğince yük-
sek tutmak hedeflenerek uygunlanmış. 

Merkezde yer alan ikram bankosu müşterinin kullanımına açık ola-
rak düşünülmüş, özel üretim mobilya ve ışık detayları ile genel proje 
içerisinde tam uyum hedeflenmiş. 

aydınlatma
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Aynı zamanda lineer oturma grupları modern görünümlü yapılarıyla 
müşteriye en konforlu bekleme alanı standartları sunarken aksesuar 
ve teşhir üniteleri ürün görünürlüğü ve kolay ulaşım hedefleri baz 
alınarak tasarlanmış. 

“Cam kaplama bölücü duvarlar ile özel müşteri ağırlama alanlarını 
modern ve şık hale getirirken tüm alanda kullanılan cam malzeme 
ile bütünlük sağlamaya çalıştık” diyen Boytorun Architects Kurucu 
Ortağı Mimar Yudum Boytorun özel müşteri ağırlama mekanların-
da kullanılan akustik duvar ve tavan uygulaması ile bu alanların ses 
yutuculuğu dolayısıyla akustik konforunu artırdıklarını dile getiriyor 
ve ekliyor: 

“Zeminde özel döküm tekniğiyle uygulanan “stone carpet” ve ta-
mamen geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş ahşap parke zemin 
uygulamaları tercih ettik. 

Mekan aydınlatmasında ise gün ışığını olabildiğince efektif kullan-
maya gayret gösterdik ve dijital ortamda ışık hesapları yapılmış olan 
tüm mekan ve özellikle araç aydınlatmasında ihtiyaçlar en yüksek 
verimlilikte karşılanmakta. 

Araç ve müşteri bekleme alanları farklı aydınlatma değerleri ile bir-
birinden ayrılırken, kesişim noktalarında ek armatür kullanımları ile 
bu geçişler ideal aydınlatmayı sunabiliyor. 

Tüm iklimlendirme, aydınlatma, medya ve güvenlik ekipmanları 
otomasyon sistemine dahil edildi ve dijital showroom gereksinim-
lerinin tümü karşılandı.”

Alanda engelli giriş ve kullanım standartlarının tümünü sağlayan 
Boytorun Architects, rampa ve basamaksız geçişlerle bireylerin ya-
şam standartlarını en yüksek seviyede tutmuş. 

Mobilyalarda laminat malzemenin ileri düzey işçilikle işlenmesi ve 
koyu renk camla bütünlüğü estetik görünüm oluştururken, gizli kulp 
detayları ve ray sistemleriyle de işlevsellik sağlanmış.

 Mimarlar oturma gruplarında tercih ettikleri özel üretim ürünlerde  
konforlu kullanımı da ön planda tutmuş. Tüm detayları ileri teknoloji 
ürünlerle destekleyen Boytorun Architects, dijital showroom ile bir-
likte gelen imkanları bu projede sonuna kadar kullanmış.
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EDDA Architecture’a European Property 
Awards Ödülü

International Design Awards (IDA) 2017’de Mansiyon Ödülü’ne la-
yık görülen Tuzla Villaları, son olarak European Property Awards’ta 
iç mimari projelerin yarıştığı Interior Design Private Residence ka-

tegorisinde ödül aldı. 

Klasik stili modern bir anlayış ile yorumlayan EDDA Architecture’ın 
mimari ve iç mimari projelerini üstlendiği tasarım geleneksel Türk 
mimarisini yansıtan detayları ile ilgi görüyor.

Konut projeleri içerisinde geleneksel Türk mimarisinin modern bir 
yorumu olarak karşımıza çıkan Tuzla Villaları ile daha önce Inter-
national Design Awards (IDA) 2017’de yarışan ve Mansiyon Ödülü 
almaya hak kazanan  İç Mimar Eda Tahmaz kuruculuğundaki EDDA 
Architecture’ dan bir başarı haberi daha geldi. 

Tuzla Villaları, geçtiğimiz günlerde İngiltere’de ödül gecesi gerçek-
leştirilen European Property Awards’ta iç mimari projelerin yarıştığı 
Interior Design Private Residence kategorisinde ödül kazandı.

Gayrimenkul ve mimarlık dünyasının en prestijli ödüllerinden biri 
olarak kabul edilen European Property Awards, 25 Ekim’de Londra, 
The Royal Lancaster’da düzenlenen ödül gecesinde sahiplerini buldu. 

Farklı kategorilerde yüzlerce projenin yarıştığı organizasyonda, In-
terior Design Private Residence kategorisinde ödüle layık görülen 
Tuzla Villaları, kalabalık aile üyelerinin bir arada yaşama isteği doğ-
rultusunda geleneksel Türk evi planlı bir yerleşimle, 3700 m² arazi 
üzerinde konumlanan birbirine benzer 3 adet konuttan oluşuyor. 

Bugüne kadar birçok farklı tipolojide iç mimari projeye imza atan 
EDDA Architecture tarafından tasarlanan villalar geniş aile üyeleri-
nin yanında, gelen misafirlere de rahatlıkla hizmet edilebilecek ayrı 
bir misafir katını da içerecek şekilde planlanmış. 

Planı, katlardaki tüm odaların üzerinde cam bir kubbe olan orta ga-
leriye bakacağı şekilde oluşturan EDDA Architecture, sirkülasyon ala-
nı üzerine yerleştirilen cam kubbe ile merdiven holünü aydınlatan 
gün ışığının içeri alınmasının yanı sıra kubbeden aşağıya sarkıtılan 6 
metrelik avize ile de tüm mekanın aydınlanmasını sağlamış. 

Her odada geleneksel Türk mimari karakteristiği cumbalara yer ve-
ren EDDA Architecture, konutların bütününe hakim olan klasik stili 
tüm odalarda ve merdiven holündeki tavan ve duvarlarda kullandığı 
geleneksel motiflerle geçmişe atıfta bulunarak detaylandırmış.

Konutların içerisinde planlanan sauna, Türk hamamı ve mescit 
ile farklı tasarım fikirlerini tek bir yapı içerisinde planlayan EDDA 
Architecture, bahçe bölümünde açık yüzme havuzu ve hidromasaj 
havuzunun yanı sıra kış bahçelerinde de fonksiyonel ve bütünsel bir 
tasarıma imza atmış. 

Tuzla Villaları’na özel olarak tasarlanan kış bahçelerinin ön cephele-
rinde ve tavanında bütünüyle cam kullanan tasarım ekibi, ahşap ve 
mermer malzemeye yer vererek evin diğer mekanlarıyla bütünlük 
sağlamış. Sekizgen formlu ortak kış bahçesinde ise cepheler, tama-
men açılabilir olacak şekilde sürgü cam cephe olarak tasarlanmış.
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Pelsan Akıllı Teknolojilerle A-Tech Fuarı’nda

Türk aydınlatma sektörünün en büyük üreticilerinden biri olan 
Pelsan Aydınlatma, 22- 25 Kasım 2018 tarihleri arasında, Anka-
ra Congresium’da düzenlenen A-Tech Fuarı’na katıldı.

“Kamu ve özel sektörü buluşturan fuar” mottosuyla bu yıl ikincisi 
düzenlenen A-Tech Fuarı’nı bu sene Türkiye’nin birçok bölgesinden 
elektrik sektöründe yer alan firmalar, kurum ve kuruluşlar ve birçok 
meslek grubundan 5.000’in üzerinde kişi ziyaret etti.

Pelsan Aydınlatma ürün gamına yeni eklenen LED’li ürünlerini, ofis 
armatürleri, downlightlar, tavan armatürleri, etanj armatürler, yük-
sek tavan armatürleri, projektörler, yol ve cadde armatürleri, wall-
washer ve lineer armatürler başlıkları altında 9 ayrı grupta ziyaret-
çileri ile buluşturdu.

Fuarda sergilenen ürünler arasında yer alan ve TEDAŞ şartnamesine 
uygun olarak üretilen Rio LED’li yol ve cadde aydınlatma armatürleri 
ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken ürünlerden bir tanesi oldu. Tek-
nolojik gelişmeleri yakından takip eden Pelsan Aydınlatma, akıllı 
haberleşme sistemlerini yol ve cadde armatürlerinde kullanarak 
aydınlatma kavramını bir üst seviyeye çıkardı. 

Wi-Fi ile uzaktan kontrollü sistemlerin yanı sıra Nema soket kullana-
rak haberleşme sağlayan Rio LED’li yol ve cadde armatürleri ile ilave 
kablolama gereksinimi olmadan armatürlerin uzaktan kontrolü, ışık 

seviyesinin ayarlanması ve kullanım verilerinin anlık olarak haritalar 
üzerinden izlenmesine imkân tanımaktadır.

Geniş ürün gamını teknoloji ile harmanlayan Pelsan, profesyonel 
ürünleri ile her mekâna uygun aydınlatma çözümleri sunuyor. Özel-
likle endüstriyel aydınlatma çözümlerinde sektörde akla gelen ilk 
firma olan Pelsan Aydınlatma, fuarda tanıttığı yeni yüksek tavan 
armatürü ve yeni etanj armatürü ile ilgi odağı oldu. Yeni Forza Etanj 
ile montaj kolaylığını vurgularken, LED’li ve LED tüplü opsiyonları ile 
kullanıcılara alternatif sunmaktadır. 

Yeni Etna LED’li Yüksek Tavan Armatürü ile verimliliği vurgulayan Pel-
san, zorlu tesis koşullarına uygun dayanıklı armatürler üretmektedir. 
Fuarda ziyaretçilere lansmanı yapılan Largo Ex-Proof Etanj Armatür, 
toz ve gaz patlama riski olan ortamlara özel olarak tasarlanmış olup 
petrol istasyonları, enerji santralleri, kimyevi tesisler, boya fabrikala-
rı ve kazan daireleri gibi yüksek riskli ortamlarda kullanıma uygundur.

Dış ve endüstriyel alanlarda olduğu gibi iç aydınlatmada da oldukça 
iddialı olan Pelsan, fuarda ofis aydınlatmasına yönelik armatürlerine 
geniş yer ayırdı. 

İç mekanda şartnamelere uygun ENEC ve TSE belgeli Isoled Backlight 
Ofis Armatürleri ile verimliliği vurgularken, yeni endirekt ofis arma-
türü Divaled ile yüksek göz konforunu kullanıcılar ile tanıştırdı. 

Ofis armatürlerinin yanı sıra evsel kullanıma uygun yeni Picto-Punto 
Serisi tavan armatürlerini kullanıcıların beğenisine sunan Pelsan, bu 
dekoratif armatürler ile konutlara şıklık katarken, dinamik beyaztek-
nolojisi ile 3 farklı ışık rengini tek bir armatür bünyesinde bir araya 
getirerek, insan odaklı aydınlatmanın önemini vurguluyor.

Yönetim Kurulu Üyeleri, proje ve satış birimi ile birlikte geniş bir ka-
tılımla fuarda yerini alan Pelsan Aydınlatma, ziyaretçilerine ürünle-
riyle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşımında bulundu. 

LED ışık kaynaklı armatürlerinin teknik detaylarla anlatıldığı 2018 
ürün kataloğu ziyaretçileri tarafından beğeni toplayan Pelsan Ay-
dınlatma, bünyesinde yer alan akredite laboratuvarda yaptığı ölçüm 
sonuçlarını da ziyaretçileri ile paylaşarak Ar-Ge çatısı altında yapılan 
çalışmalarını örneklerle ziyaretçilerine sundu.
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Aydınlatma Alanında İstanbul’un 
Dönüm Noktaları

Aydınlatma hepimizin bildiği gibi tarih boyunca insanoğlunun 
en büyük ihtiyaçlarından birisi olmuştur. Aydınlatmayı doğal 
ve yapay aydınlatma olarak iki sınıfa ayırırsak, güneş ve gök 

doğal ışığı oluşturmaktadır. 

Ateşin keşfi ile ortaya çıkan yapay ışık ise daha sonraları daha uy-
gun bir biçimde kandile ardından muma dönüşürek hayatımızda yer 

edinmeye devam etmiştir. Aydınlatma amacıyla kullanılan kandiller 
ve mumlar zamanla estetik ve zengin görüntü veren tasarımlara 
konu olarak avizelerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir.

Uzun yıllar doğal ışığa bağlı olarak yaşamış olan insanoğlu, her ne 
kadar yapay ışık dönemine geçiş yapmış olsa bile, doğal ışığın et-
kileri geliştirilen yapay aydınlatma kavramlarının birçoğunda göz-
lemlenmektedir. 

Güneşin ya da ateşin ışığından yararlanırken, bir taraftan da ısınma 
ihtiyacını karşılayan insanoğlu, yapay ışık uygulamalarında sıcak ışık 
kavramını literatürüne eklemiştir.

Dünya’nın Yapay Işık İle Aydınlatılan İlk Caddesi

Birçok açıdan Dünya’nın en önemli şehirlerinden birisi olan İstanbul’da 
aydınlatma konusunda atılan adımlar hakkında bilgi vermeden 
önce, yine ülkemiz topraklarında bulunan, Dünya’nın ilk cadde ay-
dınlatmasının kullandığı şehir olan Hatay’ın Kurtuluş Caddesi’nden 
söz etmek istiyoruz. 

Eylemin tarihi ve dönemi konusunda net bilgiler kesin bir bilgi 
bulunmasa da, çıra kandili de denilebilen meşale, çıra ya da başka 
kolay alev alan bir ahşabın, çoğunlukla bir demir sırığa bağlanma-
sıyla yapılan ilkel bir aydınlatma aracının tarihte ilk olarak Hatay’ın 
Kurtuluş Caddesinde kullanıldığı birçok kaynakta belirtilmektedir.

Tarihsel Kaynaklarda İstanbul’da ki İlk Aydınlatma Uygulamaları

Tarihsel kaynaklara bakıldığında İstanbul’da yapay aydınlatmanın ilk 
izlerine Doğu Roma İmparatorluğu döneminde rastlanmaktadır. (408- 
450) Bu dönemde İstanbul’da ki bazı dükkanların kandillerle aydınla-
tıldığı söylense de bu uygulamalar kısa dönemli uygulamalardır. 
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Roma döneminde ise İstanbul’da birçok ev ve saray gibi yapının sera-
mik bazlı yağ lambaları ile aydınlatıldığı bilinmektedir. Bu dönemde 
aydınlatma için İstanbul’da kullanılan bu lambaların genellikle ça-
nak biçiminde bir yağ deposu, içinden fitil çıkması için oluşturulan 
bir delik ya da cidar ve taşıma için konulan bir kol ya da kulaklardan 
oluştuğu bilinmektedir. Kullanılan yağ genellikle kükürtlü zeytinya-
ğı, fitil ise papirüs ya da üstüpüdür.

İstanbul’da aydınlatma konusunda yağ lambalarının ardından ya-
şanan en büyük devrimin 7. yüzyılda yaşandığını belirtebiliriz. 7. 
yüzyıl sonrası İstanbul’da yağ lambalarının yerini mum kandilleri 
(kerion, keros) aldığı ve tarihi kaynaklarda mumculardan, mum 
atölyelerinden söz edilmeye başlandığı bilinmektedir. 

Hatta Ayasofya’nın kendi mumhanesi olduğu bilgisinden, sarayların 
da kendi mumhanelerinin olduğu varsayımını çıkaran bazı tarihçiler 
bu geleneğin Osmanlı döneminde de devam ettiğini ve geliştirildi-
ğini ifade etmektedirler.

Osmanlı Döneminde İstanbul’da Kullanılan Aydınlatma Araçları

1453’te İstanbul’un fethinden hemen ardından İstanbul’da kul-
lanılan aydınlatma araçlarının değiştiğini söyleyemeyiz. Tarihsel 
kaynaklarda Osmanlı döneminde de temel aydınlatma aracı kandil 
ve mum olarak geçmekle birlikte mum üretiminin “kefere tayfası” 
denen Rumlar tarafından yapıldığı bilinmektedir. 

Mum ile aydınlatma konusunda Osmanlı döneminde Bizans’tan 
farklı olarak Osmanlının mum yapımında zeytinyağı yerine, küçük-
baş ya da büyükbaş hayvandan elde edilen iç yağı kullanmakta ol-
duğu bilinmektedir. Bu yağ balmumu ile karıştırılarak kullanılmak-
taydı.

İstanbul’da fethin ardından uzun yıllar boyunca kullanılan mum 
kandilleri ve şamdanlarının ardından cam kandiller kullanılmaya 
başlanmış ancak ışık gösterilerinin doruğa çıktığı yılların Lale Devri 
olduğunu ifade edebiliriz. 

Aynalar ve meşalelerle yaratılan ışık düzenleri bu dönemin etkileyici 
bir ışık sanatı olmakla birlikte bu dönemde özel günlerde, saraylar, 
kışlalar, yalılar ve minareler on binlerce kandille donatılmaktaydı. 

Tüm bu gösterişe rağmen İstanbul’a havagazı gelene dek, kentin 
sokakları karanlıkta kalmış, sokaklar yalnızca Ramazan gecelerinde 
aydınlatılmakta ve gezintiye çıkan halk elinde fenerler ile gezintiye 
çıkmaktaydılar.

İstanbul’da İlk Sokak Aydınlatması 19. Yüzyılda Başladı

Tarihsel kaynaklara göz attığımızda İstanbul’da özellikle çevre ve 
sokak aydınlatması alanında 19. yüzyıla kadar herhangi bir gelişme 
yaşanmadığı görülmektedir. 

Geceleri sokağa çıkmak o dönemler için çok ender karşılaşılan bir 
olaydır ve bu döneme kadar sokağa fenersiz çıkmakta yasaktır. 19. 
yüzyılda evlerin ve dükkanların önüne fener asılmasının istenme-
sinden sonra sokaklarda fener kullanımı artmaya başlamış ve sokak 
aydınlatmasının önemi kavranmaya başlanmıştır.

1853 Yılında Gazhanelerin Kurulmaya Başlanması

İstanbul’da modern aydınlatmaya geçişin tam anlamıyla yaşandığı 
dönüm noktalarından birinin 1853 yılında Osmanlı Padişahı Sultan 
Abdülmecid’in Dolmabahçe sarayı için gazhane yaptırarak bu buluşu 
topraklarımıza taşıması gösterilebilir. 

Sarayın tüm şamdan, avize ve apliklerinin havagazı ile aydınlatıl-
maya başlandığı bu dönemi, Dolmabahçe Sarayı’nın gazhanesinin 
üretim fazlasıyla şehrin aydınlatılmaya başlaması izlemiştir.

Tüm bu gelişmeleri 1870 yılında Kuzguncuk Gazhanesi’nin kurulma-
sı, 1881’de Yedikule Gazhanesi ve 1891’de Hasanpaşa Gazhanesi’nin 
kurulması izlemiş; 1900’lü yılların başına gelindiğinde ise İstanbul 
sokaklarının gaz ile aydınlatılması konusunda doruk noktaya ulaşıl-
mıştır. 

Kaynaklarda 1900-1914 yılları arasında İstanbul’un ana arterleri, 
caddeleri, sokakları, konak ve yalıları, devlet daireleri gaz ile aydın-
latıldığı belirtilmekle birlikte 1910’lu yıllarda İstanbul’da 3943 adet 
sokak lambası ya da sokak feneri bulunduğu bildirilmektedir.

1910 Dolma Bahçe Sarayı’nın Elektrik Enerjisi İle Aydınlatılması 
ve İstanbul İçin Yeni Bir Dönemin Başlaması

• Elektrik enerjisi ile aydınlatmayı Osmanlı’ya getiren ilk Sultan II. 
Abdülhamid olarak literatürlere işlemiştir. Sultan II. Abdülhamid’in 
ardından Sultan Mehmed.

• Reşad döneminde Dolmabahçe Sarayı’nın tüm aydınlatma araçları 
elektrik enerjisine dönüştürülerek, İstanbul için aydınlanma alanın-
da yeni bir kapı açılmış olur.

• 1910-1920 yılları arasında elektrik enerjisinin Dünya genelinde 
önlenemez yükselişiyle birlikte İstanbul sokaklarında havagazı ile 
aydınlatma yerini elektrik ile aydınlatmaya bırakmaya başlamıştır. 
Kaynak: www.haberekspres.com.tr
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İnsan Odaklı Aydınlatma

Aydınlatma tasarımcıları, çalışan verimliliği ve konforu açısından 
bir devrime öncülük etmeye hazır. İnsan odaklı aydınlatmadan 
daha fazla anlam çağrıştıran başka bir tasarım kavramı var mı-

dır? Bu konuda yapılacak bir Google sorgusu aşağı yukarı birkaç yüz 
bin sonuç veriyor.

Artan sayıda aydınlatma tasarımcısı ve onların birlikte çalıştığı müş-
teriler açısından insan odaklı aydınlatmanın ne olduğunu ve ne ol-
madığını anlamak bir ofisi dönüştürmenin temelini oluşturuyor.

Araştırmalar henüz gelişim aşamasında olsa da ilk çalışmalar, çalı-
şan verimliliğinde ölçülebilir, anlamlı ve tekrarlanan bir artış kayde-
dildiğini ortaya koyuyor. Avrupa’da yapılan bir araştırma, verimlilik 
artışının ayda fazladan iki saate eşdeğer olduğunu ortaya koyuyor. 
İşgücü nüfusuyla çarpıldığında bu sonuç olağanüstü bir kazanımı 
ifade ediyor.

Bütünsel yaklaşım aydınlatma tasarımcılarını, yaratıcılığı ve ihtiyaca 
özel çözümleri destekliyor.

Peki, insan odaklı aydınlatma nedir? Bazıları bu aydınlatmanın sirka-
diyen saatimizle, yani bedenin güneş ışığının azalmasına ve artma-
sına karşı verdiği doğal tepkiyle ilişkili olduğunu söylüyor.

Daha geçen yıl Fizyoloji/Tıp alanında Nobel Ödülü, sirkadiyen ritmi 
kontrol eden moleküler mekanizmaları inceleyen araştırmacılara 
verildi.

Ancak diğer aydınlatma tasarımı profesyonelleri, sirkadiyene dayalı 
anlayışın dar çerçeveli kalabileceğini, insan odaklı aydınlatmanın 
bütünsel olarak anlaşılması gerektiğini savunuyor.

Bir mekanın aydınlatmasını değiştirme konusunda kontrol kimde-
dir? Veya bir çalışma ofisinin?

Pencere manzarasından ödün vermeden göz kamaştıran parlamayı 
nasıl azaltırsınız?

Hem çalışanların konforunu ve verimliliğini arttırarak hem de enerji 
harcamalarını düşürerek gün ışığı ile yapay ışığı nasıl kusursuz bir 
şekilde uyumlu kılabilirsiniz?

İnsan odaklı aydınlatmaya yönelik kuralcı olmayan, tek tip anlayışa 
dayanmayan bütünsel yaklaşım, aydınlatma tasarımcısının güçlü 
yanlarını açığa çıkarıyor ve müşterisinin gereksinimlerine özel, ben-
zersiz bir aydınlatma çözümü üretmek üzere yaratıcılığını, eğitimini 
ve yeteneğini kullanma özgürlüğü tanıyor. 
Kaynak: www.archlighting.com
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“LED Aydınlatma Ürünlerimiz, İnovasyondaki 
Başarımızı Gösteriyor”

aysel özaltınok

inter view by Nurşah SUNAY

Panasonic  Eco  Solutions  Türkiye 
Kurumsal Marka  Yönetiminden  
Sorumlu  Genel  Müdür
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Nurşah SUNAY: Bize Panasonic Eco Solutions Türkiye’yi, ay-
dınlatma sektöründeki faaliyetleri açısından kısaca anlata-
bilir misiniz? 

Aysel ÖZALTINOK: Panasonic olarak; üretimini gerçekleştirdiğimiz 
ürünler açısından çok geniş bir yelpazeye sahibiz. 1966 yılında ku-
rulan VİKO, 2014 yılında Panasonic Eco Solutions bünyesine katıldı. 
2017 yılının Nisan ayından itibaren de Panasonic Eco Solutions Tür-
kiye olarak faaliyet göstermeye başladık. Ürünlerimizin çoğu, inşa-
atlara hizmet veren ürünler. 

Bununla birlikte bizim asıl ürün grubumuz ise elektrik anahtarları ve 
prizler. Panasonic Eco Solutions Türkiye olarak, yüzde 50’nin üzerin-
de pazar payına sahibiz. 

Burada 56 bin metrekare üzerine kurulu bir fabrikamız var. Bu fab-
rikamız, dünyada da sayılı tesisler arasında yer alıyor. Bu tesislerde 
elektrik anahtarı ve priz üretimimizi yapıyoruz. Anahtar ve prizleri-
mizi, kullanılacakları yere göre; örneğin hastane, otel ve ev gibi yer-
ler için farklı fonksiyonlarda üretiyoruz. 

Elektrik anahtarı ve prizler, herkesin evinde kullanılan ürünler. Ama 
artık bu ürünlerin malzemeleri ve tasarımları zevke göre belirlene-
biliyor. 

Klasik dekorlarda daha farklı tonlar ya da ahşap tarzı seçilebiliyor. İs-
tenirse metal ama daha farklı renkler de tercih edilebiliyor. Biz artık 
Panasonic Eco Solutions Türkiye olarak, alt segmentten üst segmen-
te kadar çok farklı tasarım ve malzemelerde üretimler yapıyoruz.

Ürün gamımız içerisinde elektrik anahtar ve prizleri, grup prizler, 
sigorta kutuları, aksesuarlar, alçak gerilim şalt ürünleri, elektronik 
elektrik sayaçları, otomatik sayaç okuma sistemleri, bina otomasyon 
sistemleri, LED aydınlatma ürünleri, profesyonel el aletleri, güneş 
enerjisi panelleri, güvenlik kamera sistemleri ve yangın algılama 
sistemleri yer almaktadır. 

Şirketimiz, anahtar priz sektöründe Türkiye pazarındaki liderliğini 
korurken, 70’ten fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatıyla Panasonic 
ve VİKO markalarını dünya pazarlarında başarıyla temsil etmektedir.

Tanınmış Marka ve Super Brand statülerine sahip bulunan şirketi-
miz, Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içerisinde yer almak-
ta ve sektörünün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk 

Ar-Ge Merkezi unvanını taşımaktadır. Ayrıca, ürün kalite ve güven-
liği ile çevresel sorumluluklarına önem veren bir yaklaşımın sonucu 
olarak ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 14001 Çevre Yönetim, OHSAS 
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistem-
lerine sahiptir. 

LED aydınlatma portföyünüz hakkında genel bir bilgi vere-
bilir misiniz? 

Panasonic olarak Türkiye’de temel LED aydınlatma ürünlerimizi eylül 
ayında pazara sunduk. LED panel aydınlatma ürünlerimiz ile inovas-
yondaki başarımızı bir kez daha ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. 

Farklı kullanım alanları için üretilen slim, sıva altı ve sıva üstü panel-
lerden oluşan 42 yeni LED panel modelimiz, teknolojinin aydınlatma-
da ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Bununla birlikte Türkiye’de 
aydınlatma sektöründeki varlığımızı geliştirmeyi ve genişletmeyi de 
düşünüyoruz. Sektördeki gelişmeler doğrultusunda, yakın gelecekte 
Türkiye pazarına farklı ürünler sunmayı hedefliyoruz.

LED aydınlatma ürünlerinizin özellikleri nelerdir, ürünleri-
niz hangi standartları taşıyor? 

Güvenilir aydınlatma, her yaşam alanı ya da işletmenin temel taş-
larından biri olarak nitelendiriliyor. Oturma odalarımızı, çalışma 
alanlarımızı aydınlatan bu teknoloji, satın alacağımız ürünleri gör-
memizi ve bulunduğumuz ortamlarda kendimizi rahat hissetmemizi 
de sağlıyor. 

LED aydınlatma teknolojisi ise kullanıcıya sunduğu cazip avantajları, 
ısı yaymaması, uzun ömrü, gerçek ışık olması ve kullanım alanlarının 
çeşitliliği sebebiyle en ideal aydınlatma modeli olarak öne çıkıyor.  
Panasonic, yeni LED panel serisinde tüm bu özelliklerin üzerine ince 
tasarımlı hatları, dayanıklılığı, güvenilirliği, üstün kalite ve ileri tek-
nolojiyi ekliyor. 

Panasonic LED panel aydınlatma serisi, dekoratif ve estetik tasarım 
özellikleri sayesinde kullanıldığı alanlara modern bir görünüm katı-
yor. Öte yandan standart ampullere göre çok daha verimli olmakla 
birlikte daha az enerji tüketerek çevreye de dost olduğunu kanıtlıyor. 

Panasonic, IEC60598 Standardı’na uygun şekilde üretilen LED panel 
aydınlatma ürünlerinde güçlü ve dayanıklı V2 sınıfı plastik malzeme 
kullanıyor. Bu sayede ekstra güvenlik sağlanıyor. 

Parıltıyı önleyen homojen aydınlatma ise iş ve yaşam alanlarına 
konfor katıyor. Panasonic LED panel aydınlatma serisi, hem güm-
rük şartlarına hem de olması gereken LVD, EMC, CE deklarasyonu 
ve RoHS gibi kalite standartlarına uyumlu olması ile benzerlerinden 
ayrılıyor.

LED aydınlatma ürünlerinizi enerji verimliliği açısından de-
ğerlendirir misiniz?

LED panel aydınlatma, enerjiden olduğu gibi bütçenizden de ta-
sarruf etmenize yardımcı oluyor. Düşük enerji tüketiminin yanı sıra 
enerjiyi verimli kullanması, uzun ömrü ve ısı yaymaması nedeniyle 
özellikle sıcak mevsimlerde ve klima gerektiren ortamlarda ısıdan 
tasarruf sağlıyor. Uzun ömürlü olduğundan da sık sık değiştirilmeleri 
gerekmiyor.  

Aralık  December  2018
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Kayıpların Sürdüğü Bir Ortamda Osram Dijital İş 
Alanları İçin Yeni Yapılanmaya Gidiyor

Osram Regroups for Digital Pursuits as Losses Continue

aydınlatma
lighting

Sirketin yüksek teknoloji dönüşümü hız kazanırken gelirlerde 
de yavaş yavaş artışlar görülüyor. Ama hala kâra geçilmesi için 
yapılacak işler bulunuyor. Şirketin CEO’su Berlien iş birimlerini 

yeniden biçimlendirmekte.

Osram’ın aydınlatma odaklı bir şirketten yüksek teknolojiye yönel-
miş bir şirkete doğru dönüşüm girişimi sürerken karların azaldığı 
dördüncü çeyrekten sonra Şirket, yeni mali yılına başladığında ra-
kamları canlandırmasını umduğu bir yeniden yapılandırma çalışma-
sını kamuoyu ile paylaştı.

30 Eylül’de sona eren çeyrek gelirleri %3 oranında artarak 1,1 milyar 
Avro’ya (1.3 milyar ABD Doları) ulaşırken, Osram’ın vergi sonrası za-
rarı geçen yılki 5 Milyon Avro’dan (5,7 milyon ABD Doları) 40 milyon 
Avro’ya (45.9 milyon ABD Doları) yükseldi. Her bir muhasebe kriteri 
açısından elde edilen karların da düştüğü görülüyor. FAVÖK %39 dü-
şüşle 72 milyon Avro (82.6 milyon ABD Doları), düzeltilmiş FAVÖK % 
8 düşüşle 147 milyon Avro (168.6 milyon ABD Doları) ve marjlar da 
160 baz puan gerileyerek % 13.9’a düşmüş durumda.

Osram CEO’su Olaf Berlien, finansal zorlukların nedeninin “önemli 
makroekonomik zorluklar, otomotiv sektöründe yaşanan zorlu piya-
sa koşulları ve bazı müşteriler tarafından ertelenen projeler” olduğu-
nu belirterek, Osram’ın dikkatini büyüme alanlarına çevirerek “doğru 
yolda” ilerlediğini belirtti.

Aralık  December  2018

The company’s high-tech transformation is picking up pace, and rev-
enues inch forward. But there’s work to do before profits rebound. CEO 
Berlien recasts the business units.

After a fourth quarter in which profits continued to slip amid Osram’s 
ongoing attempt to transform from a lighting-driven outfit to one with 
more of a high-technology orientation, the company announced a re-
structuring that it hopes will reinvigorate the bottom line as it starts 
its new fiscal year.

While revenue for the quarter ended Sept. 30 inched up 3%, to €1.1 
billion (US$ 1.3B), Osram lost €40 million ($45.9M) after tax, com-
pared to a smaller loss last year of €5M ($5.7M). Profit by any measure 
tumbled: EBITDA by 39% to €72M($82.6M), adjusted EBITDA by 8% to 
€147M ($168.6M), and margins by 160 basis points to 13.9%.

Osram CEO Olaf Berlien cited “considerable macroeconomic challenges, 
a difficult market environment in the automotive sector, and project 
postponements by some customers,” as the root of the financial dif-
ficulties, and said Osram is “on the right track” in shifting its attention 
to growth areas.

On a positive note, free cash flow for the quarter registered €40M 
($45.9M), compared to last year’s negative €28M (negative $32.1M). 
Headcount grew by 5%, to 27.4 million.

For the year, revenue was flat at €4.1B ($4.7B; it nudged up by 2% on a 
“comparable” basis adjusting for currency and other factors), and after 
tax profit plunged by 48% to €142M ($162.8M), with EBITDA declin-
ing by 23% to €477M ($547M), adjusted EBITDA by 13% to €605M 
($693.8M).

CEO Olaf Berlien is confident that Osram is “on the right track.

The results come amid Osram’s continuing efforts to focus more on 
digital applications of LED chips and lighting systems, and less on gen-
eral lighting. With that pursuit very much in mind, the Munich-based 
company said it is regrouping its three main business units, making 
major changes to two of them  Lighting Solutions & Systems (LSS), and 
Specialty Lighting (SP)  while leaving its Osram Opto Semiconductors 
(OS) chipmaking unit untouched as what the company called “Os-
ram’s technological backbone” making solid-state lighting (SSL) and 
other optical chips for the rest of the company and others. Berlien had 
flagged the reorganization three months ago.

Osram has renamed LSS as the “Digital” group, a moniker that reflects 
the company’s efforts to sell its luminaire business and to focus on 
providing technologies and services that equip offices and lights with 
sensors and communication chips, and collect data for cloud analysis. 
Such Internet of Things (IoT) schemes are believed to be the future for 
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Olumlu bir işaret olarak geçtiğimiz yıl eksi 28 milyon Avro (eksi 32.1 
milyon ABD Doları) olan serbest nakit akışının bu çeyrek için 40 
milyon Avro (45.9 milyon ABD Doları) tutarında gerçekleşmesiydi. 
Personel sayısı % 5 artarak 27.4 milyona ulaştı.

Yıllık gelir rakamı ise, 4.1 milyar Avro (4.7 milyar ABD Doları; döviz 
ve diğer faktörler açısından düzeltildiğinde “karşılaştırılabilir” bazda 
% 2 oranında arttı) seviyesinde kaldı ve vergi sonrası karı %48 dü-
şüşle 142 milyon Avro (162.8 milyon ABD Doları) oldu. FAVÖK %23 
azalarak 477 milyon Avro’ya (547 milyon ABD doları), düzeltilmiş FA-
VÖK ise %13 düşüşle 605 milyon Avro’ya (693.8 milyon ABD Doları) 
geriledi.

CEO Olaf Berlien, Osram’ın “Doğru Yolda” Olduğundan Emin.

Sonuçlar, Osram’ın LED çipler ve aydınlatma sistemleri için dijital uy-
gulamalara daha fazla odaklanma ve genel aydınlatmayı daha arka 
plana bırakma doğrultusundaki çalışmaları devam ederken geldi. 
Münih merkezli şirket, bu amaç doğrultusunda, üç ana iş birimini 
yeniden düzenlediğini ve bunlardan iki tanesinde büyük değişiklik-
lere gittiğini ifade etti. 

Lighting Solutions & Systems (LSS), ve Specialty Lighting (SP) - 
Şirket, kendisi ve diğer şirketler için katı hal aydınlatması (SSL) ve 
diğer optik çipler üreten ve “Osram’ın teknolojik omurgası” olarak 
adlandırdığı Osram Opto Semiconductors (OS) çip üretim ünitesine 
ise dokunmadı. Berlien bu yeniden örgütlenmenin işaretini üç ay 
önce vermişti.

Osram, şirketin aydınlatma armatürü işini satarak ofisleri ve aydın-
latmaları sensör ve iletişim çipleriyle donatma ve bulut analizi için 
veri toplayan teknolojiler ve hizmetler üretmeye odaklanma çaba-
sını ortaya koyan bir ismi yansıtması amacıyla LSS’yi “Digital” grup 
olarak yeniden isimlendirdi. 

Birçok aydınlatma şirketinin geleceğinin Nesnelerin İnterneti (IoT) 
uygulamalarında olduğuna inanılıyor. Eski LSS içindeki The Digital 
Systems alt grubu, yeni Digital markası altında da kilit bir unsur ol-
maya devam ediyor.

Specialty Lighting de, Osram’ın onu “Automotive” grubu olarak ye-
niden isimlendirmesinden sonra, yeni bir kimliğe sahip oldu. Oto-
mobil endüstrisi için aydınlatma ürünleri üretmeye devam edecek, 
gösteri aydınlatma faaliyetini ise  Osram’ın Clay Paky markası  diğer 
endüstriyel sektörlerin yanı sıra bahçe ile ilgili bölüm ve benzerleri 
için Digital’e bırakıyor.

Osram’ın eski Specialty Lighting grubundan yeni Digital gruba kay-
dırdığı diğer üniteler arasında Traxon cephe aydınlatması ve E: Cue 
aydınlatma kontrol işlemleri de yer alıyor.

Şirketin CEO’su Berlien, “Profilimizi keskinleştirmeye ve yeni iş seg-
mentlerindeki yüksek büyüme pazarlarına daha fazla odaklanmaya 
devam ediyoruz” diyor.

Osram bir basın açıklamasında bu konuyu daha da açarak “fotonikler 
ve optik teknolojiler alanına daha da fazla odaklanmayı amaçladı-
ğını” açıkladı. 

Şirket, LED çiplerini sadece aydınlatma amaçlı değil aynı zamanda 
tıbbi cihazlar ve fitness aletleri, sanal ve artırılmış gerçeklik, güvenlik, 

many lighting companies. The Digital Systems subgroup within the old 
LSS continues to be a key element under the new Digital imprimatur.

Specialty Lighting also got a new identity, as Osram redubbed it the 
“Automotive” group. It will continue to make lighting products for 
the auto industry, but it gives up its entertainment lighting activity 
Osram’s Clay Paky brand  as well as other industrial sectors such as 
horticultural, to Digital.

Other units that Osram shifted out of the former Specialty Lighting 
group and into the new Digital group include its Traxon façade illumi-
nation and its E: Cue lighting control operations.

“We continue to sharpen our profile and focus more strongly on high-
growth markets within newly tailored business segments,” CEO Berlien 
said.

Expanding on that theme, Osram said in a press release that it “intends 
to focus even more strongly in the area of photonics and optical tech-
nologies beyond lighting.

”As LEDs Magazine has reported, that endeavor has included the open-
ing a year ago of a €370M ($424M) chip factory in Kulim, Malaysia, 
part of a €1B ($1.15B) chip-plant expansion plan as the company 
increasingly makes LED chips not just for lightingbut for medical and 
fitness devices, virtual and augmented reality, security, drones, self-
driving cars, and more. Osram OS is on course to become the largest 
revenue maker of the company’s three groups; that distinction has be-
longed to the now defunct Specialty Lighting but OS has been steadily 
gaining.

OS had 2018 revenue of €1.7B ($1.95B), compared to SP’s €2.2B 
($2.52B) and LSS’s €973M ($1.11B).

While Osram left the group unchanged, it continues to seek a new boss 
for the operation, as former OS CEO Aldo Kamper left in late August to 
become CEO of Leoni AG, a German company that makes cables and 
optical fibers for the automotive industry. Osram chief technology of-
ficer Stefan Kampmann is serving as OS’s acting CEO.

The regrouping is the latest twist in Berlien’s efforts to rebrand Osram 
as a “high-tech company,” a mission he embarked on soon after taking 
the company helm in January 2015.

But like other lighting companies in the midst of transformation to SSL 
technologies and digital services  such as rival Signify  the new focus 

Osram CEO Olaf Berlien
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insansız hava araçları ve daha fazlası için de artarak üretmekteyken, 
LEDs Magazine tarafından bildirildiğine göre, 1 milyar Avro’luk (1.15 
milyar ABD Doları) bir çip tesis genişletme planının bir parçası olarak 
bir yıl önce Malezya’nın Kulim şehrinde 370 milyon Avro (424 milyon 
ABD Doları) değerindeki bir çip fabrikasının da açılışını gerçekleştir-
di. Osram OS, şirketin üç grubunun en büyük gelir üreticisi olmaya 
devam ediyor; bu üstünlük geçmişte kalan Specialty Lighting’a aitti 
ancak OS istikrarlı bir şekilde o seviyelere doğru yükseliyor.

OS, SP’nin 2.2 milyar Avro’luk (2.52 milyar ABD Doları) ve LSS’nin 
973 milyon Avro’luk (1.11 milyar ABD Doları) rakamlarına kıyasla 
2018 yılında 1.7 milyar Avro (1.95 milyar ABD Doları) gelire ulaştı.

Osram, grubu olduğu gibi bırakırken, eski OS CEO’su Aldo Kamper, 
Ağustos ayı sonlarında otomotiv endüstrisi için kablolar ve optik 
fiberler üreten bir Alman şirketi olan Leoni AG’nin CEO’su olarak 
ayrıldığından faaliyetleri için yeni bir patron aramaya devam edi-
yor. Osram’ın teknolojiden sorumlu müdürü Stefan Kampmann, OS 
CEO’luğunu vekaleten yürütüyor.

Yeniden düzenlemeler, Berlien’in Ocak 2015’te şirket başkanlığını 
devraldıktan hemen sonra başlattığı Osram’ı “yüksek teknoloji şirke-
ti” olarak konumlandırma çabasının son dönüm noktası.

Ancak SSL teknolojilerine ve dijital hizmetlere dönüşüm yolunda 
olan diğer rakip aydınlatma şirketlerine benzer şekilde örneğin rakip 
Signify gibi yeni odaklanma, kardan mahrum kalınması pahasına 
gerçekleşmektedir. Berlien, kar konusunda 2018 yılında iki kez uyarı 
yayınladı. 

Berlien dördüncü çeyrek kaybını ilan ederken net bir kar uyarısı 
vermese de, Osram’ın kendi görünüm raporunda şu ifade yer buldu 
“Mevcut ve yakında görülmesi muhtemel ticaret engelleri gibi bazı 
belirsizlikler (özellikle otomotiv piyasasında) nedeniyle, öngörülebi-
lirlik yakın gelecekte sınırlı kalacaktır.” İlave olarak da, “Şirketin mali 
yılın ikinci yarısında daha güçlü bir performans göstermesi muhte-
mel” ifadesine yer verildi.

Aynı zamanda örtülü bir uyarı olarak görülebilecek bir ifadeyle şir-
ket, “Özel kalemler için düzeltilmiş FAVÖK marjı yüzde 12 ila 14 ara-
sında olmalıdır” da demekteydi. 2018 yılında, 2017 yılındaki % 16.8 
oranından gerileyerek % 14.7 oranında gerçekleşti.

Görünüm raporunda “Karşılaştırılabilir gelir” esasına göre, 0 ile %3 
arasında gelir artışı beklentisi dile getirilirken “ortadaki çift haneliler 
seviyesinde milyon Avro düzeyinde pozitif serbest nakit akışı tahmin 
ediliyor” şeklinde ifade yer almaktaydı.

Osram, dün çeyreğe ilişkin sonuçlarını üstelik de planlanandan bir 
gün önce açıkladı, çünkü aynı zamanda temettü seviyesini hisse 
başına 1.11 Avro (1.27 ABD Doları) seviyesinde tutacağından bah-
sederek 400 milyon Avro (458.72 milyon ABD Doları) hisse geri alımı 
yapacağını da duyurdu. 

Berlien,  “son  birkaç yılda Osram çok ama çok sağlam bir mali ko-
num oluşturdu.” derken, geri alımın yaratılan bu değerin hissedar-
lara iletilmesi doğrultusunda Osram’ın gösterdiği çabanın bir işareti 
olduğunu belirtti. Şirket, Siteco aydınlatma armatür işleri ve ABD 
hizmet grubu olan Sylvania Lighting Solutions için alıcı arayışlarına 
da devam ediyor.

has come at the cost of profits. Berlien twice issued profit warnings in 
2018. And while he did not outright deliver a profit warning in an-
nouncing the fourth-quarter loss, Osram stated in its outlook, “Due to 
several uncertainties (particularly in the automotive market) such as 
existing and imminent trade barriers, visibility will remain limited for 
the foreseeable future.” It added that, “The company is likely to see a 
stronger performance the second half of the fiscal year.”

In what could be seen as a veiled warning, the company also said, 
“EBITDA margin adjusted for special items should be between 12 and 
14 percent.” It was 14.7% in 2018, down from 16.8% in 2017.

It forecast revenue growth between flat and 3%, on a “comparable 
revenue” basis, and said “positive free cash flow in the mid-double 
digit million euro range is also expected.”

Osram announced its quarterly results yesterday, a day earlier than 
originally scheduled, because it also announced a share buyback of 
up to €400M ($458.72M) while saying it will keep its dividend steady 

at €1.11 ($1.27) per share. Berlien said the buyback marks an effort 
by Osram to return value to shareholders, now that “over the past few 
years, Osram has established a very, very solid financial position.”

The company continues to seek a buyer for its Siteco luminaire busi-
ness, and for Sylvania Lighting Solutions, its US services group.
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ASABE, LED ve SSL Modüllerini Test Etmek İçin 
Bahçe Aydınlatma Standartlarını Yayınladı

ASABE Releases Horticultural Lighting Standards for 
Testing LED’s and SSL Modules

aydınlatma
lighting

ANSI / ASABE S642, LED ve modül üreticilerinin ürünleri standart 
bir şekilde test edebilmesini ve SSL ürün geliştiricilerinin farklı 
üreticilere ait ürünleri düzenli bir şekilde karşılaştırabilmesini 

sağlayacaktır.

Amerikan Tarım ve Biyolojik Mühendisler Topluluğu (ASABE), 
LED’lerin, dizilerin ve modüllerin performansını, bitkilerin büyüme-
si ve gelişimi üzerindeki etkisine göre belirlemeye odaklandığı, üç 
standardı kapsayan serisinin ikincisine ilişkin dokümanı yayınladı. 
ASABE, ANSI’nın (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) bir akredi-
te kuruluşudur ve ANSI / ASABE S642’ye “Bitki Büyüme ve Gelişimi 
için LED Ürünlerinin Ölçülmesi ve Test Edilmesi Kapsamında Önerilen 
Yöntemler” adı verilmiştir. 

Söz konusu standartlar, LED performanslarına ilişkin olarak bahçe ile 
ilgili özellikleri test etmek ve yayınlamak için LED üreticilerine yol 
göstermekte olup ayrıca SSL ürün geliştiricilerinin farklı satıcılara ait 
ürünleri karşılaştırmalarını sağlayacaktır.

S642’nin yayınlanması, ASABE’nin bahçe uygulamalarına özgü öl-
çümleri tanımlayan S640 standardının yayınlamasının ardından, bir 
yıldan biraz fazla bir süre sonra gerçekleşmiştir. SSL sektöründe yay-
gın olarak kullandığımız ölçümlerin çoğu, bitkilerin spektral enerji 
açısından neye ihtiyaç duydukları ile arasında az korelasyon bulunan 
insan görsel sistemine uyum sağlamaktadır.

S642 belgesi, 280–800 nm spektral aralığı üzerinde “LED optik 
radyasyon cihazları” olarak anılan cihazları test etmek için olan yön-
temleri tanımlamaktadır. Bahçe aydınlatması ile ilgili olarak önceki 
makalelerde ele aldığımız gibi, bitkiler insanın görsel menzilinin çok 
ötesinde ve aslında 400-700 nm’lik PAR aralığının ötesinde hassasi-
yete sahiptir.

S642’yi takip eden üreticiler S640’da tanımlanan ölçümleri kullana-
rak test edilen bir cihazın (DUT) ışıma veya foton akışını ölçecekler-
dir. Dahası, S642, testi gerçekleştiren üretici veya test laboratuarının 
280–800-nm aralığında minimum 5 nm’lik artışlarla spektral güç 
dağılımını (SPD) yakalamasını gerektirir. 

ANSI/ASABE S642 will enable LED and module manufacturers to have 
products tested in a standard manner, and SSL product developers to 
have a measured way to compare products from different manufactur-
ers.

The American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) 
has published the second in a series of three standards documents 
focused on specifying the performance of LEDs, arrays, and modules 
relative to the impact on plant growth and development. 

ASABE is an ANSI (American National Standards Institute) accredited 
organization and ANSI/ASABE S642 is entitled “Recommended Meth-
ods for Measurement and Testing of LED Products for Plant Growth and 
Development.” The standard guides LED manufacturers as to the spe-
cific methods for testing and publishing horticultural-specific specifi-
cations for LED performance and will enable SSL product developers to 
fairly compare products from different vendors.

The publication of S642 comes a bit more than a year after ASABE 
published the S640 standard that defined metrics specific to the hor-
ticultural applications. Most of the metrics that we commonly use in 
the SSL sector are attuned to the human visual system that has little 
correlation to what plants needs in terms of spectral energy.

The S642 document defines methods for testing what it calls “LED 
optical radiation devices” over the spectral range of 280–800 nm. As 
we have covered in prior articles on horticultural lighting, plants have 
sensitivity well beyond the human visual range and in fact beyond the 
PAR  range of 400–700 nm.

Manufacturers following S642 will measure the radiant or photon flux 
of a device under test (DUT) using metrics defined in S640. Moreover, 
S642 requires that the manufacturer or test lab performing the testing 
capture the spectral power distribution (SPD) at a minimum of 5-nm 
increments across the 280–800-nm range. The standard specifies the 
use of a goniometer system combined with a spectroradiometer and 
sets forth accuracy requirements for such test equipment.

The S642 standard further requires measurement of performance 
changes over long-term use of LEDs in a horticultural setting. The 
requirements include changes in electrical power characteristics, and 
changes in radiant or photon flux of the DUT over time. The long-term 
testing must further be conducted in specified environmental condi-
tions that would be typical in a horticultural setting, and the DUT must 
be operated at maximum rated current and at a lower current left to 
the manufacturer to choose. ASABE S642 requires a sample size of 20 
packaged LEDs for each test of a sample size of 10 modules.

And as has been developed for general lighting, S642 affords meth-
odology for projecting the performance of horticultural LED products
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Standart, bir spektroradyometre ile birleştirilmiş bir gonyometre 
sisteminin kullanımını belirler ve bu test ekipmanı için doğruluk ge-
reksinimlerini ortaya koyar.

S642 standardı ayrıca bahçe ortamında LED’lerin uzun süreli kulla-
nımı sırasında performans değişikliklerinin ölçülmesini gerektirir. 
Gereksinimler arasında elektrik gücü özelliklerinde meydana gelen 
değişiklikler ve DUT’un zaman içinde radyan veya foton akısındaki 
değişiklikler yer almaktadır. Uzun süreli testler ayrıca, bahçe ortamı-
na özgü olan belirli çevre koşullarında gerçekleştirilmelidir ve DUT, 
seçimi üreticiye bırakılarak, nominal akım ve daha düşük bir akımda 
çalıştırılmalıdır. ASABE S642, 10 modül örnek büyüklüğünde her test 
için 20 paket LED’li örnek büyüklüğüne ihtiyaç duymaktadır.

Ve genel aydınlatma için geliştirildiği gibi, S642, 6000 saat gereken 
gerçek testin ötesinde bahçe ile ilgili LED ürünlerinin performansını 
yansıtmak için metodoloji sağlamaktadır. Yeni standart, IES TM-21 
ve TM-28’de geliştirilen metodolojiye dayanmaktadır. 

Bahçe uygulamaları kapsamında LED’lerin uyumunun test edilmesi 
için gerekli ekipmana ilişkin olarak yeni standartta ayrı bir bölüm 
de yer almaktadır. Standardın son bölümü, S642 üzerinde çalışan 
test laboratuarları tarafından üretilen raporlarda yer alan koşulları 
detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Raporlama formatının standardi-
zasyonu, SSL geliştiricilerinin farklı satıcılardan verileri kolayca kar-
şılaştırabilmelerini sağlamaktadır.

S642 standardı son kısımda yer alan birkaç Ek bölüm ile sonuçlan-
maktadır. Bu kısımda, ışığın yönüne odaklanılmaktadır ve seralar-
daki ek aydınlatmadan dikey çiftliklere, bitkiler arasındaki ışıklan-
dırmaya kadar değişen bahçe aydınlatma uygulamalarında büyük 
farklılıklar bulunduğu belirtilmektedir. Başka bir Ekte ise, aktif so-
ğutma düzenlerini kullanan LED’lerin ve modüllerin ölçümlerine 
ilişkin hususlar açıklanmaktadır.

Bahçe SSL sektörü, yüksek basınçlı sodyum (HPS) lambalarına uzun 
yıllar dayanan bir güvenin ardından sadece birkaç yıl içinde hızla 
ilerlemiş ve sadece bu kaynakların ne ürettiği ile ilgilenmektedir. 
LED’ler, özelleştirilmiş spektrum, yön kontrolü ve hassas açma / 
kapama ve karartma kontrolleri için çok daha fazla potansiyel sun-
maktadır. Ancak aydınlatma aparatı geliştiricileri / üreticileri - ve 
sonuçta yetiştiriciler - bilimin ışık tarifleri ve daha fazlası açısından 
gelişmesine izin veren bir metroloji üssüne ihtiyaç duymaktadırlar. 
Ve bu gelişme şu anda gerçekleşmektedir.

Bu gelişmeler, bahçecilikte LED aydınlatma kullanımını hızlandı-
rabilen pazar dönüşüm programlarını da mümkün kılacaktır. Yakın 
zamanda yazdığımız gibi, DesignLights Konsorsiyumu (DLC) geçti-
ğimiz günlerde aydınlatma aparatı üreticilerinin DLC bahçecilikte 
QPL’ye (kalifiye ürünler listesi) dahil edilmeleri için uymaları gere-
ken ölçüm ve dokümantasyon gerekliliklerini yayınladı. Aslında, son 
Bahçe Aydınlatma Konferansımızda bu gereksinimler hakkında bir 
sunum yaptık. Söz konusu konferansın kapsamını derginin bir son-
raki sayısında görebileceksiniz.

Bu arada ASABE, bahçecilik standartları serisinin üçüncü ve son stan-
dardı üzerinde çalışan üçüncü bir çalışma koluna sahiptir. Bir sonraki 
standart, bahçecilikte etkinliğe odaklanacaktır. Bu kapsamda, bahçe 
aydınlatmasının hem büyümeyi hem de morfolojiyi etkilemek için 
kullanılabileceği farklı yolları dikkate alacaktır.

beyond the required 6000 hours of actual testing. The new standard 
relies on the methodology developed in IES TM-21 and TM-28.

There is an entire section of the new standard dedicated to the equip-
ment required for compliant testing of LEDs for horticultural applica-
tions. The final section of the standard details the requirements of 
reports produced by test labs working to S642. Standardization of 
reporting format ensures that SSL developers can easily compare data 
from different vendors.

The S642 standard concludes with several Annex sections. One such 
section focuses on the direction of light and acknowledges the fact 
that there are vast differences in horticultural lighting applications 
ranging from supplemental lighting in greenhouses to vertical farms 
to interlighting between plants. Another Annex includes considera-
tions of measurements of LEDs and modules that utilize active cooling 
schemes.

The horticultural SSL sector has advanced rapidly in just a few years 
following many years of simple reliance on high-pressure sodium 
(HPS) lamps and just dealing with what those sources produced. LEDs 
offer so much more potential for customized spectrum, directional con-
trol, and precise on/off and dimming controls. But fixture developers/
manufacturers  and ultimately growers  needed a metrology base that 
allowed the science to develop in terms of light recipes and more. And 
that advancement is happening.

The developments will further enable market transformation pro-
grams that can hasten the uptake of LED lighting in horticulture. As 
we wrote recently, the DesignLights Consortium (DLC) has recently 
released the measurement and documentation requirements that 
fixture manufacturers must adhere to for inclusion on the DLC horti-
cultural QPL (qualified products list). Indeed, we had a presentation 
on those requirements at our recent Horticultural Lighting Conference. 
Watch for coverage of that conference in an upcoming issue of the 
magazine.

Meanwhile, ASABE has a third task force working on the third and final 
standard of its series of horticultural standards. The next standard will 
focus on horticultural efficacy. And it will take into account the many 
different ways horticultural lighting might be used to impact both 
growth and morphology.
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Görsel ve işitsel çözümler alanında dünyada lider markalardan 
biri olan Optoma; iş, eğitim, profesyonel ses / video, oyun, ev 
eğlencesi gibi alanlarda projeksiyon ve ses ürünleriyle dikkat 

çekiyor. Yakın zamanda Türkiye pazarına giren teknoloji devinin Tür-
kiye Ülke Müdürü Cüneyt Düzgün ülkemizin Optoma için en önemli 
pazarlardan biri olduğunu ve yüksek teknolojili projeksiyon ürünle-
rini; Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturarak pazarın ihtiyaç ve talep-
leri doğrultusunda en doğru çözümleri sunmaya odaklandıklarını 
aktardı. 

Düzgün, teknoloji devinin Türkiye hedefleri hakkında yaptığı açıkla-
mada, “Optoma olarak dünyanın en büyük DLP projektor üreticisi ve 
markasıyız. Dünya genelinde özellikle son yıllarda yaptığımız çalış-
malarla hem Optoma’nın konumunu pekiştiriyor hem de birçok ürün 
segmentine öncülük ediyoruz. 

Bizim de bağlı olduğumuz EMEA bölgesinde 2017 yılı sonunda yak-
laşık %13 olan pazar payımızı 2018 yılında daha da arttırmak üzere 
çalışmalara devam ediyoruz. Türkiye operasyonumuza başladığımız 
2016 yılından bugüne kadar da her yıl büyüyerek pazar payımızı 
arttırıyoruz. Türkiye’de önümüzdeki dönemlerde bu büyümemizi 
devam ettirerek her zaman için ilk sırada olmayı hedefliyoruz” dedi.

Üstün görüntü işleme teknolojilerini yüksek mühendislik ve yenilik-
le birleştirerek benzersiz netlikte görüntüler sunan Optoma, Türkiye 
operasyonları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. 

Texas Instruments tarafından öncülük edilen DLP teknolojisine sahip 
ödüllü projeksiyonları ve Nu Force ses aralığıyla geliştirdiği yüksek 
kaliteyle şık bir tasarımı birleştiren ses ürünleriyle Optoma, Türkiye 
pazarında da daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyor.

“DPL Teknolojisine Sahip Ürünlerimizle Daha Uzun Ömürlü ve 
Gerçeğe Daha Yakın Görüntüler Sunuyoruz”

2018 yılı itibariyle dünyanın en çok 4K UHD ev sineması projektörü 
satan şirketi olduklarını da sözlerine ekleyen Düzgün DPL teknoloji-
sine sahip Optoma projektörlerinin kullanıcılara sunduğu avantajları 
ise şöyle açıklıyor: 

“Projeksiyon ürünlerini tercih eden kullanıcılar öncelikli olarak par-
laklık, çözünürlük, kontrast oranı ve kullanım ömrü gibi özelliklerine 
dikkat ediyor. Bu noktalarda DPL tipi yeni nesil projektörlerin LCD 
projektörlere göre birçok avantajı bulunuyor. 

Özellikle yüksek kontrast oranlarıyla gerçeğe daha yakın görüntü-
ler elde edilebiliyor. Aynı zamanda DLP teknolojili projektörlerimiz 
sahip olduğu bileşenleri sayesinde daha basit ve yeni nesil bir yapı 
sunuyor. 

Böylece LCD tipi projektörlere göre çok daha uzun ömürlü olmasını 
sağlayarak herhangi bir bakım gerektirmiyor bu da önemli bir ma-
liyet avantajı olarak kullanıcıya geri dönüyor. Lambalı DLP ürünleri-
mizde daha önce 6000 -10000 saat olan lamba ömrünü artık birçok 
ürünümüzde 15000 saate kadar çıkarmış durumdayız. Bunun yanın-
da LED ve lazer teknolojisine sahip ürünlerimizde bu oranın 20000-
30000 saate kadar ulaştığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

“Yüksek Teknolojili Yenilikçi Ürünleri Kullanıcılarla Buluşturacağız”

Her segmentte çok geniş ve yenilikçi bir ürün gamına sahip olduk-
larını ifade eden Düzgün “Türkiye’de özellikle yüksek teknolojili yeni 
ürünlere odaklanmak istiyoruz. Hedef kitlelerimize göre 300 ansi-
lumen parlaklık ve üst segmentte Lazer 10000+kurumsal çözüm-
lerimizden mapping ve blending uygulamalarına kadar tüm yeni 
teknolojilerimizi kullanıcılara sunmayı hedefliyoruz. 

Eğitim sektörüne yönelik olarak ürettiğimiz interaktif lazer projek-
törlerimiz, ev sineması için geliştirdiğimiz LED, Lazer 4K UHD mo-
dellerimiz ve iş, eğitim ve ev eğlencesi alanları için akıllı (Android) 
projektörlerimizin satışlarını gerçekleştirmek üzere çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. 4K LED ekranlarımızın yanı sıra çok yakında Nuforce 
kablosuz kulak içi wi-fi ve bluetooth kulaklıklar ile dac station ürün-
lerimizin de satışına başlamayı planlıyoruz” dedi.

Dünya genelinde 17000’den fazla çalışanı olan optik component, 
ses ve görüntüleme çözümleriyle dünyanın en büyük DLP ODM üre-
ticisi Coretronic grubunun bir markası olarak kurulan Optoma aynı 
zamanda dünyada ilk “Darbee Visual Presence” teknolojisine sahip 
marka olarak biliniyor. 

Eğitim, kamu, müzeler, konferans salonları, ev sineması, perakende, 
medikal, etkinlik, ev eğlencesi, sanat galerileri ve bu gibi alanlarda 
20000+ saat kullanım ömrü olan lazer profesyonel Audio & Video 
çözümleriyle kullanıcılara DuraCore Lazer ve Multicolor teknolojisi 
ile hizmet sunuyor.

Optoma  Türkiye  Ülke  Müdürü  Cüneyt  Düzgün

Projektör Devi Optoma Türkiye’de 
İddiasını Arttırıyor
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Turkcell ve Signify Verimli Enerji İçin 
Bir Araya Geldi

Türkiye’nin akıllı şehircilik altyapısını geliştiren Turkcell ve aydın-
latmada dünya lideri Signify enerji verimliliği konusunda yeni 
bir protokole imza attı. Turkcell ve Signify’ın hayata geçirdiği iş 

birliği kapsamında kamu ve özel sektörde enerji verimliliği dijital 
transformasyonu başlıyor. Bu işbirliği, Türkiye’nin enerjide 2033’e 
kadar ulaşmayı planladığı 30.2 milyar dolar tasarrufa da katkı su-
nacak. 

Londra, Singapur, Seul, New York, Helsinki dünyanın akıllı şehirleri 
arasında başı çekiyor. Yapılan araştırmalar, gelişmiş ülkelerdeki nü-
fusun yüzde 80’inden fazlasının 2050 yılında şehirlerde yaşamaya 
başlayacağını ortaya koyuyor. Hal böyle olunca, yapay zekadan di-
jital sağlık hizmetlerine, enerji verimliliğine farklı alanlarda şekille-
nen akıllı şehir uygulamaları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
hız kazanıyor. 

Toplam piyasa değeri 2025 yılına kadar 2 trilyon doları aşacak “akıllı 
şehirler” listesinde, İstanbul başta olmak üzere ülkemizdeki birçok 
büyük şehir de yer alıyor. Dünyanın gündemine oturan bu konu 
başlığı ile ilgili çalışma yapan şirketlerin başında ise Turkcell ve eski 
adıyla Philips Aydınlatma, yeni adıyla ise Signify var. 

Son olarak kamu ve özel sektörde, enerji verimliliği dijital trans-
formasyonuna öncülük etmek üzere bir araya gelen iki dev, önemli 
bir protokole de imza attı. Signify Global CEO’su ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Eric Rondolat, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu,  ve Sig-
nify Ortadoğu, Türkiye ve Pakistan  Başkanı ve CEO’su Göktuğ Gür’ün 
katıldığı bir törenle imzalanan protokol kapsamında Signify’ın “Bağ-
lantılı aydınlatma sistemi”  Turkcell’in akıllı şehirler altyapı teknoloji-
siyle birleştirileceği açıklandı. 

İşletmelerin kullandığı enerjinin maliyetini azaltmasını mümkün 
kılan, aynı zamanda enerji yönetim hizmetlerini sağlayan, istenildi-
ğinde enerji verimliliğiyle ilgili yatırımların finansmanını da yapabi-
len ESCO nun (Enerji Servis Şirketleri) LED dönüşüm modeli teme-
linde ilerleyecek olan protokol, şehirlerin aydınlatmada kullandığı 
enerjiyi daha verimli hale getirmeye odaklanıyor. 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’na göre hane ve iş yerleri dünya-
daki enerji kullanımının yüzde 60’ını gerçekleştiriyor. Sokak aydın-
latmaları ise toplam elektrik kullanımının yüzde 15’ine sebep oluyor. 
Bu sebeple tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de verimli enerji kul-
lanımı günden güne gelişiyor. 

“Ülkemizin Tasarruf Hedefine Katkı İçin Çalışıyoruz”

Signify Global CEO’su Eric Rondolat, konuyla ilgili şu yorumda bu-
lundu: “Dijital çağa adım atarken kamu ve özel sektör için enerji ve-
rimliliğini arttırmak suretiyle maliyetleri düşürecek enerji hizmetleri 
gibi olanaklar sunarak, aydınlatma sektörünün LED aydınlatmaya 
yönelik dönüşümüne liderlik etmeye devam ediyoruz. Türkiye’deki 
artan nüfus ve şehirleşmeyle birlikte artık enerji verimliliği konusu 
hiç olmadığı kadar önem taşıyor. Bu yeni girişim sayesinde, sahip ol-
duğumuz bilgiyi en iyi şekilde kullanarak Türkiye’nin enerji tasarrufu 
hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak ve akıllı şehirlerin gelişme-
sine daha fazla katkı sağlayacağız.”

Dünyanın ilk dijital operatörü olarak verimli enerji kullanımına özel 
önem gösterdiklerini dile getiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzi-
oğlu, “Ülkemizdeki tüm şehirleri akıllı şehir altyapımızla donatmak 
için yola çıktık. Hem kesintisiz hem de enerji tüketimini minimuma 
indirerek verimliliği artıran çözümler geliştirmek istiyoruz. 

Signify ile yaptığımız iş birliğinin odağında hem enerji hem de şe-
hirlerdeki yaşam verimliliğine yönelik çözümler yatıyor. Türkiye’nin 
enerjisini daha verimli kullanmak için projeler üretiyoruz. Bu sayede 
ülkemizin 30.2 milyar dolarlık tasarruf hedefine katkı sunmak için 
çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Signify Ortadoğu ve Türkiye CEO’su Göktuğ Gür ESCO modelinin özel-
likle Signify tarafından bölgede başarıyla uygulandığını belirterek 
şunları söyledi: “Türkiye, endüstriyel altyapısıyla pek çok projede 
dünyaya örnek olabilir. Dubai Elektrik ve Su Otoritesi (DEWA) ile 
2015’te iki enerji santralinde bulunan 8500 aydınlatma noktasını 
LED aydınlatma ile değiştirdik. 

2016 sonunda yatırıma harcanan paranın 21 milyon AED’si 3,5 yılda 
geri alınarak, toplam elektrik tüketiminde %68 hedeflenirken tam 
%75 enerji tasarrufu sağlandı. Yine Dubai’de Dubai Uluslararası Fi-
nans Merkezi’nde 7000 adet GreenParking sistemi ve toplamda 28 
bin aydınlatma noktasını değiştirdik. 

En son geçen hafta Dubai Wetex fuarında süper ESCO Etihad ile im-
zaladığımız kontrat ile Dubai Havaalanı’nda 133.000 aydınlatma 
noktasını Philips LED ürünleriyle performans yönetimi dahil olmak 
üzere anlaştık. Turkcell’le beraber modellemeyi ülkemizin beklenti-
lerine en uygun hale getirmeye gayret gösteriyor olacağız.

Signify, 16 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Philips Aydınlatma şirketinin 
yeni adı olmuştur. Şirket, Ocak 2019’a kadar Philips Lighting Aydın-
latma Tic. A.Ş. ticari unvanını taşımaya devam edecektir.  
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Congresium Fuar Merkezi’nde düzenlenen “A-TECH- Akıllı Bina 
Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı ziyaretçi akınına uğradı.  
Ziyaretci sayısı 5 binin üzerine çıktı.

TOKİ’DEN yapılan açıklamaya göre, 22-25 Kasım 2018 tarihlerinde 
ikinci kez gerçekleşen A-TECH-Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sis-
temleri Fuarı, kamu ve özel sektör temsilcilerini buluşturdu. 

Artı2 Fuarcılık organizatörlüğünde, TOKİ, Emlak Konut, KİPTAŞ ve Va-
kıflar Genel Müdürlüğünün destekleri ve katılımlarıyla düzenlenen 
fuar, özel sektörün öncü aktörlerine de ev sahipliği yaptı. 

Fuara, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Tuna, TBMM İdari Amiri Hasan Turan da 
katıldı. Türkiye’nin 81 ilinden ziyaretçiler fuara akın etti. 

Akıllı bina teknolojileri ve elektrik sektörünün üretici, dağıtıcı ve kul-
lanıcılarını bir araya getiren fuara yaklaşık 100 firma katıldı. Fuarda, 

ürün portföyleriyle stantlarda yerini alan özel sektörün önde gelen 
profesyonelleri, kamu kurumlarının temsilcileriyle bilgi alışverişinde 
bulunmanın yanı sıra iş bağlantıları da gerçekleştirdi. 

Kamu kurumlarındaki onay makamlarına yeni teknolojileri takip 
etme fırsatının sunulduğu fuarda katılımcı firmalar, akıllı bina tek-
nolojileri, bina otomasyon ve ekipmanları, kablolar, elektrik panoları 
ve aksesuarları gibi ürünlerini sergiledi. 

Sektörü bir araya getiren fuarda, organize edilen etkinlikler, konu-
sunda uzman kişilerin ve akademisyenlerin teorik ve uygulamalı 
sunumları sektörün gelişimine önemli katkı sundu. 

Kamu çalışanları ve özel sektör temsilcilerini buluşturan fuar yeni 
olan teknoloji hakkında bilgi sahibi olunmasını sağladı. Türkiye’de 
elektrik sektöründeki teknolojik gelişmelerin ve firmaların Ar-Ge 
çalışmalarının da sergilendiği fuar, yerli üretim ürünlerin tanıtımı da 
katkıda bulundu.
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Akuvox  Intercom

Altez Elektronik

Arsel Elektronik

Alkan Aydınlatma

Arlight Aydınlatma

Astor Transformatör
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Borsan Grup

Cesa Teknoloji

Çağdaş Pano

Botech Otomasyon

Codesec Güvenlik Teknolojileri

Doğanateş  Elektrik
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Demaş Kablo

Erse Kablo

Günsan Elektrik

Ekon Kondansatör

Göldağı Kablo

Legrand Elektrik
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Makel Elektrik

Mefa Plastik

Multitek Elektronik

Mavili Elektronik

Mono Electric

Netelsan Elektronik
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Nilson Elektrik

Okvolight

Ören Kablo

Nks Kablo

Oxiron Aydınlatma

Panasonic Türkiye
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Schneider Electric

Sigma Elektrik

Teletek Aydınlatma

Seval Kablo

Teknoline Elektronik

Teletek  Elektronik
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Genel Aydınlatma Tebliği’nde Değişiklik

Elektrik dağıtım şirketlerine, genel aydınlatma kapsamında 
yapacakları yeni tesislerde ve sayaç değişimlerinde kombi sa-
yaç kullanma zorunluluğu getirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’nın Genel Aydınlatma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), dağıtım şirketleri ta-
rafından iletilen fatura bilgilerine ilişkin gerekli fiyat ve miktar kont-
rolünü, şirketlerin önceki dönem faturalarını, sayaç ve güç bilgilerini 
içeren abone bilgilerini göz önünde bulundurarak yapacak. 

Genel aydınlatma tesislerinin denetimi sonucunda hazırlanan rapor-
da kesinleşen güç değerleri, ilgili abonenin fatura kontrolünde esas 
alınacak ve kesinleşen güç değerleri TEDAŞ tarafından belirlenip 
değiştirilecek.

TEDAŞ tarafından yapılan kontroller sonucunda eksik, hatalı veya 
usulsüz olduğu belirlenen dağıtım şirketine bildirilen faturalara 
ilişkin itiraz kapsamında, dağıtım şirketi gerekli incelemeyi yaparak 
sonucu 15 gün içerisinde kuruma yazıyla bildirecek. 

İncelemeler neticesinde hatalı olan faturalar iptal edilerek doğru 
tutarları yansıtacak şekilde yeniden düzenlenip bir sonraki ödeme 
dönemindeki fatura kapsamına eklenecek.

İnceleme ve denetim heyeti, dağıtım şirketleri tarafından gönde-
rilen faturalardaki tüketim miktarı ve bedellerinin gerçek durumu 
gösterip göstermediğini ve aydınlatma tesisinin yönetmelik hüküm-
lerine uygun olup olmadığına ilişkin denetimleri yapacak.

Heyet tarafından her bir dağıtım bölgesindeki denetlenen sayaçların 
tüketim miktarları ölçülerek kayıt altına alınacak ve şüpheli durum 
arz eden veya kalibrasyon süresi dolmak üzere olan sayaçlara öncelik 
verilecek.

Dağıtım şirketleri genel aydınlatmaya yönelik yapılacak yeni tesisler-
de ve sayaç değişimlerinde kombi sayaç kullanmak zorunda olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Resmi Gazete’de yayımlanan 
kurul kararınca, 28 Mayıs 2016’da yürürlüğe giren Gün Öncesi Piya-
sası Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul 
ve Esaslar’da da değişiklik yapıldı.

Buna göre, gün öncesi piyasasında birbiri ile ilişkilendirilmiş blok 
tekliflerin avans ödemelerine esas teklif fiyatının, ilgili uzlaştırma 
döneminde kabul edilmiş olan söz konusu tekliflerin teklif fiyatları-
nın ağırlıklı ortalaması olması kararlaştırıldı.

aydınlatma
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Dış Aydınlatmada LED Projektörlerin Kullanımı 
Yaygınlaşıyor

Projektör ürünleri hepimizin bildiği gibi uzun yıllardır hayatımız-
da yer edinmiş durumda. Bu bağlamda futbol sahalarından, 
fabrika bahçelerine kadar bir çok alanda projektör ürünleri gün-

den güne yaygınlaşmaya devam etmekte. 

Günümüzde Dünya’nın en büyük sorunlarından birisi olan enerji 
konusunda son dönemde birçok üründe enerji tasarrufuna gidilen 
çözümler üretilmeye devam ediyor. 

Bu bağlamda aydınlatma çözümleri konusunda son dönemin ye-
nilikçi çözümü ise LED teknolojileri. Gelecek yıllara ampulün yerini 

alacağı tahmin edilen LED ürünler, bir çok aydınlatma teknolojisinde 
olduğu gibi projektör ürünleri içinde kullanılmaya başladı.

Enerji tüketiminin yüksek olduğu limanlar, stadyumlar, havali-
manları gibi birçok alanda birçok aydınlatma ürünün yerini alma-
ya başlayan led teknolojilerinin son olarak kullanılmaya başladığı 
ürünlerden olan LED projektörlerin yararlarını sizler için bir araya 
getireceğiz.

LED Projektörler Çevre Dostu Ürünlerdir

Bugün hangi ürün olursa olsun, üzerine düşülmesi gereken en 
önemli konuların başında çevreye duyarlılık gelmektedir. Harca-

dıkları enerjinin neredeyse %99’unu ışığa çeviren LED teknolojisi, 
projektör ürünlerine de uyarlanarak hem enerji tasarrufu, hem de 
çevreye karşı zararlı olan maddeleri içermediklerinden zararlı atık 
oluşturmamaktadırlar. Bu yüzden LED projektör ürünleri çevre du-
yarlıkları bakımından çevreye en duyarlı aydınlatma ürünleridir di-
yebiliriz.

LED  Projektörler Ekonomik Ürünlerdir

Standart projektör ürünlerine göre sadece düşük enerji tüketimine 
sahip olmayıp, enerjiyi verimli kullanan ürünlerden olan LED projektörler, 

aynı zamanda uzun ömürlü olmalarından dolayı da ekonomik an-
lamda en çok tercih edilen ürünler olma yolunda hızla ilerlemekte-
dirler.

Tasarımların Esnetebilirliği ve Farklı Renk Zincirleri

50,000’den 100,000 saate kadar kullanım ömürleri ile göz dolduran 
LED projektör ürünleri, ampül ürünlerine göre 50 ve 100 kata kadar 
daha uzun kullanım ömrüne sahip ürünlerdir. Bu noktada genel 
olarak, mavi, yeşil, pembe, sarı (amber), kırmızı, gün ışığı ve beyaz 
renklerini de içerebilen LED projektörler sağlayabildikleri kullanım 
avantajları ile de geleceğin ürünleri arasında ki yerini almayı başa-
rabilmiş ürünleridir.
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Gönye Proje Tasarım’dan 2019 Ofis 
Tasarım Trendleri

Türkiye’nin önde gelen markalı konut ve ofis projelerinin iç me-
kan tasarımlarına imza atan Gönye Proje Tasarım ekibinden 
Tasarım Yönetmeni Gamze Sayın, çalışma mekanlarındaki mak-

ro ve mikro yenilikleri inceleyerek 2019’un ofis tasarım trendlerini 
analiz etti. 

Esnek olmayan, sınıflandırılmış ve sınırlandırılmış düzendeki ofisle-
rin artık geride kaldığını belirten Gamze Sayın, 2019 yılında doğayı 
tüm halleriyle barındıran biyofilik çalışma alanlarının ön plana çıka-
cağını vurguladı. 

Çözüm ortağı olduğu inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleriyle 
birlikte rezidans, toplu konut ve ofis projeleri başta olmak üzere bir-
çok iç mimari çalışmaya imza atan Gönye Proje Tasarım ekibinden 
Tasarım Yönetmeni Gamze Sayın iş hayatı ve iş yapış şekillerindeki 
değişimin hızının her geçen yıl kendini katladığı bu dönemde hızlı, 
yaratıcı ve çok fonksiyonlu çözümlerin yeni ofis kültürünün anahtar 
kelimeleri olduğunu belirtiyor. 

Esnek çalışma anlayışının ofis hayatına da yansımaya başladığını 
vurgulayan mimar, değişkenliğin iş hayatındaki istikrarlı başarının 
yeni odak noktası olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “İş dünyasında me-

kan ve zaman kavramları iç içe geçerek soyut bir hal almaya başladı 
bile. Artık tam donanımlı tek bir çalışma masası ve mükemmel ay-
dınlatılmış bir odaya sahip olmak işinizi en iyi şekilde yapabilmeniz 
için tek ihtiyacınız olan şey değil, hatta belki de en son ihtiyacınız 
olan şey.”

“Esnek Olmayan, Sınıflandırılmış Ve Sınırlandırılmış Düzenli 
Tüm Çözümleri Unutun”

Ofis ve çalışma alanları tasarımlarına yansıyan yeni çalışma kültü-
rünün, ilk aşamada ofis mobilyalarıyla gözümüze çarptığını belir-

ten Tasarım Yönetmeni Gamze Sayın, hareketli ve çok fonksiyonlu 
ürünlerin bu mobil kültüre ayak uydurduğunu vurguluyor. Ofis mo-
bilyalarında da kendini gösteren “çok fonksiyon” teması; hareketli 
sırtı olan puf-sandalye dönüşümlü ürünler, ayakta çalışmaya uyum 
sağlayan yüksekliği ayarlı çalışma masaları gibi ürünlerle kendini ön 
plana çıkarıyor. 

Resmi ve hiyerarşik çalışma kültürü yerini pratik ve yaratıcı bir an-
layışa bıraktığını, toplantı ve çalışma alanlarının da aynı şekilde bu 
trendden etkileneceğini belirten Sayın’a göre bu mekanların tasa-
rımları da amacına uygun olarak çeşitleniyor. 
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Bir ofiste bulunan tüm toplantı odalarının resmi düzende olması ge-
rektiği düşüncesinin artık geride kaldığını vurgulayan mimara göre 
teknoloji ve sosyal iletişim odaklı resmi VIP toplantı odalarının yanı 
sıra farklı sayıda ekiplerin uzmanlıklarına ve teknolojik ihtiyaçlarına 
göre düzenlenmiş birden fazla farklı “toplantı alanları” planlamak 
artık ön planda. 

Kreatif düzende ve renkte rahat buluşma noktaları, ayakta kısa 
toplantılar için yüksek ve hiyerarşik olmayan yuvarlak toplantı 
masaları tercih edilirken kısa ve konsantrasyon gerektiren işler için 
focus-room’lar tercih ediliyor; fakat bu mekanların hepsi maksimum 
teknolojik donanımlarla insan doğasına uygun yaşam koşulları yara-
tılarak iş performanslarını yükseltiyor.

“Üretkenlik ve iş performansını etkileyen faktörlerden biri olan bi-
reysel çalışma düzeni ve bireysel zamanlama ile artık çalışma ve 
dinleme takvimleri iç içe geçmiş durumda. 

Çok fonksiyonlu ürünlerin yanı sıra çok fonksiyonlu mekanlar ya-
ratmak da önemli. Stres yaratan tüm faktörleri görünmez kılmak 
yeni ofis kültürünün bir parçası” diyen Gönye Proje Tasarım ekibin-
den Tasarım Yönetmeni Gamze Sayın, çalışma ortamlarında “keyifli 
alanlar” yaratmanın iş psikolojisi ve sosyal yaşamı dengede tutmaya 
fayda sağladığının da altını çiziyor. 

Sayın’a göre özel tasarlanmış mola alanlarında yer verilen TV ekran-
ları ile, laptop ve akıllı telefon ekranlarını yansıtarak kısa süreli ve 
resmi olmayan ekip güncelleme toplantılarının yapılmasına olanak 
sağlanabiliyor. 

Dijitalleşmeyi ve teknolojiye ulaşımı ofislerin her alanına dahil et-
mek verimliliği ve üretkenliği sürdürülebilir hale getirmenin önemi-
ne vurgu yapan Gamze Sayın, bu sayede bulunduğunuz her ortamın 
ihtiyacınız olan tüm verilere ulaşabilir olduğunuz çalışma alanınız 
olabileceğini belirtiyor. 

Arşivleme ve dosyalama alışkanlıklarının da yerini Bulut sistemlere 
bırakmasıyla eskiden arşivleme ve dosya dolapları için ayrılan me-
kanlar, artık insan odaklı çalışma-dinlenme alanlarına evrilebiliyor. 
Akıllı-Ofis temasının artık çalışma alanı tasarımlarında mutlaka göz 
önünde bulundurulması gerektiğinin altını çiziyor.  

Vizyon sahibi şirketler için yetenek yönetimini destekleyecek alan-
ların da önemini vurgulayan Sayın, iş hayatına hazırlanan stajyerler 
için ayrılan özel tasarlanmış çalışma noktalarına işaret ediyor. 

Bu alanları mümkün olduğunca personel çalışma alanlarıyla iç içe 
tutmanın stajyerlerin gelişiminde de büyük pay sahibi olacağını 
belirten mimar, firmanın sosyal sorumluluk alanında da iç mimari-
den faydalanarak kendini yansıtacağı bir fırsat yaratılmış olacağını 
iletiyor. 

Doğayı Tüm Halleriyle Barındıran Biyofilik Çalışma Mekanları

Sayın’a göre insanlar artık iş hayatında belirli kalıplara sığmaya ça-
lışmanın performansı olumsuz etkilediğinin farkında; bu sebeple 
doğayı hem fiziksel olarak hem de işleyişi ile taklit eden bir vizyonla 
tasarlanan mekanlarda insanlar daha mutlu ve daha pozitif hisse-
diyor. 

Bu sebeple biyofilik tasarım anlayışının 2019’da oldukça kapsamlı ve 
üzerinde çalışılmış şekilde kendini göstereceğini belirtiyor ve biyo-
filik etkiyi güçlendirmek için doğayı ve doğal olan tüm senaryoları 
ofis hayatına yalnızca görsel olarak değil tüm halleriyle dahil etme-
nin gerekliliğine işaret ediyor. Ses öğesiyle zenginleştirilmiş yağmur 
ormanı temalı focus-roomlar, taş dokulu ürünlerle kaplanmış ve 
dokunsal öğelerle desteklenen dağ temalı break-out alanları, görsel 
taklitin dışına çıkmak için yalnızca birkaç örnek.

Ofis mobilyalarında da etkisini hissettiğimiz biyofilik yaklaşım, insan 
vücudu ve hareketleri ile uyumlu organik formda çalışma masaları, 
üretilen işin doğasını destekleyecek renk ve tekstil seçimleri, çalışma 
mekanlarında doğanın çeşitli hallerini ve formlarını yansıtan koku, 
ses ve dokunsal öğelerin kullanımıyla, duyulara hitap ederek çalı-
şanların duygusal zekasını da beslemiş oluyor.
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AVM’ler İçin Performansı Arttırmanın Tam Zamanı

AVM’lerle birlikte büyüyen perakende sektörü yeni teknolojilerle 
performansını optimum düzeye taşıyor. Türkiye’de Sensormatic 
tarafından sunulan ShopperTrak Trafik Analiz Platformu hem 

AVM hem de mağaza yönetiminin mağaza lokasyonu ve ziyaretçi 
trafiği gibi konularda maksimum faydayı elde etmesini sağlıyor.

Yeni yasal düzenlemelerle birlikte AVM’lerde Türk Lirası ile kiralama 
dönemine geçen perakendeciler, yoğun rekabette öne çıkmak için 
teknolojiyi kullanıyor. 

Mağaza maliyetlerinin etkin rol oynadığı günümüzde hem AVM’ler 
hem de perakendeciler için müşteri trafiği, bu trafiğin satışa dönüş 
oranları gibi veriler büyük önem taşıyor. Düşük performans göste-
ren mağazaların, AVM’lerin performans yönetimini iyileştirmeye 
yarayan ShopperTrak Trafik Analiz Platformu, sektör temsilcileri için 
personel planlama süreçlerini de kolaylaştırıyor.

ShopperTrak, üç boyutlu kameralarla elde ettiği görüntüleri bulut 
tabanlı bir platform üzerinden analiz ediyor. AVM ziyaretçilerinin 
akıllı telefonlarından gelen Wi-Fi ve Bluetooth sinyallerini de algı-
layabilen bu entegre çözüm, böylece AVM içindeki konumlarını da 
analiz sürecine dahil edebiliyor. 

Doğru Analiz AVM Yönetimini Kolaylaştırıyor

ShopperTrak üzerinden alınan veriler hem AVM yönetimleri hem de 
AVM içinde bulunan mağazalar için kritik fayda sağlıyor. Müşterile-
rin AVM içindeki hareketlerini gösterebilen sistem, ilk ziyaret edilen 
mağaza, ziyaretçilerin hangi sıra ile hangi mağazalarda bulunduk-
ları, ziyaret sıklıkları, müşteri trafiğinin yoğun olduğu saatler gibi 
verilerin doğru bir şekilde raporlanmasına yardımcı oluyor. Bu ve-
riler, AVM içindeki hangi koridorların diğerlerine oranla daha yoğun 
olduğu gibi bilgilerle desteklenirken, ziyaretçilerin mağazalara giriş 
oranlarını tespit etmek de mümkün hale geliyor.
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Bulut tabanlı analiz yeteneği sayesinde kapsamlı ve güncel veri 
sağlayan çözüm, AVM içindeki alanların kiralama koşullarının belir-
lenmesine de katkı sağlıyor. Ziyaretçi trafik verileri ile kanıtlanabilen 
lokasyon değerleri sayesinde doğru bir bütçeleme ve kiralama süreci 
gerçekleşebiliyor.

ShopperTrak kullanan AVM’ler, detaylı trafik ve ziyaretçi davranış 
analizleri sayesinde kiralama ve yönetim stratejilerinde daha yüksek 
bir verimlilik elde edebiliyor. Böylece en iyi marka kombinasyonu-
nun oluşturulması mümkün hale gelirken, sadık müşteri kazanımı 
konusunda da optimum fayda sağlanıyor.

Güçlü Kampanya ve Etkinlik Yönetimi

Ziyaretçi trafik verileri baz alınarak yapılan çalışmalar kampanya 
yönetimini kolaylaştırıyor. AVM yönetimleri yapılan kampanyaların 
müşteri trafiğine olan etkisini net bir şekilde ölçebiliyor. 

Elde edilen veriler aynı zamanda AVM yönetimlerinin düzenleyecek-
leri etkinlikleri belirlemekte yol gösterici oluyor. Yeni düzenlenecek 
etkinliğin ne olması ve AVM’nin hangi bölgesinde düzenlenirse daha 
etkili olacağını öngörmek mümkün hale geliyor. 
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Personel Yönetiminde Optimizasyon Mümkün Hale Geliyor

ShopperTrak AVM’lerde personel yönetiminde optimizasyon sağla-
masına yardımcı oluyor. Yoğun saatler içinde yüksek ziyaretçi trafiği 
alan bölümlerde görevlendirilecek güvenlik ve temizlik personelleri 
ile müşteri memnuniyeti oranlarında da artış sağlanabiliyor.

Sektörde İlk ve Tek: Veri Kontrol ve Doğrulama Hizmeti

Yalnızca ShopperTrak tarafından sunulan veri kontrol ve doğrulama 
hizmeti ile toplanan verilerin doğruluğu ve sürekliliği sağlanıyor. Bu 
hizmet hem AVM yöneticilerinin hem de perakendecilerin süreçleri-
ni sorunsuz ve sürdürülebilir hale getiriyor.

Dünyanın dört bir yanında binlerce lokasyonda yer alan AVM ve 
perakendeci tarafından en çok tercih edilen Trafik Analiz Platformu 
ShopperTrak, toplanan verileri anonim olarak özel bir indeks altında 
topluyor. 

Elde edilen veriler küresel ya da bölgesel ölçekte, sektör performans 
istatistikleriyle segmente edilebiliyor. Böylece sektör temsilcileri 
performanslarını sektördeki diğer oyuncular ile kıyaslama olanağına 
da sahip oluyor.
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Ulusal Bağımsızlık Bilişimden Geçiyor

Bilişim ve Teknoloji Konferansı ICTConf’18 İstanbul’da yapıldı. 
Dünya genelinde savaşlar artık eskisi gibi sadece silahlarla ya-
pılmıyor. Devletlerin arkasında olduğu kötücül yazılımlar, siber 

saldırılar uluslararası siyasetin ve küresel güç mücadelesinin önemli 
bir parçası haline geldi. 

Türkiye’de, millileştirilmiş yazılım Pardus’a göç tam hızıyla devam 
ederken yabancı yazılımlar yerine, Pardus’un kamu ve özel sektörde 
kullanılması için başlatılan seferberlik tamamlandığında; ülke ola-
rak teknolojinin devler liginde oyun kurucu olarak yerimizi alacağız.

Bilişim ve Teknoloji Konferansı ICTConf’18, Bilişim Teknolojisi Profes-
yonelleri ile üniversiteli gençleri İstanbul’da buluşturdu. Bağlarbaşı 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde Beyaz Net’in sponsorluğunda Black-
box Siber Mücadele Takımı ve CyberThink Siber Düşünce Topluluğu’ nun 
destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğin ana teması siber 
güvenlikti. 

Bu alanda kendini geliştirmek isteyen üniversiteli gençlere yol gös-
termek ve bilişim kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen 
etkinlikte konuşan Beyaz Net Teknik Koordinatörü Akgün A. Yardımcı, 
Türkiye’nin bilişim dünyasında daha bağımsız hareket edebilmesine 
imkân sağlayacak stratejik önemdeki Pardus Göçü’nü anlattı. 

Pardus’un küresel topluluğun gücünden yararlanılarak geliştirilmiş 
ve millileştirilmiş açık kaynak kodlu bir yazılım ve işletim sistemi 
olduğunu belirten Yardımcı “Türkiye’de kamu kuruluşları ve beledi-
yeler başta olmak üzere Pardus Göçü tüm hızıyla sürüyor. 

Yabancı yazılımlar yerine, Pardus’un kamu ve özel sektörde kullanıl-
ması için başlanılan seferberlik tamamlandığında ülke olarak tekno-
lojinin devler liginde oyun kurucu olarak yerimizi alacağız. Bugün 
ülkelerin ulusal bağımsızlıkları bilişimden geçiyor” dedi. 

Siber Savaşların Arkasında Kötücül Yazılımlar Üreten 
Devletler Var

Pardus’un kapalı kaynak kodlu sistemlere göre daha güvenilir, ve-
rimli ve toplam sahip olma maliyetinin daha düşük olduğunun altını 
çizen Beyaz Net Teknik Koordinatörü Akgün A. Yardımcı “Bizim kamu 
kurumlarımızın göçünü etkileyen en önemli konu güvenlik. 

Çünkü siber savaşlar, siber istihbarat özellikle kamu için çok kritik 
konular. Örneğin bugün, ‘Flame’, “Duqu”, Stuxnet, “Kızıl Ekim” siber 
silah olarak tarif ediliyor. Bunlar devlet destekli yazılımlar. İki, üç 
üniversite öğrencisinin bilgisayar laboratuvarında ya da evinin bir 
odasında geliştirdiği kötücül bir yazılımdan bahsetmiyoruz. 

Devletlerin bu tip yazılımlar, silahlar geliştirmesinden, üretmesin-
den bahsediyoruz.  Böyle bir ortamda daha güvenilir bir yapı kurmak 
açık kaynak kodlu yazılımları ile çok daha kolay. 

Örneğin ABD Beyaz Saray’da ya da Savunma Bakanlığı’nda kapalı 
kaynak kodlu bir bilgisayar işletim sistemini kullanmıyor, bir Linux 
dağıtımını kullanıyorlar. Aynı şekilde Almanya, İngiltere, Rusya gibi 
pek çok devlet ulusal güvenlik gerektiren alanlarda Linux tabanlı 
sistemler kullanıyorlar” dedi. 

Açık Kaynak Kodlu Sistemler Hayatımızın Her Alanında Var

Açık kaynak kodlu yazılımlar bugün hayatımızın her alanında yer 
alıyor. Örneğin mobil telefonlarda kullanılan ve evlerimizdeki işyer-
lerimizdeki masaüstü bilgisayarlarımızla yarışır hale gelen android 
sistemlerden, evlerimizde kullandığımız buzdolabı, klima gibi akıllı 
ev aletlerinde hatta son yılların gözde elektrikli arabası Tesla’da dahi 
açık kaynak kodlu Linux yazılımları kullanılıyor. 

Linux yazılımların yaygınlaşmasında en önemli etken ise güvenlik, 
kurumun ihtiyaçlarına göre özelleştirme, az hata veren sistemler ol-
maları ve lisans bedellerini ortadan kaldıran düşük maliyet avantajı.
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Beyaz Net Teknik Koordinatörü 
Akgün A. Yardımcı
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Yerli Malı Belgesi’ni Alan ATAR, 
Küresel Ödüllerle Güçleniyor

Atar Labs’ın yerli teknolojiyle küresel büyüme hedefleri, ASO 
tarafından Atar için verilen Yerli Malı Belgesi ile güç kazandı. 
Atar, ayrıca Cyber Defense Magazine tarafından verilen Cyber 

Defense Global Awards Ödülleri’nde “Son Teknoloji SOAR” ödülüne 
layık görüldü.

Türkiye’nin siber güvenlik robotu Atar ile global pazara açılarak 
yüksek teknoloji ihracatında aktif rol oynayan Atar Labs, Yerli Malı 
Belgesi aldı. 

ASO tarafından verilen Yerli Malı Belgesi, tamamı Türkiye’de üretilen 
ya da üretim süreçlerinin önemli aşamaları Türkiye’de tamamlanan, 
belirli bir teknoloji sınıflandırmasına tabi ürünlere veriliyor. 

Tehdit ve uyarıları merkezi bir platform üzerinde toplayarak saldırı-
lara daha etkin biçimde otomatik yanıt verilmesini sağlayan, yeni-
likçi siber güvenlik platformu Atar, ASO tarafından “Yerli Malı Yüksek 
Teknoloji” olarak sınıflandırıldı.

Atar Labs böylelikle dünyanın dört bir yanındaki pazarlara yerli malı 
yüksek teknolojiyi ihraç ederek, Türkiye için katma değer üretecek.

Atar Labs Küresel Ödüllerle Bilinirliğini Artırıyor

Siber güvenlik alanında tecrübeli bir ekip tarafından Ankara’da ku-
rulan Atar Labs, Diffusion Capital Partners’tan aldığı 2,5 milyon euro 
tohum yatırımıyla Türkiye’den dünyaya açılıyor. 

güvenlik
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Bu yıl yenilikçi girişimlerin ödüllendirildiği prestijli Red Herring Top 
100 Avrupa Ödülleri’nde ilk 100’de listelenen Atar Labs, ayrıca Cyber 
Defense Magazine tarafından yıllık olarak düzenlenen Cyber Defen-
se Global Awards ödüllerinde “Son Teknoloji SOAR” ödülünü aldı.

Atar teknolojisinin şirketlerde mevcut siber güvenlik altyapısını de-
ğiştirmeksizin, güvenlik operasyonlarına kolayca entegre edilebilir 
nitelikte olduğunu vurgulayan Atar Labs CEO’su Burak Dayıoğlu “Si-
ber güvenlik sektörünün büyük ihtiyaç duyduğu böylesi bir çözümü 
tamamen Türkiye’de geliştirip, aldığımız güçlü yatırımın itici gücüyle 
dünya pazarına çıkmak bizim için gurur verici. 

Ülkemiz için son derece önemli olan yüksek teknoloji ihracatına imza 
atıp Atar’ı bölgesel ve küresel rekabette öncü konuma taşımak en 
büyük hedefimizdir. Yerli Malı Belgesi’ni bu hedefe giden yolda yerli 
ve milli vizyonunun kıymetli bir hatırlatıcısı olarak görüyoruz” diye 
konuştu.

Atar Labs CEO’su Burak Dayıoğlu
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Mitsubishi Electric’ten Havalimanları İçin 
Güvenli Uçuş Teknolojisi

Terminal Doppler Lidar Sistemi ile uçak ve uçuş trafiğinin gü-
venliği artıyor. Dünya teknoloji devi Mitsubishi Electric, uçak ve 
uçuş güvenliğini artırmak amacıyla havalimanları için geliştir-

diği Terminal Doppler Lidar Sistemi’ni Antalya Havalimanı’nda da 
uyguluyor. 

Antalya Havalimanı’nda sistemin teslimatını 2018 yılı içinde gerçek-
leştirmeyi planlayan Mitsubishi Electric, Fransa’nın en yoğun ikinci 
uluslararası havalimanı olan Nice Côte d’Azur Havalimanı’nda kul-
lanılmak üzere Terminal Doppler Lidar Sistemi temin etmek için de 
sözleşme imzaladı. 

Hali hazırda Japonya’daki Tokyo ve Narita ile Çin’deki Hong Kong 
uluslararası havalimanlarında kullanılan sistemin, 2018 yılında 
Antalya Havalimanı’nın yanı sıra Çin’in Beijing Daxing Uluslararası 
Havalimanı’nda da kullanılmaya başlanması hedefleniyor. 

Mitsubishi Electric, başta Avrupa olmak üzere diğer pazarlardaki 
havalimanlarına da bu sistemi kazandırarak Mart 2021 tarihine ka-
dar küresel piyasalarda 2,5 milyar yen net satış hedefine ulaşmayı 
planlıyor.

Uçak ve uçuş güvenliğini artırmak amacıyla 2015 yılından bu yana 
havalimanları için geliştirdiği özel teknoloji ile dikkat çeken Mitsu-
bishi Electric, “Terminal Doppler Lidar Sistemi” adı verilen inovatif 
sistemi 2018 yılı içinde Antalya Havalimanı’na da teslim etmeyi 
planlıyor. 

Özellikle denize yakın büyük havalimanları için kritik önem taşıyan 
Terminal Doppler Lidar Sistemi, havalimanlarında rüzgar değişimin-
den kaynaklanan havayolu kazalarının daha etkin bir biçimde ön-
lenebilmesi için geleneksel sistemlerden farklı olarak yalnızca yağış 
sırasında değil, açık havalar da dahil tüm hava koşullarında tespit 
yapabiliyor.

Terminal Doppler Lidar Sistemi, lazer ışınları yayarak havada bulu-
nan toz ve diğer partiküllerin geri saçtığı ışığı tespit ediyor. Böyle-
likle sistem, geri saçılan ışığın doppler frekans değişiminden yarar-
lanarak görüş hattındaki rüzgar hızının ölçülmesine olanak sağlıyor. 

Mitsubishi Electric’in görüş hattı rüzgar hızının gözlem aralığını 20 
km’nin üzerine çıkarmak için geliştirdiği düzlemsel dalga kılavuzu 
yükseltici, sivil havacılık operasyonlarının ve yönetmeliklerinin ulus-
lararası normlara uygunluğundan sorumlu olan Uluslararası Sivil 
Havacılık Örgütü’nün (ICAO) standartlarına ve tavsiyelerine uygun 
olma özelliği ile de öne çıkıyor. 

Avrupa’ya ilk Terminal Doppler Lidar Sistem Teslimatı

İnovatif sistemini Antalya Havalimanı’na teslim etmeye hazırlanan 
Mitsubishi Electric, Fransa’nın en yoğun ikinci uluslararası havalima-
nı olan Nice Côte d’Azur Havalimanı’nda kullanılmak üzere Fransa’nın 
ulusal meteoroloji servisi Météo-France’a Terminal Doppler Lidar 
Sistemi temin etmek için de sözleşme imzaladı. 

Bu siparişle birlikte Avrupa’ya ilk Terminal Doppler Lidar teslimatını 
gerçekleştirecek olan Mitsubishi Electric, hava radar ve lidar sistem-
leri faaliyetlerini büyüterek Mart 2021 tarihine kadar küresel piyasa-
larda 2,5 milyar yen net satış hedefine ulaşmayı amaçlıyor. 

Mitsubishi Electric’in temin ettiği beş Terminal Doppler Lidar Sis-
temi, halen Tokyo (Japonya), Narita (Japonya) ve Hong Kong (Çin) 
uluslararası havalimanlarında kullanılıyor. 

Nice Côte d’Azur Havalimanı’na yapılacak kurulum öncesinde, 2018 
yılında Antalya Havalimanı’nın yanı sıra Çin’in Beijing Daxing Ulus-
lararası Havalimanı’na da teslimat gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 
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Terminal Doppler Lidar Sistemlerinin Teslim Edildiği Havalimanları

Alıcı Teslimat Tarihi Adet

Tokyo Uluslararası Havalimanı (Japonya) 2015 1

Narita Uluslararası Havalimanı (Japonya) 2016 1

Hong Kong Uluslararası Havalimanı (Çin) 2016 2

Tokyo Uluslararası Havalimanı (Japonya) 2017 1

Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı (Çin) 2018 (planlanan tarih) 1

Antalya Havalimanı (Türkiye) 2018 (planlanan tarih) 1
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En İyi Yazılımcıları Şirketinize Kazandırmanın 
6 Püf Noktası

İyi yazılımcılardan oluşan güçlü bir takım oluşturmak başta tekno-
loji şirketleri olmak üzere teknoloji departmanına sahip tüm or-
ganizasyonların öncelikli amaçları arasında yer alıyor. Yazılımcılar, 

şirketlerin çağa ayak uydurabilmelerini, yeni ürün ve hizmetler ge-
liştirmelerini ve pazarda etkin bir şeklide rekabet etmelerini sağlıyor. 

Fakat birçok şirket yazılım becerilerine sahip yetenekler bulmakta 
ve onları şirkette tutmakta zorlanıyor. techtalent platformu ile şir-
ketlerin en iyi yazılımcılara ulaşmasını kolaylaştıran toptalent.co, bu 
zorluğun nedenini şirketlerin yeteneklere istedikleri fırsatları sun-
mamaları olarak açıklıyor.  

toptalent.co’nun en doğru yazılımcıları çekmek ve elinde tutmak is-
teyen şirketlere tavsiyeleri ise şöyle; büyük bir işin parçası olduğunu 
gösterin, özgür olduğunu hissettirin, gelişimlerine katkı sağlayın, 
kendi girişimlerini destekleyin, şirket bünyesinde iyi yazılımcılar 
olduğunu gösterin, şirketinizde en son teknolojili ürünler kullanın.

Büyük Bir İşin Parçası Olduğunu Gösterin

Yazılımcılar üzerinde çalıştığı işin şirket için çok önemli olduğunu her 
seferinde duymak istiyorlar. Bu nedenle yazılımcılara yaptıkları işin 
büyük bir değere sahip olduğunu göstermek gerekiyor. Ayrıca yete-
neğe nasıl bir probleme çözüm ürettiği bilgisini vermelisiniz.  

Yazılımcılara yaptıkları işin büyük resimdeki yerini ve amacını iyi 
anlattığınızda en yeteneklilerini çekmeniz daha kolay olacaktır. Bu 
nedenle bu alandaki işleri birer mega proje olarak anlatmak onları 
motive edecektir.

Özgür Olduğunu Hissettirin 

Teknoloji alanında çalışan yetenekler özgürlük duygusuna değer 
verenlerin başında geliyor. Esnek çalışma saatleri, mobilite, kendi 
programını kendisinin oluşturması gibi iş tanımına ait prensipler 
yetenekli yazılımcıları çeken unsurlar arasında sıralanabilir. Bu yete-
nekleri belirli saatlerde ofiste tutmaya çalışmak şirketten soğumala-
rına ve iş arayışlarına girmelerine neden oluyor. 

Gelişimlerine Katkı Sağlayın 

Yazılım çok hızlı değişen, dinamik bir alan olduğundan bu alanda 
çalışan yeteneklerin güncel kalması oldukça kritiktir. Bu nedenle 
gelişimlerinin desteklenmesine büyük önem veriyorlar. 

Kaliteli eğitimlere yollamak, önemli yurt içi ve yurt dışı seminerleri-
ne katılmalarına teşvik etmek de faydalı olacaktır. Onların dünyayla 
entegrasyonunu sağlayacak şekilde kendini geliştirmesini sağlaya-
cak desteği verdiğinize emin olmalısınız. Aksi taktirde ekibe dahil 
etmek oldukça zor olabilir veya gitmeleri an meselesi olabilir.

Kendi Girişimlerini Destekleyin 

Birçok yazılımcının aklında yeni kodlar yazarak tüm dünyayı et-
kileyecek projeler vardır. Bir Facebook bir Google yaratmak kime 
çekici gelmez ki. Bu durum önüne geçilemeyen bir içgüdü gibidir. 
Yazılımcıların çalıştığı şirketin dışında birçok projesi vardır. Projesi 
olmamalı diye düşünüp onu sıkıştırmak yerine, ona kendi hayallerini 
gerçekleştirmek için destek vermek (sınırları belirli bir destek) en iyi 
yazılımcıları çekmenize yardımcı olabilir. 

Örneğin bu motivasyonun yetenekler için önemli olduğunu gören 
Google kendisi için çalışan yazılımcılarına, zamanlarının %20’sini 
kendi girişimcileri için kullanma hakkı tanıyor. 

Şirket Bünyesinde İyi Yazılımcılar Olduğunu Gösterin 

Birçok yazılımcının iş arama kriterleri arasında “çalışırken bir şeyler 
öğrenme” ve “kendilerini geliştirme” vardır. İyi yazılımcıların yer al-
dığı şirketler potansiyel yeteneklere kendilerini geliştirebileceği bir 
izlenim veriyor. 

Eğer sizin çok iyi yazılımcı barındıracak bütçeniz yoksa bile en azın-
dan şirketinize konuşmacı olarak iyi yazılımcılar getirtip seminerler/
eğitimler düzenleyebilirsiniz. Böylece yazılım ekibiniz yeni şeyler 
öğrendiklerini gördüğü için sizinle çalışmaya devam edeceklerdir.

Şirketinizde En Son Teknolojili Ürünler Kullanın

Gelişen teknolojilerden haberdar olan yazılımcılar yeni ürünlerle ça-
lışmayı seviyorlar. Bu nedenle en son teknolojili ürünler kullanmak 
teknik ekibin ilgisini çekebiliyor. 

Bunlara ek olarak kullanılan sistemler üzerinde iyileştirme veya de-
ğiştirme yapma tekliflerini olumlu karşıladığınız da şirkete bağlılık-
larını artırabilirsiniz. 

güvenlik
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Çalışanların Güvenlik Kurallarını
İhlal Etmesinin 5 Sebebi

Siber güvenlik politikalarının sadece saldırganlara odaklı hazır-
lanması, kuralların çalışanlar üzerinde etki yaratmamasına se-
bep olabiliyor. 

Ağ güvenliği çözümlerinde lider olan WatchGuard’ın Türkiye ve Yu-
nanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, çalışanların hangi sebeplerle 
kuralları aştığının anlaşılması gerektiğini vurgulayarak bu duruma 
yol açan 5 nedeni paylaşıyor.

Yeni bir güvenlik araştırması, başlangıç pozisyonundaki çalışanların 
yarısına yakınının ve tüm pozisyonlardaki çalışanların ise neredeyse 
üçte birinin şirketlerinde bir siber güvenlik politikasının varlığından 
habersiz olduğunu ortaya çıkarıyor. 

Ayrıca siber güvenlik kurallarının bulunduğunu ancak neler olduğu-
nu veya nasıl uygulanabileceğini bilmeyen çalışanlar olduğu gibi, bu 
konuda bilgi sahibi çalışanların bile belli durumlarda kuralları aşmakta 
bir sakınca görmemesi, şirketlerdeki güvenlik risklerini artırıyor. 

Ağ güvenliği çözümlerinde lider olan WatchGuard’ın Türkiye ve Yu-
nanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, sadece saldırı risklerine ve siber 
saldırganların eğilimlerine göre hazırlanan kuralların çalışanlar üze-
rinde işe yaramayacağını belirterek güvenlik kurallarının ihlal edil-
mesinin arka planında yatan 5 temel sebebi dile getiriyor.

Bilgisizlik

Günümüzde siber saldırıların %91’inin bir oltalama tekniğiyle baş-
ladığı gerçeği, çalışanların bilgisizliğinin riskleri artıran ilk faktör 
olduğunu gösteriyor. 

Saldırı taktiklerine kanmak dışında, ofis dışında sürdürülen çalışma-
larda güvenliğe dikkat etmeden hareket etmek, şirket tarafından 
izin verilmeyen uygulamaları kurumsal cihazlarda kullanmak, halka 

açık bulut tabanlı servislerde hassas verileri depolamak gibi hatalar 
da bilgisizlik veya bilinçsizlik nedeniyle güvenliği sekteye uğratan 
durumlardan birkaçını oluşturuyor.

Rahatlık

Çalışanlar, dayatılan kuralların iş akışlarını bozduğu gerekçesiyle 
kurallara uymayarak kendileri için daha rahat ama daha riskli şekil-
lerde işlerini yapmayı tercih edebiliyor. 

Verilere erişim izni verme aşamasının zahmetli olduğu bir proje sü-
recinde, bir çalışan diğer kişilerle direkt olarak şifresini paylaşarak 
zamandan kazanma yoluna gidiyor. Benzer şekilde, çalışanlar hassas 
verilerle dolu dosyaları korunmasız bir yazılım depolama servisine 
kaydedebiliyor.

güvenlik
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2017’de yapılan bir araştırma, hassas şirket verilerini diğer çalışan-
larla paylaşmaya gönüllü kesimin ortalama %72 olduğunu gösteri-
yor. Paylaşımda bulunanların %35’i, kişilerin çalışmasını daha etkin 
hale getireceğini düşündüğü için bu davranışta bulunduğunu belir-
tiyor. Güvenlik ekiplerinin yeni hesap ve erişim sağlama süreçlerini 
iş bütünlüğünü gözeterek düzenlemesi ve çalışanların işlerini kolay-
laştırması yoluyla kuralların aşılması azaltabiliyor.

Heves

2017’de yapılan bir araştırmaya göre şirketlerin yaklaşık %40’ında 
güvenliği sağlayacak teknolojik araçların satın alımında şirket lider-
leri IT ekibinden daha fazla rol oynuyor. 

Sadece güvenlik araçlarında değil, güvenliği ilgilendiren tüm iş-
lemlerde üst düzey yöneticiler IT ekibinden daha fazla karar sahibi 
olmak isteyebiliyor. 

Yöneticilerin ve ileri kademe yetkililerin şirketlerinin başarısı için ini-
siyatif almaya yönelik hevesleri, zamanla çok fazla kararın IT ekibine 
danışılmadan gerçekleştirilmesine ve riskli kullanımların artmasına 
sebep oluyor.

Bilgi güvenliği başkanları başta olmak üzere IT üyelerinin bu hevesli 
yöneticilerin hareketlerini gözetimde tutmaya çalışması oldukça zor 
oluyor. 

Bu nedenle iki ekibin düzenli toplantılar ile operasyonel modelleri 
ver güvenlik için sakıncalı davranışları beraber belirlenmesi gereki-
yor. Ayrıca kontrol adına otomatik sistemlerin ve bulut tabanlı ser-
vislerin tercih edilmesi de yarar sağlıyor.

Merak

Pek çok çalışan zaman zaman merakına yenik düşerek işleri için 
gerekli olmayan hassas bilgilere ulaşmak istiyor. Birinin maaşını 
öğrenmek için insan kaynakları dosyasına bakmak istemekten ünlü 
müşterilerle ilgili en gizli bilgilere erişmeye çalışmaya kadar birçok 
neden çalışanların merakları nedeniyle fazla rahat davranmalarına 
sebep oluyor. 

2017 sonunda oluşturulan bir rapor, çalışanların %92’sinin işleri 
için gerekli olmayan bilgilere erişmeyi denediğini ve şirketlerin 
%23’ünde bu durumun sık yaşandığını gösteriyor. Erişim haklarının 
çalışanın görevlerine dayalı şekilde yapıldığından emin olunması ve 
kullanıcı davranışlarının takibi, merak duygusunun siber güvenliğin 
önüne geçmesine engel oluyor.

Yardımseverlik

Kurumsal mailleri taklit eden saldırganların beş yıl içinde toplam 
12,5 milyar zarara yol açtığını ortaya çıkartan bir FBI raporuna göre 
hedefli oltalama saldırıları geçtiğimiz iki yıl içerisinde %136 artış 
gösteriyor. 

Rapora göre hackerler, özellikle finans departmanlarında çalışan iyi 
niyetli kişileri ödeme detaylarının hemen değiştirilmesi ve bir an 
önce ödeme yapılması gerektiği gibi taleplerle kandırarak kendile-
rine para akışı sağlıyor. Bu saldırılar, çalışanların yardım etme iste-
ğini sömürürken oltalama tekniğine karşı eğitimsizliğin altını çizmiş 
oluyor.

Aralık  December  2018
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İspanyol Alarm ve Güvenlik Markası Türkiye’de

Alarm sektöründe dünyanın önemli markalarından İspanya 
menşeli Prosegur, Türkiye pazarına giriş yaptı. 5 kıtada 18 ül-
kede 2 milyonu aşkın insanın güvenliğini sağlayan şirket, 4 yıl 

içinde Türkiye’de 500 kişiye istihdam sağlayacak.

Alarm sektöründe dünyanın önemli markalarından İspanyol markası 
Prosegur, Türkiye’deki yerini aldığını düzenlediği toplantıyla açıkladı. 
Toplantıda konuşan ve Türkiye güvenlik sektöründeki penetrasyonun 
yüzde 2 civarında olduğunu belirten şirketin Türkiye Direktörü Metin 
Kastro, “Türkiye’de bireysel ve kurumsal olarak ortalama 20 milyon 
potansiyel kullanıcı bulunuyor. 

Ancak alarm hizmeti kullanan kişi ve kurum sayısı bu rakamın yüzde 
2’sini geçmiyor. Bu oran Amerika’da yüzde 20, İspanya’da ise yüzde 
9’dur. Prosegur Türkiye olarak ülkemizde bu payı artırarak sektörü 
büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Hedef Türkiye’de de Pazar Lideri Olmak”

Türkiye pazarında da liderlik hedefiyle yola çıkan şirketin Türkiye ya-
tırım planını, hedeflerini ve güvenlik sektöründeki son gelişmeleri 
ele aldığı basın toplantısında alarm hizmetlerinde dünyada hızla 
büyüdüklerini ifade eden Kastro “Dünyanın dört bir yanında 2 mil-
yondan fazla insanın güvenliğini sağlıyoruz. 

Bulunduğumuz ülkelerin birçoğunda ise lider konumdayız. Strate-
jik iş hedeflerimiz doğrultusunda iki kategoride de daha çok kulla-
nıcıya ulaşmayı ve yatırımlarımızı büyüterek orta ve uzun vadede 
Türkiye’de pazar lideri olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin Potansiyeline Güveniyoruz”

Türkiye’nin potansiyeline güvendiklerini belirten Kastro “Türkiye; 
büyük ölçekli global şirketlerin yatırım yapabileceği alt yapıya ve 
potansiyele sahip bir ülke. Bu sebeple uzun bir süredir Prosegur’un 
da yatırım hedefleri arasında yer alıyordu. 

2016 yılından bu yana yürüttüğümüz fizibilite çalışmalarımız ve 
pazar araştırmalarımız neticesinde Türkiye pazarına giriş yapmaya 
karar verdik. Türkiye’nin potansiyeline çok güveniyoruz. Gerçekleş-
tirdiğimiz yatırımlarla hem pazar payını artıracak hem de yerli istih-
dama katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Tüm Hizmetlerini Taahhütsüz Sunacak”

4 ana iş kolundan alarm hizmetlerinde dünyanın en büyüklerinden 
biri olduklarını ve rakiplerinden ayrışan, dünya standartlarının üze-
rinde pek çok güvenlik çözümü sunduklarını kaydeden Metin Kastro, 
“Alarm ve güvenlik hizmetlerinde teknolojik alt yapılarının çok güç-
lüyüz. 

Şirket olarak bayilik sistemiyle çalışmıyoruz, faaliyet gösterdiğimiz 
tüm ülke ve şehirlerde kendi ofislerimiz bulunuyor. Bu sayede müş-
terilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini markamıza yakışır se-
viyede tutabiliyoruz. 

Öte yandan, halihazırda Türkiye pazarında olmayan uygulamaları-
mız var. Kullanıcıların güvenlik sistemleri konusunda tecrübelerini 
iyi bildiğimiz için tüm kullanıcılarımıza hizmetlerimizi herhangi bir 
taahhüt olmaksızın sunuyoruz. 

Mecbur oldukları için değil, memnun oldukları için bizi tercih et-
melerini istiyoruz. Müşteri odaklı hizmet anlayışımızı bireysel çağrı 
merkezi alt yapımızla destekliyoruz. 

Temel paketlerimizle müşterilerimize güvenlik için ihtiyaç duyacak-
ları tüm ürün ve hizmetleri tek bir pakette sunuyoruz. Herhangi bir 
Prosegur kullanıcısı temel paketi tercih ettiğinde; görüntülü alarm 
doğrulama, yangın algılama, jammer algılama, tam fonksiyonlu cep 
telefonu uygulaması gibi sektörde ’ekstra’ olarak sunulan hizmetleri 
standart paket içerisinde almış oluyor” dedi.

“Alarm Taktırmak İçin Hırsızı Beklememeli”

Türkiye’de kurum ve kişilerin özellikle alarm hizmetini, ancak kendi-
sine, yakınına ya da komşusuna hırsız girmesi veya yangın ile karşı-
laşması halinde talep ettiklerini söyleyen Kastro, “Güvenlik ve tedbir 
sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada en kritik ihtiyaçlardan biridir. 

Her şeyden önce psikolojik bir gereksinimdir ve eksiksiz olmalıdır. Ne 
yazık ki bugün pek çok kişi evine ya da iş yerine hırsız girdikten veya 
yangın yaşadıktan sonra alarm hizmetine ihtiyaç duyduğunu fark 
ediyor. Şirket olarak biz bu alışkanlığı da kırmak ve güvenlik ihtiyacı 
olan herkese ulaşmayı amaçlıyoruz” şeklinde ifade etti.

güvenlik
security

Aralık  December  2018

Prosegur  Turkiye  Direktörü  Metin Kastro





152

haber

www.sektorumdergisi.com

IOT Cihazlar İçin Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmıyor

IOT cihazlar siber saldırılara karşı savunmasız bırakıyor.Yeni bir 
araştırma, çoğu kullanıcının akıllı cihaz güvenliği konusunda en-
dişelendiğini ancak bilinçsizlik nedeniyle yeterli önlem almadığını 

gösteriyor. 

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender 
Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, akıllı cihaz-
ların güvenlik direncini artıracak önlemler paylaşıyor.

Yeni bir araştırmaya göre IoT cihazlara yönelik güvenlik risklerinden 
endişelenen çoğu kullanıcı, güvenliğin nasıl iyileştirileceği ve riskle-
rin nasıl azaltılacağı konusunda yeterince bilgiye sahip değil. 

Her evde ortalama 6 internete bağlı cihazın bulunması ve kullanıcı-
ların %65’inin bu sayının artacağını düşünmesi ise tehlikenin boyu-
tunu daha da artırıyor. 

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender 
Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, internete 
bağlı cihazların güvenliği için 5 tavsiye paylaşıyor.

Kullanıcıların %25’i Hiçbir Önlem Almıyor

Araştırmaya göre kullanıcıların güvenlik konusundaki bilinçsizliği, 
IoT cihazların saldırılara karşı dayanıklı olamamasına yol açıyor. 
Araştırma, kullanıcılardan %23’ünün siber saldırıya uğradığını an-
cak dörtte birinin hala bir savunma girişiminde bulunmadığını gös-
teriyor. 

Güvenlik risklerinin nasıl azaltılabileceğini bilmeyen veya var olan 
güvenlik önlemlerinin yeterli olduğunu düşünen kullanıcılar, siber 
saldırganların şansını artırıyor. 

Kullanıcıların çoğu, bu konuda almaları gereken önlemleri bilmez-
ken, çok az bir kısmı kendini güvende hissettiğini belirtiyor. Ayrıca 
her 5 kişiden 1’i, daha fazla siber güvenlik önlemi almanın zorluğun-
dan şikayet ediyor.

Hackerlerin Şansı Her Geçen Gün Artıyor

Hem internet ağıyla hem de birbiriyle bağlantılı cihazlar, hacker-
ler için yeni saldırı yüzeyleri oluşturuyor. Yapılan hataların başında 

güvenliğinden emin olunmayan ortak Wi-Fi ağlarına bağlanmak 
geliyor. 

Araştırmaya göre, hackerlerin restoran, otel veya havaalanları gibi 
mekanlardaki şifresiz Wi-Fi ağlarına kolayca bağlanabileceğini dik-
kate alınmıyor. Herkese açık bu ağlara bağlanarak kendilerini bir 
dizi riske maruz bırakan kullanıcıların %77’si bu durumun farkında 
olduğunu belirtiyor.

Kullanıcılar en çok hackerlerin, internet ağlarında bir sızıntı yara-
tarak kişisel bilgilerini çalmasından korkuyor. Buna rağmen, her 10 
kişiden 1’i, siber tehlikelerden korunmak için nereden tavsiye alaca-
ğını bilmiyor.

İnternete Bağlı Cihazları Güvenli Kılacak 5 Tavsiye

Global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye 
Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, internete bağlı cihazlarını gü-
vende tutabilmeleri için kullanıcılara 5 önemli güvenlik tavsiyesinde 
bulunuyor.

• İnternete bağlı bir cihazı satın almadan önce cihazın güvenilirliğin-
den ve bu cihazın nasıl çalıştığını tam olarak anladığınızdan emin 
olun. İnternete nasıl bağlanır, hangi verilere erişebilir, bu verileri 
nerede saklar ve hangi koşullar altında bu verileri kullanır öğrenin.

• Güvenlik ve gizliliği artırın. Cihazla birlikte gelen varsayılan şifre-
leri, eşsiz ve karmaşık bir şifre ile değiştirin. Kablosuz yönlendiriciler 
de dahil olmak üzere tüm cihazlar için güçlü şifreler kullanın.

• Eğer mümkünse akıllı televizyonunuzu ayrı bir ağda izole edin. 
Eğer kamerası varsa kullanmadığınız zaman kapalı olduğundan 
emin olun ve sadece üretici tarafından yetkilendirilmiş uygulamaları 
yükleyin.

• Evin içerisindeki cihazların güvenlik durumu, kimler tarafından 
kullanıldığı, yazılımın üretici tarafından düzenli bir şekilde güncelle-
nip güncellenmediği ve en önemlisi de ne sıklıkla saldırıya uğradığı 
konularında güncel kalın.

• Tüm cihazlarınız için zararlı yazılımları, kimlik avı ve saldırı girişim-
lerini tespit edip engelleyecek akıllı bir güvenlik çözümü kullanın.

güvenlik
security

Aralık  December  2018



haber
security

153www.sektorumdergisi.com

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Sanal Gerçeklik 
Uygulamaları Hayat Kurtarıyor

Klasik eğitim metotlarını geride bırakan ‘Sanal Gerçeklik ile İş 
Güvenliği Eğitimi’ simülasyon içindeki katılımcıya bir drama ya-
şatarak, ölüm hissini deneyime çeviriyor. 

İşe başlangıçta ve çalışma süresi boyunca iş sağlığı ve güvenliği eği-
timleri verilmesi zorunluluğu olmasına ve eğitimlerin prosedürlere 
uygun ve sistematik verilmesine rağmen her ay yayınlanan rapor-
larda iş kazaları ve sebebiyet verdiği ölüm oranlarının azalmadığını 
görüyoruz. 

Araştırmalara göre bu iş kazaları %98 oranla insan hatasından kay-
naklanıyor. Bunların %50’si kolaylıkla önlenebilecek, %48’i de özenli 
çalışmalar sonucu önlenebilecek kazalar. Önlenemiyor olmasının 
başında çalışanın riski yeteri kadar önemsemesi geliyor. Çünkü eğer 
gerçek hayatta bir iş kazası geçirmediyse önemsemesi için hatırlaya-
bileceği bir dram yaşamamıştır.

Sanal Sanatlar Stüdyosu Modern Innova, tasarladığı ‘Sanal Gerçeklik 
ile İş Güvenliği Eğitimlerinde bu Drama’yı çalışanın deneyimleyece-
ği, gerçek riskleri fark ettiren içerikler hazırlıyor.  

Çalışanların zarar görmeden, çalışma ortamlarındaki olası tehlike-
lerin sonuçlarını deneyimlemelerine, hissetmelerine ve öğrendikleri 

bilgileri daha fazla hatırlayarak uygulamalarına fırsat sunan eğitim 
modülleri yaşattığı drama ile tehlikeyi fark ettirerek hayat kurtarıyor.

Çalışan, klasik iş güvenliği eğitimlerinden edinmiş olduğu bilgileri 
kullanarak senaryo içerisinde çeşitli seçimler yapmaya yönlendirili-
yor ve seçimlerinin sonuçlarını aynı gerçek hayatta olduğu gibi ya-
şıyor. Eğitimin sonunda, verdiği tüm doğru ve yanlış kararların puan 
karşılığını öğrenme fırsatını da yakalıyor. Raporlanabilen eğitimler 
aynı şekilde eğitmen ve yöneticiler için de güçlü bir data oluşturuyor.

Gerçek yaralanmayı, ölümü, düşme hissini deneyimleyen kişi için Sa-
nal Gerçeklik ile aldığı bu eğitim, daha uzun süre akılda kalıcı oluyor. 
İşveren de geleneksel bir eğitim planlaması için ayıracağı zaman ve 
fiziksel koşullardan tasarruf ediyor. 

Uygulamalar pek çok firma ve fabrikaların iş güvenliği eğitim mo-
düllerine dahil edilmeye devam ediyor. İş güvenliği uzmanlarından 
alınan geri bildirimler ile farklı çalışma alanları için farklı iş güvenliği 
eğitim modülleri geliştiren Modern Innova, bugüne kadar uygula-
nan fabrika ve iş yerlerinden olumlu geri bildirimler aldıklarını ve 
yeni modüller geliştirmeye devam ettiklerini belirtiyor. 

güvenlik
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Küçük İşletmelerin Siber Güvenliği 
Uzman Olmayan Kişilere Emanet

50 kişiden az çalışanı bulunan çok küçük ölçekli işletmeler, müş-
terileri ve çalışanları adına tuttukları veri nedeniyle siber suç-
lular için karlı bir fırsat oluşturuyor. Bu veriler, satış veya fidye 

yoluyla iyi para getiriyor ve uyanık suçlular için yeni gelir kaynakları 
sağlıyor. 

Kaspersky Lab tarafından yapılan araştırma, sürekli devam eden si-
ber güvenlik risklerinin yanı sıra küçük işletmelerin siber güvenlik 
konusunda uzman olmayan kişilere güvenmesi nedeniyle de risk 
altında olduklarını ortaya çıkardı. 

Bu şirketlerin üçte biri BT güvenliğini, işletmeleri çabuk türeyen teh-
ditlere karşı korumak için yeterli bilgi birikimi olmayan çalışanlara 
teslim ediyor.  

Küçük işletmelere yönelik tehditleri inceleyen Kaspersky Lab, ha-
zırladığı raporda fidye yazılımlarının bu şirketleri nasıl etkilediğini 
ortaya çıkardı. 

Elde edilen bulgular, bu şirketlerin fidye yazılımına bir kez yaka-
landıktan sonra tekrar tekrar yakalanmaya yatkın hale geldiklerini 
gösteriyor. Gerçektende son 12 ay içinde bu tür bir vaka yaşayan kü-
çük işletmelerin çoğu birden fazla vaka ile karşılaşmış. Bu şirketlerin 
%37’si iki ya da üç kez sorun yaşamış.

Bu durum şirketlerin faaliyetlerini sekteye uğratabiliyor. Çalışmala-
rın durması veya dosyalara uzun süre erişilememesi şirkete büyük 
zarar verebiliyor. 

Ankete katılan fidye yazılımı mağdurlarının dörtte birinden fazlası 
(%27) verilerine haftalar boyunca ulaşamadıklarını belirtti. Bu da 
sorunun, küçük şirketlerin çalışmalarının durmasına dolayısıyla da 
gelir ve itibar kaybetmesine neden olduğu anlamına geliyor.

Kaspersky Lab B2B Ürün Pazarlama Lideri Sergey Martsynkyan, 
“Fidye yazılımları şirketlerin günümüzde karşılaştığı en ciddi siber 

tehditlerden biri. Saldırı gerçekleştiğinde şirketin boyutu fark et-
meksizin çok çeşitli sonuçlar doğurabiliyor. 

Ancak, özellikle çok küçük ölçekli şirketler birden fazla vakayla kar-
şılaşıyor. Bunun nedenlerinden biri, çoğu küçük şirkette BT önlem-
lerinin tehlikelerden nasıl sakınılacağını bilmeyen veya tehditlerle 
mücadele etmek için gereken zamana ya da beceriye sahip olmayan 
kişiler tarafından alınması olabilir” dedi.

Küçük işletmeler, BT personeline sahip olmasalar da bu ölçekteki 
kurumlar için özel olarak tasarlanan Kaspersky Small Office Security 
gibi güvenlik çözümleriyle kendilerini daha iyi koruyabilirler. Bu çö-
züm şirketlerin kendilerini fidye yazılımı risklerine ve daha fazlasına 
karşı korumasına şu yollarla yardımcı oluyor:

Kolay Kullanım:  Herhangi bir çalışan, BT güvenlik uzmanlığı olma-
sa bile Kaspersky Small Office Security çözümünü kurup yönetebilir. 

Uzaktan Çalışmaya Hazır: Çözüm, çevrim içi arayüz ile kontrol 
edilebilir. Böylece kullanıcılar güvenliği her yerden yönetip izleyebi-
lir. Bu sayede çözüm ana ofisi olmayan veya uzaktan kontrol edilen 
çok sayıda cihaz kullanan küçük işletmeler için idealdir.

PC ve Sunucu Düzeyinde Koruma: Bilgisayarların yanı sıra Win-
dows dosya sunucuları için de kullanılan System Watcher bileşeni, 
açıklardan yararlanma girişimlerini önleyip zararlı uygulamaların 
yaptığı işlemleri geri alarak hassas iş verilerini korur. 

Çok Küçük Ölçekli İşletmelerin Hareketliliğini Destekler: Kas-
persky Small Office Security’de yer alan mobil güvenlik ve yönetim 
teknolojileri, uzaktan çalışanları ve seyahat edenleri güvene almak 
için çalışanlara ait cihazlardaki hassas verileri korur.

Çözüm ayrıca kaybolan cihazları bulma, kilitleme ve silme özellikle-
rine sahip. Bu sayede cihazlar yanlış ellere geçtiğinde şirket verileri 
korunuyor.
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Finans Şirketleri 300 Kat Daha Fazla 
Saldırıya Uğruyor

2018’de siber saldırganların en çok hedeflediği sektörlerden biri 
olan finans sektörü, bir veri sızıntısı yaşandığında diğer sektör-
lere göre %40 daha fazla bedel ödüyor.

Global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs’ün güncel 
araştırmasıyla ortaya çıkan veriler, finans sektöründeki şirketlerin 
diğer sektörlere oranla 300 kat daha fazla hedeflenmesine rağmen 
şirketlerdeki eksikliklerin giderilemediğini de gösteriyor.

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender 
Antivirüs’ün yeni araştırması, finans sektörünün diğer sektörlere 
göre 300 kat daha fazla siber saldırıya uğradığını ortaya koyuyor. 

Bu nedenle para ve itibar kaybına uğrayan finans şirketlerindeki 
eksikliklere dikkat çeken Bitdefender Antivirüs araştırmacıları, bu 
şirketlerdeki yetkin çalışan, bilinç ve bütçe yoksunluğunun sorunları 
büyüttüğünü vurguluyor.

Finans Sektöründe Durum Vahim

Bitdefender Antivirüs’ün yeni araştırmasına göre CISO’ların %45’i, 
ekiplerinin siber saldırıları ancak 1 ile 6 gün içerisinde tespit ede-
bileceğini düşünüyor ve özellikle sağlık ve finans sektörlerinde bu 
sürenin uzaması, hem şirket gelirlerini hem de tüketici güvenini 
önemli ölçüde azaltıyor. 

Bulgular, finans şirketlerinin yarısından çoğunun ileri düzey saldırı-
lar veya kötü niyetli yazılımlar ile karşılaşmasına rağmen halen IT 
bütçelerini artırmadığına işaret ediyor. Araştırmaya göre CISO’ların 
sadece %35,6’sı şirketlerinin siber güvenliğe ayırdığı bütçelerin ka-
bul edilebilir olduğuna inanıyor.

CISO’lar IT Ekiplerini Yetersiz Buluyor

Araştırma, şirketlerin siber güvenlik seviyelerini güçlendirmesine 
engel olan temel eksikliklere de ışık tutuyor. Sonuçlar; %48,3 ile 
öngörü, %36,4 ile görünürlük, %34,7 ile altyapı bilgisi, %27,1 ile 
yetenekli personel, %25,4 ile bütçe, %16,1 ile ise yedekleme ve tüm 
cihazlardaki erişim yetkilerini kontrol etme gibi eksikliklerin veri sı-
zıntılarından kaynaklanan hasarı artırdığını ortaya koyuyor. 

Bulgulara göre global anlamda sorun yaratan beceri eksikliği, CI-
SO’ların önlem alma veya sorunu çözme aşamalarında kafaların-
daki ideal planı uygulayamamalarına sebep olurken, IT ekiplerinin 
becerilerinin yetersiz olduğu görüşünü paylaşan CISO’ların oranının 
%78,8 olduğu görülüyor.

Güvenlik ihlali tespitinin yapılmasını imkansızlaştıran faktörler, 
%44,9 ile çalışanlar, %39,8 ile uygun güvenlik araçları, %35,6 ile 
bütçe, %31,4 ile bilgi, %24,6 ile görünürlük ve %12,7 ile zaman ola-
rak şirketlerin karşısına çıkıyor. CISO’ların sadece %11’i ihlal tespitini 
engelleyen bir faktörle karşılaşmadıklarını dile getiriyor.

Uç Nokta Koruması Saldırılara Karşı En Etkili Çözüm

Gelişmiş saldırılara karşı en iyi savunma yöntemleri sorulduğunda, 
CISO’ların %68’i yeni nesil uç nokta koruma çözümlerinin öncelikli 
rol oynadığını belirtiyor. %46,4 ile güvenlik denetlemeleri, %41,5 
ile kötü niyetli yazılımlara karşı programlar ve geleneksel uç nokta 
çözümleri, %24,6 ile katmanlı güvenlik, %22,9 ile kayıt takibi ve 
%22 ile siber güvenlik eğitimleri araştırmada belirtilen diğer ana 
savunma metotlarını oluşturuyor.

Görüşülen şirketler arasında %70,3’ünün vaka soruşturması ve adli 
takip için ayrılmış bir IT bütçesi bulunurken, şirketlerin %89,8’i saldı-
rı sonrası düzelmede zamanın anahtar değişken olduğuna inanıyor. 

Ağ güvenliğini sağlamak için CISO’ların stratejilerini ve kurallarını 
güncel tehdit yüzeyine uyacak şekilde seçebilmesi gerekiyor. Aksi 
takdirde oluşan gelir kaybı dışında kullanıcı verilerini koruyamadık-
ları nedeniyle ortaya çıkan faturalar da şirketleri oldukça zor durum-
da bırakıyor. Öyle ki finans sektöründeki şirketler, veri ihlalleri sonra-
sında diğer sektörlere göre ortalama %40 daha fazla bedel ödüyor.
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SCADA Zafiyetlerinde Yüzde 200’lük Artış

Trend Micro’nun güvenlik istihbarat birimi TrendLabs, kritik 
altyapıların, hem siber güvenlikteki hem de birbirleriyle bağlı 
sistemlerdeki en zayıf halkayı belirleyip bundan yararlanmak 

isteyen siber suçlular için odak noktası olduğunu ortaya koydu. 

Trend Micro’nun desteklediği Zero Day Initiative’in (ZDI) 2018’in 
başından bugüne kadar 400’e yakın SCADA zafiyeti ile ilgili tavsiye 

yayınlaması ve bu sayının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 
200’lük bir artış göstermesi bu tehlikenin en büyük ispatı.

TrendLabs, Shodan ve diğer araçları kullanarak enerji ve su sektör-
lerindeki açık Endüstriyel Kontrol Sistemlerine (ICS) yönelik olası 
zayıflıkları araştırdı. Sonuçlar, yapılacak saldırılar ile su kaynakla-
rının kirletilmesi ya da elektrik santrallerinin hizmet vermez hale 
getirilebilmesinin yanı sıra bu sistemlerin suç oluşturacak şekilde 
kullanılabileceğini de gösterdi. 

Trend Micro Bölgesel Pazarlama Müdürü Pınar Uylum Terzioğlu, bu 
yıl Zero Day Initiative’in (ZDI) hazırladığı raporda rekor sayıda en-
düstriyel Kontrol Sistemleri (ICS) zafiyeti olduğunun ve bu durumun 
da  tüm toplumların içine nüfuz eden ve giderek büyüyen  bir risk 
olduğuna dikkat çekti. 

Terzioğlu konuyla ilgili olarak, “Günümüzde artık tüm altyapılar, 
işletim sistemlerinin akıllı olması nedeniyle olabildiğince otomatik 
hale geldi. Ama “akıllı” olmanın da bir bedeli var. 

Siber güvenlik çözümlerinin küresel lider şirketi TrendLabs araştır-
macıları enerji ve su altyapılarının Endüstriyel Kontrol Sistemleri’nde 
(ICS) yaşayabilecekleri olası zayıflıkları araştırdı. 

Sonuçlar, siber saldırganların, birbirine bağlı kritik altyapıların ICS ya 
da İnsan Makine Arayüzleri’nde (HMI) bulunan güvenlik açıkların-
dan faydalandığını ortaya koyuyor” açıklamasında bulundu.

Rapora göre Endüstriyel BT sistemlerinin önemli bir parçası olan 
HMI’lar işletmecilerin, SCADA (Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme 
Sistemi) ortamlarıyla etkileşime girmesine imkan veriyor. 

Tanımlanan açık sistemlerin büyük bir çoğunluğu, kamuya hizmet 
eden başlıca kurumsal tedarik zincirlerini besleyen daha küçük ener-
ji ve su organizasyonlarından oluşuyor. 

Açık bir HMI sistemine erişim sağlayan saldırgan sadece kritik sis-
temler hakkındaki tüm bilgileri görmekle kalmıyor aynı zamanda 
arayüzleriyle de etkileşime geçerek onları kötü amaçlı kullanabiliyor. 

Bugün kullanılmakta olan HMI’ların birçoğu bir ağa bağlanmak için 
tasarlanmamış eski sistemler. Uzun süredir kullanılan ve yamala-
manın çok zor olduğu birçok eski operasyonel teknoloji sisteminin 
kullanılması, saldırı riskini de artırıyor. 

Saldırganlar dikkatlerini bu yıl bulunan yeni zafiyetlerin artması-
na paralel olarak açık sistemleri istismar etmeye de yöneltebilirler. 
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Trend Micro’nun desteklediği Zero Day Initiative’in (ZDI) 2018’de şu 
ana kadar 400’e yakın SCADA zafiyeti ile ilgili tavsiye yayınlaması ve 
bu sayının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 200’lük bir ar-
tış göstermesi bu tehlikenin en büyük ispatı. 

Peki Kritik Altyapıların Güvenliği İçin Ne Yapılmalı? 

Trend Micro araştırmacıları küçük boyutlu enerji ve su cihazlarını / 
sistemlerini incelediğinde bu kadar kritik bir altyapı hizmeti veren 
sistemlerin online ve kolaylıkla ulaşılabilir olduğunu tespit etti. 

Yine bu araştırma, henüz büyük şirketler ya da kamu işletmelerinin 
herhangi bir açığının olmadığını ama küçük şirketlerin daha erişile-
bilir olduğunu ortaya koydu. 

Zafiyeti Olan Alanları Belirleyin: Saldırganlar araştırmacılar gibi 
kanuni olarak engellenmediklerinden büyük şirketlerin de güvende 
olduğu söylenemez. 

Çünkü bu ulaşılabilir olan küçük şirketlerin tümü bir şekilde büyük 
işletmelere bağlı ve bu küçük şirketlere sızıldıktan sonra ileri gitmek 
de, özellikle kendini bu işe adamış kişiler için, çok zor değil. 

Bu tür tedarik zincirleri ancak en zayıf halkaları kadar güçlü ola-
biliyor. Her ne kadar kritik altyapılarda siber güvenlik farkındalığı 

artıyor ve bunun için önemli adımlar atılıyorsa da tam anlamıyla 
korunabilmek için yapılacak ciddi çalışmalar bulunuyor. 

Gelişim süreci, kritik altyapı sistemlerinin karmaşası ve sektördeki 
çok fazla sayıda oyuncu yüzünden zaman alacak. Ama zafiyeti olan 
alanlar hakkında farkındalık geliştirmenin sürecin hızlanmasına yar-
dım edeceği düşünülüyor. 

Sorumlunun Kim Olduğunu Netleştirin: Trend Micro’nun en son 
gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre bu tür operasyonel teknolojiler 

genellikle BT ya da güvenlik ekipleri tarafından yönetilmiyor.  Ku-
rumlarda birbirleriyle bağlı cihazların güvenliğinden kimin sorumlu 
olduğu konusundaki karışıklık sıklıkla sistemleri daha fazla risk al-
tında bırakıyor. 

ICS’e dışarıdan erişimin engellediğinden emin olun: HMI sistemle-
rini bir saldırı riskine karşı korumak için güvenlik yöneticileri, eğer 
arayüzler internete bağlanmak zorundaysa bile, en uygun şekilde 
korunduğundan emin olmalı. 

Ayrıca bu cihazlar ve kurumsal ağ arasında da en üst düzeyde yalıtım 
olması gerekiyor. Böylece saldırıya maruz kalma ve istismar edilme 
risklerini ortadan kaldırırken operasyonel ihtiyaçları da karşılayabi-
lirler. 

Aralık  December  2018
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Huawei’den Yapay Zekalı Firewall

Huawei Enterprise, gelişmiş tehditleri tespit etme ve bulutla bir-
likte çalışma yeteneğini bütünleştiren, işletmeler için akıllı ağ 
sınır koruması sağlamak için endüstrinin ilk AI tabanlı güvenlik 

duvarını piyasaya tanıttı.

Durmaksızın gelişen bulut, mobil ve IoT trendleri ile birlikte ağ teh-
ditleri de büyüyor ve daha sofistike hale geliyor. Gelişmiş Kalıcı Teh-
ditler (APT’ler) daha hızlı yayılıyor. 

Günümüzde, ağ saldırılarının yüzde 70 kadarında şifreleme kullanıl-
dığı için, paket içeriği üzerinde geleneksel tehdit algılama giderek 
zorlaşıyor ve bu da yüksek oranda hatalı bir kurumsal ağ tehdidi 
analizi ve gecikmeli yanıt oranı ile sonuçlanıyor.

Yeni piyasaya sürülen Huawei güvenlik duvarında bulunan, şifrelen-
miş trafikteki tehditleri tanımlayabilen, yerleşik AI tabanlı gelişmiş 
tehdit algılama motoru yüzde 99’un üzerinde bir tehdit algılama 
oranı elde etmek adına bulut üzerinde çalışıyor. 

Huawei AI tabanlı güvenlik duvarı, Internet Protokolü Güvenliği (IP-
Sec), izinsiz giriş önleme ve anti virüs gibi temel özelliklerin optimi-
zasyonu için yerleşik bir hızlandırma motoruna sahip. 

Hızlandırma motoru sayesinde güvenlik duvarı tehdit işleme perfor-
mansı büyük ölçüde geliştiriliyor ve işlem performansı, sektör orta-
lamasının iki katına çıkarılıyor.  Sanallaştırma mimarisine dayanan 

AI tabanlı güvenlik duvarı, üçüncü taraf algılama yeteneklerini es-
nek bir şekilde entegre ederken, çoklu hizmet bütünleşmesi sağlıyor 
ve CAPEX’i yüzde 80’den fazla azaltıyor.

Huawei Enterprise tarafından piyasaya sürülen AI tabanlı bir gü-
venlik duvarı olan USG6000E serisi orta menzil ve düşük modelleri, 
genellikle hafif tehdit önleme için küçük ila orta ölçekli kurumsal 
ağlarda kullanılıyor. 

USG6000E serisi AI tabanlı güvenlik duvarı oldukça entegre bir şekil-
de çalışıyor. Küçük paketlerin işlenmesi için 100 Gbit/sn. işlem hacmi 
ile dünyanın ilk 1 U yüksek güvenlik duvarı olma özelliğini taşıyor ve 
maksimum performansı 160 Gbit/sn’ye ulaşabiliyor.

Huawei Enterprise Ağ Güvenliği Genel Müdürü Denzel Song, “AI ta-
banlı güvenlik duvarı, zaman alan ve yüzeysel hassasiyetteki gele-
neksel tehdit algılama teknolojilerinin sorunlarını çözmektedir. 

Yapay zeka teknolojisi ile sanallaştırma mimarisi tasarımı, yeni nesil 
güvenlik duvarlarının (NGFW’ler) kurumsal sınır korumasını akıllı 
hale getirmesini sağlar. 

AI tabanlı güvenlik duvarı, Huawei SDSec Çözümü’nün yazılım ta-
nımlı güvenlik ürünlerinin açık mimariyle dinamik iş birliğini sağ-
layarak, kurumsal ağ bağışıklığını büyük ölçüde geliştirmek için 
merkezi zeka ve uç zeka aracılığıyla bulutta ve bulut dışı hizmetler 
arasında akıllı iş birliğini uygular” açıklamasını yaptı.
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Siber Güvenlik Çözümlerinin Geleceği Mcafee 
Güvenlik Zirvesi’nde Konuşuldu

İş dünyasının liderleri ve sektör profesyonelleri siber güvenlik ala-
nındaki güncel gelişmeleri ve geleceğin trendlerini konuşmak üze-
re McAfee Güvenlik Zirvesi 2018’de bir araya geldi.

“Her Gün 600 Bin Yeni Tehdidi Tespit Ediyoruz”

Siber güvenliğin geleceğine ışık tutulan ve iş dünyasından BT yöne-
ticilerinin, sektör profesyonellerinin ve basın mensuplarının yoğun 
ilgi gösterdiği zirvenin açılış konuşmasını yapan McAfee Türkiye Ülke 
Müdürü Hakan Uzun, “McAfee olarak 30 yıldır kullanıcıların ve ku-
rumların bilgilerini koruyor ve onları ataklardan koruyoruz. 

Cihazlardan bulut platformlarına kadar kapsamlı bir koruma sağlı-
yoruz. Dünyada artık 2 binden fazla güvenlik firması var. 

Bu firmaların her biri farklı bir uzmanlığa odaklanıyor. Geliştirilen 
çözümlerin birbirine entegre çalışması gerekiyor. 

Bu nedenle biz açık bir platform üzerinde, proaktif ve istihbarat 
odaklı bir güvenlik hizmeti sağlıyoruz. İstihbarat odaklı güvenlik 
sayesinde 45 milyondan fazla sorguya yanıt veriyor, her gün 600 bin 
yeni tehdidi tespit ediyoruz” diye konuştu.

“Güvenlik Süreçlerini Daha Basit Hale Getiriyoruz”

Noktaları Birleştirmek ana temasıyla siber güvenlikte çözümleri ba-
sitleştirmenin önemine değinen McAfee MET Bölgesi Direktörü Scott 
Manson, “Dijitalleşme büyük bir fırsat sunuyor. 

Bugüne kadar internete bağlı olmayan pek çok cihaz artık bağlı şe-
kilde çalışıyor. Ancak dijitalleşme aynı zamanda siber atakların men-
ziline girmek demek oluyor. 

McAfee çözüm hiyerarşisini sadeleştirip, güvenlik süreçlerini daha 
basit hale getiriyor. Entegre bir platform kullanarak, kişileri ve ku-
rumları tehdit eden kompleks saldırılara karşı kapsamlı koruma 
sağlıyoruz” dedi.

DXL Açık Entegrasyon Platformu ile inşa edilen yeni nesil güvenlik 
mimarisini anlatan McAfee EMEA Kurumsal Teknolojiler Direktörü 
Thomas Maxeiner, “Geçmişte kendi güvenlik bileşenlerimizi birbiri-
ne bağlamak için çalıştık. 

Bugün ise en yüksek kaliteli teknolojiyi ve güçlü inovasyonu satıcı-
dan bağımsız biçimde tüm ekosistemle entegre çalışan bir platform 
üzerinde konumlandırıyoruz. 

Bu açık platform, farklı çözümlerden elde edilen istihbaratın tüm 
sistem genelinde paylaşılmasını sağlıyor. Bu sayede tespit edilen her 
bir siber atak denemesi, tüm sistemi güncelleyip iyileştiriyor” ifade-
lerinde bulundu.

Yapay zeka ve bulut bilişim gibi güncel teknoloji trendlerinin de 
konuşulduğu McAfee Güvenlik Zirvesi’nde McAfee EMEA Bulut İş 
Birimi Pazarlama Direktörü Nigel Hawthorn, buluta geçişte riskleri 
azaltmanın metotlarını “Bulutu Güvenli Şekilde Kucaklamak” başlık-
lı sunumuyla detaylandırdı. 

McAfee EMEA Kurumsal Teknolojiler Direktörü Thomas Maxeiner 
ise insan ve makinelerin ekip çalışmasında McAfee’nin makine öğ-
renmesi ve yapay zeka gibi yeni nesil teknolojileri nasıl kullandığını 
anlattı.

McAfee Kamu Sektörü Satış Müdürü Serkan Kırmızıgül “Yeni Nesil 
Güvenlik Operasyon Merkezlerinin Oluşturulması” sunumuyla hızla 
artan siber tehditler karşısında etkin rol oynayacak SOC’ler hakkında 
bilgi paylaştı. 

McAfee Güvenlik Zirvesi, Güvenlik Danışmanı Ümit Akkuş’un McAfee 
Yeni Nesil Güvenlik Operasyon Merkezi Demosu ile sona erdi.
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Taksiler Artık Daha Güvenli Olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın 
(İTEO) “Güvenli Taksi” projesi kapsamında, önümüzdeki haftadan 
itibaren şehirdeki tüm taksilere ücretsiz olarak panik butonu ile 

güvenlik kamerası taktıracak.

Projeye destek için İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nı ziyaret eden 
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, düzenlenen top-
lantıda, güvenlik kamerasının önemini anlattı.

Proje hakkında bilgi veren Akdeniz, bu sistemle öncelikle sürücüler 
ile yolcuların can güvenliğini ve trafik güvenliğini sağlamak, caydırı-
cılık anlamında suçu önlemek istediklerini söyledi.

30 İlde Güvenlik Kamerası Takılması Kararı

Akdeniz, İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda bütün vali-
liklere gönderilen bir genelge ile toplu taşıma araçlarında ve ticari 
taksilerde kamera bulundurulması zorunluluğu getirildiğini anlattı.

Bugüne kadar 30 ilde güvenlik kamerası takılması yönünde karar 
alındığını aktaran Akdeniz, geri kalan illerde bir sonraki toplantıda 
karar alınmak üzere çalışmaların devam ettirildiğini ve bu sistemin 
çok yararlı bir yöntem olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Güvenlik kamera sisteminin devreye girmesiyle sağlanacak faydala-
ra işaret eden Akdeniz, son zamanlarda, özellikle İstanbul’da birçok 
ticari taksi esnafının istenilmeyen şekilde yaralandığını ve bazıları-
nın öldürüldüğüne dikkati çekerek şunları söyledi:

‘’Eğer siz önleminizi önceden almışsanız zaten suçun işlenmesine 
caydırıcılık özelliğini kazandırmışsınız. Önemli olan suçun işletilme-
mesidir. 

Kameranın olduğunu bilen bir kişi, ticari takside suç işlemez. İkincisi 
ticari taksilere binen yolcularımızın can güvenliğidir. Diğeri de eğer 
bilenen bir suç söz konusuysa failin kaçması esnasında yüzde 80-90 
oranında ticari taksilere binerek kendisini kaybettirmeye çalışıyor. 
Bunlar bizim için kullanılacak ve en kısa zamanda faillere ulaşılacak.”

Takside İki Ayrı Kamera Bulunacak

Projeye ilişkin konuşan İTEO Başkanı Yahya Uğur da sistemin iki ka-
meradan oluştuğunu belirterek, bir kameranın taksinin içini, diğeri-
nin ise dışını görüntülediğini söyledi.

Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülere kesinlikle müşteriler 
veya taksi şoförü, gazetecilerin ulaşmasının söz konusu olmadığını 
vurgulayan Uğur, “Sadece savcılık takibi ile mümkün olacak. 

Onun için taksi içindeki keyifli sohbetler devam edecek. Ama şunu 
ilave etmek isterim. Muhakkak suretle müşterilerimiz artacak çünkü 
İstanbul’da güvenli ve huzurlu bir taksiye ihtiyaç var. 

İnşallah yeni Türkiye’de taksilerde de teknoloji kullanılmaya başlanı-
yor. Olağanüstü faydalarını göreceğiz. Bir de içinde yaşadığımız bu 
şehre borcumuz var. Yani emniyetine de güvenliğine de huzuruna 
da hizmetine de katkıda bulunmamız lazım. Çok önemli bir Hadise 
olarak değerlendiriyoruz.” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin güvenlik kameralarını önümüz-
deki haftadan itibaren ücretsiz takmaya başlayacağını belirten Uğur, 
şunları kaydetti:

“Hazırlıklar tamam, bir hafta sonra bunların takılmasına başlanacak. 
Bir ay içerisinde dört bin araca ücretsiz olarak takılacak. Çok ciddi 
faydaları olacak. Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi söz konusu 
olmayacak zaten taksilerin içi kamusal alandır. Ne gibi bir özel hayat 
olabilir ki.

Güvenlik kameraları bir aylık kayıt yapacak ve merkezimizde topla-
nacak. Şoförlerimizin ve müşterilerimizin kullanacağı panik-buton-
lara basıldığında hemen alarm merkezinden izlenecek ve duruma 
göre acil yardım gönderilebilecek. Unutulan eşyalar derhal buluna-
cak. Taksi içinde bir iç biri dış iki kamera bulunacak ve sesli, görüntü-
lü kayıt yapacak.”  Kaynak: www.otohaber.com

güvenlik
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Elektronik Üretimde Devrim Yaratan Dragonfly 
2020 Pro 3D Yazıcı GITEX’de Büyük İlgi Gördü

Elektronik tasarım ve üretim otomasyonu alanının lider firması 
CDT Bilgi Teknolojileri; Türkiye, Ortadoğu ve Orta Asya pazarı 
temsilciliğini üstlendiği, elektronik sektöründe dünyanın önde 

gelen üç boyutlu yazıcı üreticilerinden Nano Dimension (NASDAQ, 
TASE: NNDM) tarafından üretilen, katmanlı üretim yoluyla elektronik 

ürünler geliştirebilmenin yolunu açan DragonFly 2020 Pro 3D yazıcı-
yı Dubai’de düzenlenen GITEX Fuarı katılımcılarına tanıttı.

Haftaları bulan prototip üretim sürecini saatlere indirerek tasarımın 
sonucunu kısa sürede görebilme imkanı sunan Dragonfly 2020 Pro 
3D yazıcı, otomotivden sağlığa, havacılıktan telekomünikasyona, 
tüketici elektroniğinden savunma sanayiine pek çok sektörde elekt-
ronik ürünlerin tasarımda 2 boyutlu düşünceden 3 boyutlu düşünce-
ye geçiş sağlıyor. 

Ortadoğu’daki yüksek teknoloji enstitüleri, yüksek öğretim kurum-
larının yanı sıra elektronik sektörünün öncü kuruluşlarındaki Ar-Ge 
ve inovasyon merkezlerine ulaşarak sektörde fark yaratacak proje-

lere imza atmayı hedefleyen CDT, DragonFly 2020 Pro 3D yazıcının 
prototip üretiminde sağladığı faydaları GITEX 2018’e katılan sektör 
profesyonelleri ile paylaştı.Tüm dünyada birçok inovasyon ödülüne 
değer görülen DragonFly 2020 Pro 3D yazıcının elektronik bileşen 
tasarım, prototip yaratma ve üretme sırasında karşılaşılan zorlukla-

rın aşılmasında anahtar çözüm olduğunu belirten CDT Bilgi Teknolo-
jileri Genel Müdürü Alpay Göğüş, müşterilerinin tüm ürün geliştirme 
döngülerini kontrol edebilme, verimliliklerini arttırma ve piyasaya 
giriş sürelerini hızlandırma olanağı sunacakları için mutlu oldukları-
nı belirtti ve GITEX 2018’de yer alma amaçlarıyla ilgili şunları söyledi:

“GITEX 2018 Teknoloji Haftası’na katılarak zengin ürün ve hizmet 
portföyünü Ortadoğu’nun sektöründe öncü şirketlerine tanıtmayı, 
mevcut müşteri ve iş ortağı ağını genişletmeyi hedefledik ve GITEX 
bize, elektronik üretim teknolojilerinde çağ açan DragonFly Pro 2020 
Pro 3D yazıcısını da bölgenin inovasyon odaklı kurumlarıyla buluş-
turma fırsatı sağladı.”
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CDT Bilgi Teknolojileri İş Geliştirme Yöneticisi İbrahim Göğüş ise Dra-
gonFly 2020 Pro 3D yazıcının elektronik tasarım otomasyonu alanın-
da yaşatacağı çok katmanlı üretim yaklaşımlarını şöyle anlattı: 

“Hayatımızda yer alan tüm elektronik cihazların tasarımı içlerindeki 
baskı devre kartların düz olması zorunluluğundan dolayı belirli ka-
lıplara hapsolmuş idi. 

DragonFly 2020 Pro 3D yazıcının sunduğu her şekilde PCB üretebil-
me imkânıyla bu kalıplar kırılabilecek ve görmeye alıştığımız tasa-
rımların dışına çıkılabilecek. 

Tasarım sürecine sunduğu sınırsız hayal gücü imkânının yanı sıra 
PCB prototipinin üretilip kontrollerinin yapılması ve bir hata varsa 
giderilip yeniden üretilmesi aşamalarının saatler bazına indirilmesi 

de üretim sürecini hızlandırıyor ve maliyetleri düşürüyor. 3D yazıcı 
kullanımı (katmanlı üretim teknolojisi) mekanik uygulamalarda 
artık olgunlaştı, seri üretim ve son tüketici ürünlerinin kişiselleştiril-

mesi için kullanılabilir hale geldi. Elektronikte ise kullanılacak mal-
zemelerin ileri teknoloji ihtiyacı nedeniyle bu gelişim yaşanamamış-
tı. Nano Dimension bu alandaki açığı kapatarak önemli bir gelişme 
yaşanmasının öncüsü oldu.”

İbrahim Göğüş, karmaşık geometrilerde tasarımlar hazırlayabilme 
ve deneme yapabilme özgürlüğü, farklı şekil, boyut ve esneklikte ih-
tiyaca göre üretim yapabilme, pazara daha hızlı ürün sunabilme gibi 
katma değer sağlayan DragonFly 2020 Pro 3D yazıcıyı GITEX 2018’de 
tanıtmaktan duydukları memnuniyeti de sözlerine ekledi. 
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Dijital Fabrikaların Üretim Sürecinde 
Haberleşmenin Önemi Artıyor

Mitsubishi Electric, Geleceğin Teknolojileri Zirvesi’nde dijital 
fabrikalar, robotlar ve Nesnelerin İnterneti konularına dik-
kat çekti. Türkiye ve dünyada teknolojinin geldiği konum 

ve gelecek hedeflerinin masaya yatırıldığı, Selçuk Üniversitesi Mü-
hendislikte Gelişim Topluluğu tarafından düzenlenen 2. Geleceğin 
Teknolojileri Zirvesi’nde, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomas-
yon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, dijital 
fabrikalar ve robot teknolojileri konulu sunumuyla konuşmacı olarak 
yer aldı. 

Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konsepti 
ile geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurmanın mümkün ol-
duğunu anlatan Bizel, yeni endüstri evresine hazırlıklı olmaları için 
öğrencilere tavsiyelerde de bulundu. 

Yapay zeka, değişim, blokchain, geleceğin meslekleri, girişimcilik, 
inovasyon, savunma teknolojileri, markalaşma, 5G ve dijital dönü-
şüm konularında uzman sektör temsilcileri ile Konya’daki üniversite 
öğrencileri ve sanayicileri buluşturan “2. Geleceğin Teknolojileri Zir-
vesi 6-8 Kasım tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi’nde gerçekleşti. 

Selçuk Üniversitesi Mühendislikte Gelişim Topluluğu (MÜGET) ta-
rafından düzenlenen etkinlikte Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika 
Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, 

dijital fabrikalar ve robot teknolojileri konulu sunumuyla yer aldı. 
Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında teknoloji öncüsü Mit-
subishi Electric’in Sanayi 4.0’a dijital ve akıllı fabrika konsepti e-F@
ctory ile yanıt verdiğini anlatan Bizel, dijital dönüşümün temelini 
oluşturan Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) konusunda da 
bilgi verdi. 

Üretim Sistemleri Gibi Ürünler De Sürekli İnternete Bağlı Olacak

Dijital ve akıllı üretim çağında üretilen her bir ürünün, günümüzün 
modern sistemlerinden farklı olarak ayrı bir seri numaralı kimliğe 
sahip olması ve belleklerinde sadece bazı temel bilgileri değil kendi 
geçmişlerini de tutmasının planlandığını anlatan Tolga Bizel, sözle-
rine şöyle devam etti;

“Bu ürünler tıpkı üretildikleri makineler gibi sürekli internete bağlı 
olacak ve dolayısıyla konumları ve durumları her an kolaylıkla belir-
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lenebilecek. Alıcıları sayesinde bulundukları çevreyi inceleyip gerek-
tiğinde yine kendi yetenekleri ölçüsünde fiziksel tepki verebilecekler 
ve bunu yaparken de internete bağlı diğer cihazlarla gerçek zamanlı 
olarak bilgi alışverişinde bulunabilecekler. Kişiselleştirilmiş ihtiyaç-
lara göre hazırlanan bir ürün fabrikada üretilirken değiştirilebilecek 
ve bunun kontrol altına alınacağı sistem yapısı sağlanacak.” 

Nesne ve Eşyalar İnsanlarla ve Kendi Aralarında Haberleşecek

“Nesnelerin İnterneti” (Internet of Things) kavramının, nesne ve 
eşyaların internete bağlanarak veri alışverişi yapması ve bulut üze-
rinden hem insanlarla hem de birbirleriyle iletişim içerisinde olması 
şeklinde tanımlanabileceğini ifade eden Tolga Bizel, konuyla ilgili şu 
bilgileri aktardı; 

“Yeni sanayi evresinin merkezinde hiç şüphesiz üretim bulunuyor. 
Son dönemde şirketlerin ilgi odağı olan Sanayi 4.0 ve şirketlerin 
teknoloji yatırımları üzerinde büyük bir etki yaratan “Nesnelerin İn-
terneti” konusuyla birlikte teknoloji ve haberleşmenin önemi daha 
da artıyor. 

Bu noktada biz de Mitsubishi Electric olarak, iş modellerimizi yeni-
den tasarlıyor ve performansımızı arttırmak için teknoloji yatırım-
larımızı hangi alanlara yoğunlaştırmamız gerektiğini belirliyoruz. 
Köklü inovasyon mirasımız ve üstün teknolojimiz ile geliştirdiğimiz 
yenilikçi çözümlerle fabrikaların altyapısını, sistemlerini ve prosesle-
rini dijital çağa uygun şekilde dönüştürüyoruz.”

e-f@ctory İle Geleceğin Dijital Fabrikalarını Bugünden 
Kurmak Mümkün

Yeni endüstri evresinin mevcut sanayinin bilgisayarlaştırma yönün-
de teşvik edilmesi ve yüksek teknolojiyle donatılması olarak özetle-
nebileceğini söyleyen Bizel, şu bilgileri aktardı; 

“Dijital dönüşüm çağında makineler çevrelerinde olup bitenleri an-
layabilecek ve birbirleriyle internet protokolleri aracılığı ile iletişim 
kurabilecek duruma geliyorlar. 

Bu sayede fabrikalardaki üretim hatlarının kişisel bazlı ihtiyaçlara 
göre optimize edilmesi sonucunda pazardaki rekabet koşullarına 
ayak uydurmak daha kolay hale gelecek. Mitsubishi Electric olarak 
bu yeni endüstri evresine e-F@ctory konseptimiz ile yanıt veriyo-

ruz. e-F@ctory ile geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurmak 
mümkün. 

Bu süreçte robotlar arası veri transferinin de giderek hızlanması ve 
birbirleriyle konuşabilen ileri robot teknolojileri sayesinde robotlar 
artık kendi kendilerini daha detaylı ve koordineli olarak kontrol ede-
biliyor. 

Bugün e-F@ctory ile robotlar üretim hattındaki diğer ürünlerle de 
haberleşebiliyor. Bilgileri insan kontrolünden bağımsız olarak hem 
kendi aralarında hem de fabrikayı kontrol eden ana sistemle payla-
şıp verimliliği artırmak için hazırlar. Çünkü e-F@ctory konseptinde 
fabrika otomasyonunda yer alan tüm ürünler birbirleriyle entegre ve 
açık bir mimari ile çalışıyor.” 

Gençler Yeni Disiplinler İçin Hazırlanmalı

Temel bilimler ışığı ile başlayan endüstrileşme çalışmaları sonucun-
da çok farklı sektörlerde pek çok yeni iş disiplininin oluştuğunu be-
lirten Bizel, ilk olarak Japonya’da ortaya atılan “mekatronik” kavra-
mının çok hızlı bir biçimde diğer ülkelerde de yaygınlaştığını söyledi. 

Endüstri evrelerinin gelişimine bakılarak yorumlandığında bu yay-
gınlaşmanın tesadüf olmadığının altını çizen Bizel, öğrencilere Sa-
nayi 4.0 evresine hazırlıklı olmaları için tavsiyelerde bulundu; “Genç 
neslin hızla dijitalleşen dünyadaki yeni disiplinleri iyi anlayıp yorum-
lamaları ve gerekli hazırlıkları yapmaları çok önemli. 

Bu süreçte sağladıkları hız ve kolaylıklar sayesinde robotların haya-
tımızdaki rolü de her geçen gün artıyor. Dolayısıyla ağırlıklı olarak 
sanayi, bilim ve sağlık alanlarında kullanılan endüstriyel robotları 
programlayabilecek, üretim hatlarına entegrasyonunu sağlayabi-
lecek ve yeni robotlar tasarlayabilecek mühendislerin yetiştirilmesi 
önem kazanıyor. 

Bu noktada Mitsubishi Electric Türkiye olarak 6 eksenli endüstriyel 
robotumuzu üniversitelerin mühendislik fakültelerine hibe ederek 
robot eğitim merkezleri kurulmasına katkı sağlıyoruz. Gençlerin 
eğitimine katkıda bulunmak için hayata geçirdiğimiz çalışmaları 
önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceğiz.”
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Konyalı Sanayiciler Üretimde Dijital 
Dönüşümü Konuştu

Dördüncü Sanayi Devrimi’ne uyum için öncelikli yol haritasının 
çizilmesi konusunda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunan glo-
bal kuruluş CLPA (CC-Link Partner Association-CC-Link Partner-

leri Derneği), birçok sektörde üretim yaparak “sanayi şehri” kimliğini 
kazanan Konya’da sanayicilerle buluştu. 

Konya Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen “Üretimde Dijital Dönü-
şüm” toplantısında konuşma gerçekleştiren CLPA Ülke Müdürü Tolga 
Bizel, Sanayi 4.0’ın olmazsa olmazı kişiselleştirilmiş üretimin önemi-
ne dikkat çekti. 

Üretim süreçlerindeki büyük veri miktarının hızla arttığını ve 
bu verilerin çok hızlı ve doğru bir şekilde yönetilmesi gerektiği-
ni belirten Bizel, Konyalı sanayicilere fabrikalardaki robotların ve 
tüm üretim hattının saniyede bir gigabit hızla haberleşebilme-

sini sağlayan endüstriyel iletişim ve kontrol teknolojisi CC-Link 
(Communication&Control Link) hakkında bilgi verdi.  

Sanayi 4.0 evresi ile birlikte Türkiye’nin üretim kabiliyetinin sürdürü-
lebilirliğinin sağlanması için dijital dönüşüm günden güne daha da 
önemli hale geliyor. Bu noktada, Türk sanayisini yeni endüstri evresinin 

gereklilikleri hakkında bilgilendirmeyi hedefleyen CLPA (CC-Link 
Partner Association-CC-Link Partnerleri Derneği), Konya Sanayi 
Odası işbirliğiyle kentin önde gelen sanayicileri ile bir araya geldi. 

“Üretimde Dijital Dönüşüm” konulu toplantı kapsamında konuşma 
gerçekleştiren CLPA Ülke Müdürü Tolga Bizel, Türkiye’nin değerli sa-
nayi şehri Konya’nın global düzeyde rekabet gücünün artırılması için 
dördüncü sanayi devrimine uyum aşamasında belirlenmesi gereken 
öncelikli yol haritasını anlattı. 
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Günümüz tüketicilerinin kişiselleşmiş ürün taleplerine cevap vere-
bilmek için fabrikaların en kısa sürede dijital dönüşüm süreçlerini 
başlatmaları gerektiğini belirten Tolga Bizel, Sanayi 4.0 ihtiyaçla-
rının desteklenmesi konusunda büyük önem taşıyan endüstriyel 
haberleşme platformu CC-Link (Communication&Control Link) hak-
kında bilgi verdi. 

Etkinlikte Casper Bilgisayar ve Logosoft İş & Teknoloji Geliştirme Di-
rektörü Ali Haydar Ünsal da konuşmacı olarak yer aldı. KOBİ’lerin di-
jitalleşme yolculuğunda doğru bilinen yanlışlara dikkat çeken Ünsal, 
Logosoft’un dijital dönüşüm hikayesinden de bahsetti.

Mevcut Endüstriyel Haberleşme Sistemlerinden 10 Kat Hızlı 

Sanayi 4.0 kavramını, siber fizik sistemlerin Nesnelerin İnterneti 
(IoT) ile birleşimi olarak özetleyen Bizel, robotlar dahil üretim hat-
tındaki tüm makine ve sistemlerin birbiriyle çok hızlı bir şekilde ha-
berleşmesinin önemine dikkat çekti. 

Endüstriyel iletişim ve kontrol teknolojisi CC-Link IE platformunun 
bu haberleşme süresini milisaniyeler seviyesine indirdiğinin altını çi-
zen Bizel, “Saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel ha-
berleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan bu yeni nesil 
teknoloji sayesinde Sanayi 4.0’ın gereklerini yerine getirmek çok bü-
yük ölçüde kolaylaşıyor ve sanayicilerin rekabet gücü artıyor” dedi. 

Akıllı Fabrikalarda İletişim Verileri Güvenli Bir Şekilde Yönetilmeli

Geleceğin haberleşme üzerine kurulacağını vurgulayan Bizel, sözle-
rine şöyle devam etti; “Sanayi 4.0 sürecindeki en önemli unsurlardan 
biri büyük verinin toplanması, paylaşılması ve işlenmesi. Makinele-
rin birbiriyle iletişim kurabildiği akıllı fabrikalarda, iletişim verileri-
nin güvenilir bir şekilde yönetilmesi son derece önemli. 

Dijital fabrikalarda pek çok veri, çok sayıda cihaz tarafından gerçek 
zamanlı olarak oluşturularak süreçlerin şeffaf bir şekilde görüntü-
lenmesini sağlıyor. Bu noktada devreye iletişim ve kontrol platformu 
CC-Link giriyor. 

CC Link uyumlu ürün üreticileri ve CC Link teknolojisi kullanıcıla-
rından oluşan CLPA’nın dünya genelinde yaygınlaştırmaya çalıştığı 

CC-Link IE, şu anda fiilen en büyük bant genişliğine sahip ve gigabit 
hızlarında çalışan tek açık endüstriyel ethernet protokolü olarak öne 
çıkıyor.”

Farklı Üreticilere Ait Cihazlar Birbirleriyle İletişim Kurabiliyor

Fabrikaların bazı bölümlerinde milisaniyeler içinde haberleşmek ge-
rektiğini belirten Bizel, CC-Link IE gibi bir altyapısı olmayan üretim 
tesislerinin sürekli değişen ve kişiselleşen taleplere hızlı yanıt ver-
melerinin zorlaştığını vurguladı. 

Saniyede bir gigabitlik açık endüstriyel ethernet ağı CC-Link IE 
teknolojisinin, saha cihazlarından kontrolörlere çok hızlı iletişim 
sağlayarak üretim tesisinin tamamında maksimum verimlilik sağ-
lanmasına katkıda bulunduğunu anlatan Bizel, “CC-Link IE, fabrika 
otomasyon teknolojileri üreticilerinin saha kısmındaki ürünlerinin 
birbirleri ile haberleşmesi için çok güçlü bir platform oluşturuyor. 

Aynı zamanda bu teknoloji, farklı üreticilere ait cihazların genel bir 
ağ üzerinde serbestçe iletişim kurabilmesini sağlayacak kapasiteye 
de sahip. 

Bugün dünya genelindeki yüzlerce otomasyon ekipmanı üreticisinin 
sunduğu 1.500’den fazla sertifikalı CC-Link uyumlu ürün bulunuyor. 
Bu yeni nesil teknoloji hızla yaygınlaşmaya devam ediyor” diyerek 
sözlerini sonlandırdı.
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Bosch’un Robot Teknolojisi 
Engelli Çalışanların Hizmetinde

Bosch; yaklaşık 20 fabrikasında çalışma hayatına katılan otonom 
üretim asistanlarını, Almanya’da engelli çalışanlar için hayata 
geçirilen ortak bir projede kullanmaya başladı.  Proje; çalışanlar 

üzerindeki fiziksel yükü azaltırken, son kalite kontrole odaklanma-
larını sağlıyor.

İnsanlar ve makineler arasındaki iş birliği nasıl olacak? Robotlar 
engelli insanların da iş gücüne katılabilmesi için yardımcı olabilir 
mi? AQUIAS projesi, Almanya’da Robert Bosch GmbH, Fraunhofer 
Endüstriyel Mühendislik Enstitüsü (IAO), Üretim Mühendisliği ve 
Otomasyon IPA Enstitüleri ile ISAK GmbH tarafından yürütüyor ve 
robotlarla ilgili bu sorulara cevaplar sunuyor. Yürütülen proje, Alman 
Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) tarafından finanse 
ediliyor.

Robotlar Sayesinde İşin Kalitesi Arttı

Proje kapsamında; Bosch’un otonom üretim asistanı APAS, son de-
rece kısıtlı çalışma kapasitesine sahip, ciddi engelleri bulunan kişileri 
de işe kabul eden ISAK GmbH’te dev-reye alındı. 

APAS burada, sıhhi tesisatların montaj sürecinde kullanıldı. Pro-
je öncesinde bir çalışan karmaşık parçaları bir araya getirmek için 
günde 8.000 sefer el manivelasını kullanmak zorundayken, artık bu 
monoton ve fiziksel olarak zorlayıcı işi robotlar üstleni-yor. Bu, hem 
çalışanlar üzerindeki yükü azaltıyor hem de çalışanların son kalite 
kontrole odaklanmalarını sağlıyor. 

Proje sayesinde yapılan işin kalitesi de arttı. Fiziksel olarak zorlu 
görevler robotlara ve-rildiğinde, yüksek kalite görevler ve doğrudan 
kişisel iletişim için daha fazla zaman sağ-landı. 

Projeyi koordine eden Fraunhofer Endüstriyel Mühendislik Enstitüsü’ 
nden David Kremer “Robotlar, sadece çalışanlar için fiziksel olarak 
zorlayıcı görevleri devralıyor. 

İşin hazırlığı ve kalite kontrol gibi diğer tüm görevler yine çalışanlar 
tarafından yapılıyor ve böylece işlerinin çeşitlilik içermesi sağlanı-
yor” dedi. Bu uygulama, engelli kişilere iş im-kanları ve ayrıca mo-
dern üretime katılma fırsatı sunuyor. 

Robot Teknolojisi Bireysel İhtiyaçlara Göre Özelleştiriliyor 

ISAK GmbH’nin bu öncü robot teknolojisini uygulamaya sokmasını 
sağlamak için Bosch, iş yerini üretim ortamına ve iş gücünün çeşitli 
ihtiyaçlarına uygun hale getirdi. İnsanları ve makineleri bağlayan 
arayüzler yeniden yapılandırıldı. 

Robotlar esnek bir şekilde farklı tezgah yüksekliklerine göre ayar-
lanabiliyor ve sensörler sayesinde güvenlik bariyerleri-ne ihtiyaç 
kalmıyor. Eğer bir işçi makineye çok yaklaşırsa APAS otomatik olarak 
duruyor. Bu sayede işlenecek parçaların güvenli bir şekilde teslim 
edilmesi ve çarpışmaların ön-lenmesi mümkün oluyor. 

Bosch APAS Asistan Sistemleri Ürün Müdürü Wolfgang Pomrehn, 
“AQUIAS projesinde, ciddi engele sahip işçiler aracılığıyla insan-ma-
kine etkileşimlerini nasıl iyileştirebileceği-mizi öğrenmek istiyoruz. 
Bir üretim asistanının, genellikle normdan farklı olan çok çeşitli ge-
reksinimleri karşılaması gerekir. 

Biz de bu nedenle özelleştirilmiş çözümler ürettik. APAS’ın destekle-
yebileceği durumların ve görevlerin çeşitliliğini sürekli olarak geniş-
leti-yoruz” dedi. 

Bosch, üretimde ve lojistikte robotların kullanımını daha fazla artır-
mak üzere, proje so-nuçlarını değerlendirerek yeni çözümler oluş-
turuyor. 

Şirket, Blaichach (Allgäu) fabrika-sında engelli ve engelsiz çalışanlar 
için yeni çalışma alanları kurmayı planlıyor. Burada, otomotiv üreti-
minde kalite incelemeleri için mikroskobun altına taşınması gereken 
ağır alüminyum blokların nasıl idare edilebileceğine odaklanılacak. 

otomasyon
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Advantech’in Veri Güdümlü İşbirlikçi Dönüşüm
 Atılımları WISE-PaaS 3.0 ile Hız Kazanıyor

Advantech’s WISE-PaaS 3.0 Facilitates Data-Driven Industrial Co-Creation Through 
Digital Transformation

Global akıllı sistemler pazarın liderlerinden Advantech (Borsa 
numarası: 2395), ilk IoT Co-Creation Zirvesi’ni Çin’in Suzhou 
kentindeki Suzhou Uluslararası Fuar Merkezi’nde 5000’den faz-

la katılımcısıyla beraber gerçekleştirdi. Zirvede Advantech en yeni 
IoT platformu WISE-PaaS 3.0’ı ve WISE-PaaS tabanlı, yazılım ve sek-
törel iş ortaklarıyla yakın iş birliği içerisinde hazırlanan 32 adet IoT 
Hazır Çözüm Paketi’ni (SRP) katılımcılarıyla paylaştı. Bu etkinlik bir-
çok sektörde yazılım-donanım bütünleşmesinin gerçekleştirilmesi 
ve tam kapsamlı bir IoT ekosistemiyle değer zinciri oluşturulmasına 
hizmet ederken, Advantech ve iş ortaklarının IoT’de bir sonraki faza 
geçtiklerine dair önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

Advantech’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı KC Liu, IoT uygu-
lamalarının çok çeşitli, oldukça geniş kapsamlı ve birçok alt bölüme 
ayrılmış pazar yapısına dikkat çekerek birçok sektörde mevcut do-
nanımların yazılımlarla bütünleştirilmesi ve tam kapsamlı bir değer 
zincirinin oluşturulmasını Advantech’in IoT endüstrisinin gelişimin-
deki başlıca rolü olarak konumlandığını ifade etti. Bu yaklaşımla 
paralel şekilde Advantech 2014’te lansmanını gerçekleştirdiği WI-
SE-PaaS platformuyla ve takip eden süreçte platformu baştan sona 
bağlanabilir hale getirerek ve sensörler, kenar bilişimi, iletişim, PaaS 
platformları, bulut hizmetleri ve Hazır Çözüm Paketleri gibi hizmet-
leri de ekleyerek tam kapsamlı bir IoT tedarik zinciri oluşturdu.

KC Liu bu zincirin tam anlamıyla uygulanabilmesi için başarının 
anahtarının; platform teknoloji tedarikçileri ile sektör profesyonelle-
ri arasında uygun iş birliği ve bütünleşmenin sağlanarak, yazılım ve 
donanım sistemlerinin bir araya getirildiği standart hale getirilmiş 
ve yinelenebilir hazır çözüm paketleri oluşturulmasından geçtiğini 
belirtti. Sistem bütünleştiricilerin de hazır çözüm paketlerinin kulla-
nıcı tarafındaki kurulumunu ve düzenli bakımını üstlenerek sahada 

Advantech (stock symbol: 2395), a leader in the global intelligent sys-
tems market held its first IoT Co-Creation Summit at Suzhou Interna-
tional Expo Center. Over five thousand Advantech clients and partners 
around the world attend the Summit. During the summit, together 
they acknowledged Advantech’s introduction of the newest IoT plat-
form structure WISE-PaaS 3.0 and 32 IoT solution ready packages 
(SRPs), based on WISE-PaaS, co-created with software and industry 
partners. The event in itself will aid in the software/hardware integra-
tion for various industries, connect and build a complete industrial IoT 
ecosystem and value chain, and allow Advantech and partners to of-
ficially step into the next IoT stage. 

Advantech Chairman KC Liu stated that in view of the IoT application 
characteristics diversity, extensively, and fragmented market, Advan-
tech has assisted industries in integrating and connecting existing 
hardware and software and regards creating a complete industry val-
ue chain as its primary task in IoT industry development. In line with 
this trend, Advantech launched the WISE-PaaS platform in 2014 and 
over two years connected the platform thoroughly from top to bottom, 
including services such as sensors, edge computing, communications, 
PaaS platform, SRPs, cloud service operation, and creating a complete 
IoT supply chain.

Liu elaborates that for this chain to be fully executed and for appli-
cation landing population, the key of success lies in adequate col-
laboration and integration between the platform technology supplier 
and industry professionals to create standardized and replicable SRP 
products with combined software and hardware systems. System in-
tegrators shall then install the SRPs at the users’ site and perform sub-
sequent maintenance, thus completing a field solution and forming an 
industrial IoT supply chain. Advantech’s business mode for advance-
ment to this stage will be undertaken in various ways: Previous hard-
ware will still be operated by the profit center. The WISE-PaaS software 
is the core of cores, but it shall be operated in membership mode by the 
cost center with sharing as its target. As for SRP software development 
and domain-focused solution integrator (DFSI) industry professional 
company collaborations, they will each be performed as co-creations 
or small investment joint ventures.

Allan Yang, Chief Technology Officer at Advantech, said that within the 
fragmented IoT industry environment, Advantech has an extremely 
large advantage in the current industry development with its solid ba-
sis previously established. Particularly as the WISE-PaaS IoT software 
platform became more sophisticated and has increased value, Ad-
vantech’s position in the overall IoT ecosystem is well defined. Its Edge 
Platforms and Universal IoT Cloud Solutions connect computing energy 
providers, cloud service operators, SRPs, equipment users, and manu-
facturers, constructing a complete industrial IoT supply chain and to 
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çözümü hayata geçirme ve endüstriyel IoT tedarik zincirini tamam-
lamak için konumlanacağına dikkat çekti. Advantech bu doğrultuda 
hedeflerine ulaşmak için birçok farklı alanda geliştirme çalışmaları 
gerçekleştirecek. Önceki donanımlar mevcut iş merkezleri tarafın-
dan yönetilmeye devam edecek. Yeni yaklaşımın özünü teşkil eden 
WISE-PaaS ise üyelik sistemi üzerinden iş merkezinin yapacağı pay-
laşımla  usulüyle maliyet merkezi tarafından yönetilmesi hedefleni-
yor. Hazır çözüm paketleri için yazılım geliştiriciler ve Sektör Odaklı 
Çözüm Bütünleştiricilerle (DFSI) kurulacak iş ortaklıkları, gerek gö-
rülen hallerde küçük paylı ortak yatırımlara dönüştürülecektir.

Advantech CTO’su Allan Yang, Advantech’in uzun yıllara dayanan yer-
leşmiş ve güvenilir marka algısının sağladığı avantajların yanı sıra, 
WISE-PaaS platformunun daha gelişmiş hale gelerek değerini artır-
masının Advantech’in tüm IoT ekosistemi içerisindeki önemini öne 
çıkardığına değindi. Kenar Bilişimi Platformları ve Evrensel IoT Bulut 
Çözümleri; bilişim kaynağı sağlayıcılarını, bulut hizmetleri operatör-
lerini, hazır çözüm paketlerini, ekipman kullanıcılarını ve üreticileri 
birbirlerine bağlayarak endüstriyel IoT tedarik zincirinin oluşmasını 
ve her sektördeki yazılım ve donanım bütünleşmesine ivme kazan-
dırmayı mümkün kılıyor. Advantech’in bulut veri işleme ve uygula-
ma geliştirmedeki üstün becerileriyle iş ortaklarının uzmanlıkları bir 
araya getirildiğinde ortaya çıkan Operasyonel Teknolojiler (OT) ve 
Bilişim Teknolojileri (IT) bütünleşmesi ideal veri toplama, yönetme 
ve analiz etme süreçlerini olanaklı hale getiriyor.

Allan Yang konuşmasını, “Günümüzde birçok firma bağlanabilirliğe 
ve veri toplama cihazlarına yatırım yapıyor ve IoT de hızlı gelişimine 
devam ediyor olsa da, henüz IoT verisinden değer üretme sürecinin 
başlarındayız. IoT yazılım modüllerimiz, veri toplamadan elde edilen 
ticari değeri baz alan operasyonel bulut platformu hizmetleri oluş-
turmak için tasarlandı. Bu nedenle WISE-PaaS’ın geliştirme süreci 
için bizim ana rotamız veri güdümlü inovasyon” sözleriyle sürdürdü.

Yang ayrıca, “Birçok iş ortağımız yapay zeka güdümlü ekipman ve 
akıllı iş akışı yönetimi uygulamaları gerçekleştirmek için veri top-
lama yatırımları yaptılar ve aynı zamanda toplanan veriden değer 
ortaya çıkarabilmek için birçok farklı yöntem ve araç arayışındalar. 
Birçok iş ortağımız genellikle seneler içinde topladıkları bu oldukça 
değerli, sektöre özel bilgileri şirketleri dışındakilerle paylaşma konu-
sunda çekingenler. Advantech bu bağlamda her endüstriyel sektör-
deki can alıcı noktaları öğrenerek sağlayabileceği en etkili teknolojik 
desteği sağlamayı öncelikliçer hedef olarak görüyor. İşbirlikçi dönü-
şüm yaklaşımı ve IoT tabanlı bulut çözümlerinin iş birliği gerektiren 
yapısıyla beraber tüm tarafların güçlü yanlarının bir araya getirilerek 
kazan-kazan durumu oluşturulabileceğini fark ettik” diyerek iş birli-
ğinin gelişim ve ilerlemedeki önemini vurguladı.   

IoT gelişimine katkı sağlamak adına WISE-PaaS 3.0, dört ana işlev 
modülü sunuyor:

WISE-PaaS/SaaS Composer Görünür İş Akışı İçeren Bir Bulut 
Yapılandırma Aracı: WISE-PaaS/SaaS Composer, basit ve sezgisel 
3D modelleme uygulamaları ve etkileşimi için özelleştirilmiş bileşen 
grafiklemeyi desteklemekte. Veriyi milisaniyelik aralıklarla güncel-
leyip WISE-PaaS/Dashboard aracılığıyla kritik yönetim verisini en 
kolay anlaşılacak şekilde görselleştirerek değerli verinin rahatça 
ayıklanmasını ve operasyonel verimliliğin artırılmasını sağlar.

accelerate the integration of software and hardware in each industry, 
Advantech has prepared 32 IoT SRPs that were officially introduced at 
the IoT Co-Creation Summit. Advantech’s proficiency with cloud data 
processing and application development, coupled with partner exper-
tise, forms a potent combination of OT and IT that facilitates optimal 
data collection, management, and analysis.

Allan Yang, Chief Technology Officer at Advantech said, “While IoT is 
currently flourishing, and many companies have invested in connec-
tivity and data collection equipment, we are still in the early stages of 
generating value from IoT data. Our IoT software modules are devel-

oped to create operational cloud platform services oriented around the 
commercial value generated by data acquisition. Data-driven innova-
tion has thus become the main target for our WISE-PaaS evolution.”

Mr. Yang further explained that, “Many industry partners have invest-
ed in equipment data acquisition in the hope of introducing AI driven 
equipment and intelligent workflow management, while actively 
seeking methods and tools to extract value from their data. Industry 
partners are usually reserved in disclosing to outsiders the high-value, 
industry-specific information they have accumulated over the years. 
Advantech is learning about the pain points each industrial sector 
must overcome in order to provide efficient technological support. Our 
company has found that through co-creation, the collaborative de-
sign of IoT-based cloud platform solutions can effectively combine the 
strengths of both parties to create win-win situations.”

To help advance IoT development, WISE-PaaS 3.0 offers four main 
function modules:

• WISE-PaaS/SaaS Composer: a cloud configuration tool with visible 
workflow. WISE-PaaS/SaaS Composer supports customized compo-
nent plotting for simple and intuitive 3D modeling application and 
interaction. It updates views at millisecond rates, and, together with 
WISE-PaaS/Dashboard, presents critical management data in a visu-
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WISE-PaaS/AFS (Yapay Zeka Framework Hizmeti  AI Frame-
work Service): Bir yapay zeka eğitme modeli ve dağıtım hizmeti 
çerçeve altyapısı. Sahip olduğu basit “sürükle ve bırak” arayüzü 
sayesinde geliştiricilerin sektörel verinin girişini kolayca gerçekleş-
tirmesini olanaklı kılar. Yapay zeka algoritmalarıyla birleştirildiğin-
deyse, bu hizmet etkili bir çıkarım motoru oluşturarak kenar bilişim 
platformlarına otomatik dağıtım sağlar. WISE-PaaS/AFS; model 
tutarlılık yönetimi, modeli yeniden eğitme ve otomatik yeniden 
dağıtma imkanlarıyla beraber uygulama sahasındaki birçok yapay 
zeka modelini aynı anda kontrol ederek otomatik model tutarlılığı 
geliştirmesi ve yaşam döngüsü yönetimi hizmetleri sunar.

Wıse-Paas/Apm (Varlık Performans Yönetimi-Asset Perfor-
mance Management): Ekipman network bağlantısı uzaktan ba-
kım hizmetleri çerçeve yapısı olarak tanımlanabilir. WISE-PaaS/APM 
sahadaki birçok farklı türdeki endüstriyel kontrol ekipmanı ve ileti-
şim protokollerine bağlanır. En güncel Kenar bilişimi açık standardı 
olan EdgeX Foundry’i destekleyerek ekipman yönetimi ve iş akışı 
bütünleştirme şablonları sunar. AFS ve APM birlikte değerlendiril-
diğinde Makineden Zekaya (M2I) uygulama geliştirme süreçlerini 
hızlandırırlar.

Mikroservis Geliştirme Framework Hizmeti:  WISE-PaaS geliş-
tiricilerin hızlıca program tasarım yapıları oluşturabilmelerine ola-
naklı kılan bir mikroservis geliştirme platformu sağlayarak geliştir-
me süreçlerini kolaylaştırır. Hizmet bulma, yük dengeleme, hizmet 
yönetimi ve yapılandırma merkezi gibi mikroservis işlevleri, dahili 
ve esnek destek mekanizmaları içerir. 

Bu seneyle birlikte, sektör odaklı çözüm bütünleştiricilerin de dahil 
olduğu işbirlikçi dönüşüm projeleri birçok alanda geliştirilmeye baş-
landı:

ally intuitive display to help extract valuable data and improve opera-
tional efficiency.

WISE-PaaS/AFS (AI Framework Service): An artificial intelligence 
training model and deployment service framework. The WISE-PaaS/
AFS provides a simple drag and drop interface that allows developers 
to quickly input industrial data. When combined with AI algorithms, 
the service builds an effective inference engine with automatic deploy-
ment to edge computing platforms. AFS offers model accuracy man-
agement, model retraining, and automated redeployment. It simulta-
neously controls multiple AI models in the application field; offering 
automated model accuracy improvements and life-cycle management 
services.

WISE-PaaS/APM (Asset Performance Management): An equip-
ment network connection remote maintenance service framework. 
WISE-PaaS/APM connects to a wide array of on-site industrial equip-
ment controls and communication protocols. It supports the latest 
edge computing open standard, EdgeX Foundry, and includes built-in 
equipment management and workflow integration templates. Jointly 
with the AFS, APM accelerates Machine to Intelligence (M2I) applica-
tion development.

Microservice Development Framework: WISE-PaaS contains a mi-
cro service development framework to help developers rapidly create 
program design frameworks while reducing development requisites. 
Micro service functions, such as service finding, load balancing, service 
administration, and configuration center, all offer built-in flexible sup-
port mechanisms.

Starting this year, co-creation projects in a number of fields were un-
dertaken with the participation of domain-focused solution integra-
tors (DFSIs):
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İş Ortağı İşbirlikçi Dönüşüm Alanı İşbirlikçi Dönüşüm 
Yöntemi

YCM (Yeong Chin 
Machinery Industries 
Co. Ltd.)

CNC makineleri için bağlı 
ekipman ve Bulut çözümü

Ortak Girişim - DotZero 
Co., Ltd.

GSD (China) Co., Ltd
Su arıtma için uzaktan yönetim 
ve Bulut çözümü

Ortak Girişim

ITRI (Industrial 
Technology Research 
Institute)

Su arıtma çözüm 
bütünleştirmesi

Ortak Girişim

III (Institute for 
Information Industry)

Birlikte PaaS geliştirme ve 
Akıllı Şehir için Bulut çözümleri

Ortak Girişim

iLink IoMT
Akıllı Sağlık çözümleri ve 
sistem bütünleştirme

Stratejik Hisse Alımı

İş Ortağı İşbirlikçi Dönüşüm Alanı İşbirlikçi Dönüşüm 
Yöntemi

KINGLEKE International 
Group Inc.

Akıllı Perakende Çözüm 
Bütünleştirici

Ortak Girişim

Nippon RAD Inc
Japonya’da Endüstri 4.0 ve 
Akıllı Fabrika için Çözüm 
Bütünleştirme

Stratejik Hisse Alımı

Partners Co-Creation Field Ways of Co-Creation

YCM (Yeong Chin 
Machinery Industries 
Co. Ltd.)

Connected-equipment 
Solution and Cloud Operation 
for CNC Machines

Join Venture-DotZero 
Co., Ltd.

GSD (China) Co., Ltd
Remote Management and 
Cloud Operation for Water 
Treatment 

Joint Venture

ITRI (Industrial 
Technology Research 
Institute)

Water Treatment Solution 
Integrator

Joint Venture

III (Institute for 
Information Industry)

PaaS Co-development and 
Cloud Solutions for Smart City

Joint Venture

iLink IoMT
Smart Medical Solutions and 
SystemIntegration

Strategic Share Acquisition

Partners Co-Creation Field Ways of Co-Creation

KINGLEKE International 
Group Inc.

iRetail Solution Integrator Joint Venture

Nippon RAD Inc
Solution Integration for 
Industry 4.0 and Smart Factory 
in Japan

Strategic Share Acquisition
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Akıllı Üretimle Küresel Rekabetin Yolu 
Hızlı Haberleşmeden Geçiyor

CLPA, Ankara KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi’nde Sanayi 4.0 ile di-
jitalleşen üretimde yeni nesil kontrol ve iletişim teknolojisi CC-
Link’in önemini anlattı. Sanayi 4.0 evresinde KOBİ’lerin dijital 

dönüşüm süreçlerine yol gösterici olmak amacıyla “Akıllı Üretim’le 
Küresel Rekabet” temasıyla düzenlenen 2. Ankara KOBİ’ler ve Bilişim 
Kongresi’nde, CLPA (CC-Link Partner Association) Ülke Müdürü Tolga 
Bizel konuşmacı olarak yer aldı.

Dijital/Sayısal Dönüşümle Güçlenen KOBİ’ler panelinde konuşma 
gerçekleştiren Bizel, KOBİ’lerin global dijital üretim zincirine bağ-
lanmaları konusunda gerekli adımların atılmasının yoğun rekabet 
ortamında Türkiye için olumlu sonuçlar yaratacağını vurguladı. 

Kişiselleştirilmiş üretim imkanı sunan dijital fabrikalarda endüstriyel 
haberleşme hızının çok yüksek olması gerektiğini belirten Bizel, ve-
rimli fabrika otomasyonu için kontrol ve bilgi amaçlı verileri yüksek 
hızlı olarak işleyen yeni nesil kontrol ve iletişim teknolojisi CC-Link’e 
dikkat çekti. 

CC-Link ile fabrikalardaki robotlar dahil tüm üretim hattının saniye-
de bir gigabit hızla haberleşebildiğini ifade eden Bizel, geleneksel 
endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan 
bu teknoloji sayesinde Sanayi 4.0’ın gereklerini yerine getirmenin 
çok daha kolay olacağını vurguladı.

Türkiye’nin bilişim sektöründe en büyük ve köklü sivil toplum kuru-
luşlarından biri olarak öne çıkan Türkiye Bilişim Derneği tarafından 
düzenlenen 2. Ankara KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi, “Akıllı Üretim’le 
Küresel Rekabet” temasıyla 25 Ekim tarihinde Sheraton Ankara Hotel 
& Convention Center’da gerçekleşti. 

Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası ve KOSGEB iş birliğiyle ha-
yata geçirilen etkinlikte, imalat ve hizmet sektörlerinden KOBİ’lerin 

yöneticileri, karar alıcılar, girişimciler ve melek yatırımcılar yer aldı. 
Sanayi 4.0 evresinde Türkiye’deki KOBİ’lerin dijital dönüşümüne 
katkı sağlayacak güncel gelişmelere ışık tutulan etkinlikte CLPA (CC-
Link Partner Association) Ülke Müdürü Tolga Bizel, “Dijital/Sayısal 
Dönüşümle Güçlenen KOBİ’ler” konulu panelde konuşmacı olarak 
yer aldı. 

Sanayi 4.0’a uyumlu üretimin desteklenmesi konusunda bü-
yük önem taşıyan endüstriyel haberleşme platformu CC-Link 
(Control&Communication Link) hakkında bilgi aktaran Tolga Bizel, 
robot teknolojileri konusundaki son gelişmeleri de anlattı.

Fabrikalar Dijital Dönüşümlerini En Kısa Sürede Başlatmalı

Günümüz tüketicilerinin kişiselleşmiş ürün taleplerine cevap vere-
bilmek için fabrikaların en kısa sürede dijital dönüşümlerini baş-
latmaları gerektiğini söyleyen Tolga Bizel, robotlar dahil üretim 
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hattındaki tüm makine ve sistemlerin birbiriyle çok hızlı bir şekilde 
haberleşmesinin önemine dikkat çekti. 

Bu haberleşme süresini milisaniyeler seviyesine indiren CC-Link plat-
formu hakkında bilgi veren Bizel, geleneksel endüstriyel haberleşme 
sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan bu yeni nesil teknoloji 
sayesinde Sanayi 4.0’ın gereklerini yerine getirmenin çok daha kolay 
olacağını vurguladı. 

Sanayi 4.0’A Adaptasyon Konulu Çalışmalara Kobi’ler de Eklenmeli

Türkiye’nin çok güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduğunun altını 
çizen Bizel, “CLPA olarak, uzun yıllardır kamu tarafından destekle-
nerek bugünkü gelişim seviyesine ulaşan KOBİ yapılanmalarının 
korunmasının yanı sıra büyük işletmelerin Sanayi 4.0’a adaptasyonu 
konusunda planlanan çalışmalara KOBİ’lerin de eklenmesi gerektiği 
görüşündeyiz. 

Türkiye ekonomisinin itici gücü KOBİ’lerin, gelecekte daha da önem 
kazanacak küçük, verimli ve dinamik üretim merkezlerine dönüştü-
rülmesi ve global dijital üretim zincirine bağlanmaları konusunda 
gerekli adımların atılmasının yoğun rekabet ortamında ülkemiz için 
olumlu sonuçlar yaratacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

İletişim Verileri Güvenilir Bir Şekilde Yönetilmeli

Dünya ekonomisi üzerinde söz sahibi olan güçlerin gelecek vizyon-
larına bakıldığında; bilim ve teknolojiye hakim, yeni teknolojiler 
üretebilen ve bilinçli kullanabilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal 
ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir yapının var 
olduğunu belirten Bizel, dolayısıyla yatırımların da ağırlıklı olarak 
robotlar, makinalar ve tüm bu sistemler arasında kesintisiz haber-
leşme sağlayan açık ağlar üzerine olacağını ifade etti. 

Geleceğin haberleşme üzerine kurulacağı gerçeğinden hareketle 
Sanayi 4.0’ın gereklerini hayata geçirmek için fabrikalarda robotlar 
dahil tüm makine ve sistemlerin birbiriyle haberleşmesinin önemini 
vurgulayan Bizel, şu bilgileri aktardı; 

“Sanayi 4.0 sürecindeki en önemli unsurlardan birinin büyük verinin 
toplanması, paylaşılması ve işlenmesi olduğunu söylemek mümkün. 
Makinelerin birbiriyle iletişim kurabildiği akıllı fabrikalarda, iletişim 
verilerinin güvenilir bir şekilde yönetilmesi son derece önemli. 

Dijital fabrikalarda pek çok veri, çok sayıda cihaz tarafından gerçek 
zamanlı olarak oluşturularak süreçlerin şeffaf bir şekilde görüntü-
lenmesine olanak sağlıyor. 

Bu sürecin başarısında bant genişliği büyük önem taşıyor ve bu nok-
tada devreye CC-Link IE giriyor. CC Link uyumlu ürün üreticileri ve CC 
Link teknolojisi kullanıcılarından oluşan CLPA’nın dünya genelinde 
yaygınlaştırmaya çalıştığı CC-Link IE, şu anda fiilen en büyük bant 
genişliğine sahip ve gigabit hızlarında çalışan tek açık endüstriyel 
ethernet ağı olarak öne çıkıyor. 

Genel olarak saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel 
haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan CC-Link IE, 
saniyede bir gigabit ile haberleşme imkanı sunuyor. Dolayısıyla bu 
teknoloji, şimdi ve gelecekte Sanayi 4.0’ın ihtiyaçlarını karşılaması 
için büyük potansiyele sahip.” 
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Quasar İstanbul Tesis Yönetimi İçin 
Atalian İle Anlaştı

Viatrans A.Ş.’nin Mecidiyeköy’de bulunan, mükemmelin ve ilk-
lerin merkezinde yaşamak isteyenlere sunulan proje Quasar 
İstanbul’un tesis yönetimi kapsamında tüm teknik ve temizlik 

hizmetleri, 2013’te Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan Atalian 
Global Services tarafından karşılanacak.

2013 yılında girdiği Türkiye tesis yönetimi pazarında 4 yılda önemli 
bir yol kat ederek ilk 5 arasına yerleşen Atalian Global Services; tesis 
yönetimi, enerji yönetimi, temizlik, güvenlik, teknik bakım, inşaat 
& renovasyon, resepsiyon, peyzaj ve bina otomasyon sistemleri hiz-
metleri ile birçok önemli markanın ihtiyaçlarını karşılamaya devam 
ediyor. 

Sahip olunabilecek en görkemli yaşamı vadeden Quasar İstanbul’un 
teknik ve temizlik tesis hizmetleri Atalian tarafından yürütülecek

Atalian Entegre Tesis Yönetimi Quasar İstanbul’un teknik tesis yö-
netimi ve temizlik hizmetleri kapsamında  Viatrans ile iki yıllık bir 
sözleşme imzaladı. İstanbul Mecidiyeköy semtinde bulunan komplex 

yaklaşık 190.000 m2’lik bir alanı kaplayan iki kuleye ev sahipliği ya-
pıyor. Proje Quasar İstanbul, Fairmont Hotel ve Quasar Residences 
ve Ofisess olmak üzere iki kuleden oluşuyor. Boğaziçi’nin eteklerin-
de yükselen, İstanbul’un tarihi yapısı ve modern silüeti ile kontrast 
oluşturan Quasar İstanbul 2016 yılında tamamlandı. 

İstanbul’un büyüleyici silüetini şehrin merkezinde sunan gayrimen-
kul kompleksinin teknik bakımı, elektrik ve mekanik işleri ile kapalı 
ve açık alanların temizlik hizmetleri iki yıl boyunca Atalian tarafın-
dan karşılanacak. 

Tesis yönetimi kavramının ülkemizde de yerleşmesi ile birlikte artık 
projelerin yönetimleri profesyonel kurumlara devredilmeye başlan-
dı. Yönetimini profesyonel ekipler tarafından gerçekleştirmeyi tercih 
eden Quasar İstanbul’un teknik tesis yönetimi ihtiyacı donanımlı 
Atalian personeli tarafından karşılanacak. Projenin tüm teknik ba-
kım, ısıtma, soğutma, iklimlendirme, duman emme ve filtrasyon 
işleri Atalian Global Services’in entegre tesis yönetimi kapsamında 
sunulacak.
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Bosch ve Sitime, 5G ve Nesnelerin İnterneti İçin 
MEMS Zamanlayıcısı İnovasyonunu Hızlandırıyor

Bosch ve SiTime, geleceğin 5G, Nesnelerin İnterneti ve otomo-
tiv uygulamaları için yenilikçi zamanlama çözümleri sağlamak 
üzere süreç ve üretim ortaklığını güçlendiriyor. 2009 yılından 

beri MEMS yongaları üreten Bosch, SiTime’nin zamanlama çözüm-
lerini geliştirmeye yardımcı olan yeni süreç teknolojilerini hayata 
geçiriyor.

Bosch ve önde gelen MEMS (Mikro elektro-mekanik sistemler) za-
manlama sağlayıcısı SiTime Corporation, MEMS zamanlayıcısındaki 
yenilikleri hızlandırmak için stratejik bir teknoloji ortaklığı duyurdu. 

MEMS rezonatörleri, 5G, IoT ve otomotiv elektroniğinin kalbidir ve 
5G’nin daha yüksek hıza, IoT cihazlarının daha uzun pil ömrüne ve 
otomotivde sürücü destek sistemlerinin güvenilirliğinin artmasına 
olanak tanır. 

Bosch, SiTime için bu rezonatörleri üretmek ve yüksek hacim ka-
pasitesinin kullanılabilirliğini sağlamak üzere MEMS üretimindeki 
uzmanlığını kullanacak.

Cep telefonlarının, yüksek hızlı trenlerin ya da borsaların bir ortak 
noktası hepsinin anı yakalamak zorunda olmasıdır. Bu ise milyonlar-
ca telekom ve tüketici elektroniği ürünlerinde bulunan hassas MEMS 
zamanlayıcısı sayesinde mümkün olmaktadır.

Bosch Otomotiv Elektroniği Başkan Yardımcısı Jens Fabrowsky, iş bir-
liğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni, yüksek bant genişliğine sa-
hip 5G, IoT ve sürücü destek sistemlerinin başarılı bir şekilde çalışa-
bilmesi için kararlı, güvenilir MEMS zamanlama cihazları gereklidir. 

Hassas bir biçimde zamanlamaya uyulmadan, yeni nesil sistemlerin 
faydaları ve fırsatları kullanılamaz. 

Bosch’un MEMS liderliği ile SiTime’nin çığır açan MEMS zamanlama 
teknolojisi sayesinde 5G, IoT ve otomotiv uygulamalarında benzersiz 
yeni özellikleri ve kritik servisleri mümkün kılacak” dedi.

1995 yılından beri MEMS sensörü segmentinde hem öncü hem de 
global pazar lideri olan Bosch, bugüne kadar 9,5 milyardan fazla 
MEMS sensörü sattı. 

Şirket, MEMS teknolojisinin arkasındaki üretim sürecini neredeyse 
25 yıl önce geliştirdi. Dünya genelinde akıllı telefonların yarısından 
fazlasında bir Bosch MEMS sensörü bulunuyor. 

SiTime CEO’su Rajesh Vashist de açıklamasında, “Önümüzdeki 10 yıl 
içerisinde 5G, IoT ve otomotiv pazarları, 200 milyar adetlik bir fırsat 
oluşturarak zamanlama sektörünün büyümesini sağlayacak. 

Bu pazarlardaki otomasyon, iletişim ve bilgisayar uygulamaları, za-
manlama bileşenleri için daha fazla özelliği, daha yüksek doğruluğu 
ve güvenilirliği gerekli kılacak. 2009 yılından beri SiTime için bir mil-
yardan fazla MEMS rezonatörü üreten Bosch’un bu alandaki güçlü 
yeteneklerine güveniyoruz. 

Bosch’un güçlü MEMS süreç yetenekleri, yüksek performanslı MEMS 
rezonatörlerinin yeni neslini geliştirmemizin temelini oluşturdu. 
Bosch ile olan ortaklığımız, önümüzdeki yıllarda liderliğimizi pekiş-
tirmemize yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.
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Türkiye Neden Yatırımımız Için Değerli?

Rockwell Automation Doğu Bölgesi Başkan Yardımcısı Neil En-
right, “Geçen yıl şirketimizin Türkiye’deki faaliyetlerinin 25. yılı-
nı kutladık. Birtakım zorluklara rağmen ülkedeki faaliyetlerimiz 

birçok alanda sürekli büyümeye devam etti ve pazar payımız arttı” 
dedi.

Gümüş yılımızı kutlamamız Türkiye’ye olan uzun vadeli bağlılığımız 
ve güvenimizin bir göstergesidir. Türkiye pazarı devam eden büyü-
mesiyle hala cazip bir pazar olmaya devam ediyor. Stratejimizi güç-
lendirmeye ve kaynaklarımızı Türkiye’ye yatırmaya devam etmemiz 
akıllı bir iş kararı olacak. 

Türkiye’nin Çok Güçlü Sektörleri Var

Türkiye otomotiv ve lastik sektörü çok büyük, ayrıca madencilik ve 
metal üretimi gibi ağır sanayi sektörler de var. Ayrıca Türkiye’de 20 
binden fazla makine üreticisi faliyet gösteriyor. 

Ayrıca Türkiye yerel ve çok uluslu son kullanıcıların iyi bir karışımı-
na sahip olan ve teknolojiyi kucaklayan bir pazar. Ürün, sistem ve 
çözümleri hem yurtiçi pazar için hem de ihraç için tasarlanıyor. Her 
geçen gün daha fazla yerli Türk şirketin ihracat yapmak istediğini ve 
dünya pazarlarına açılmak istediğini görüyoruz. 

Bu da Türkiye pazarını yetkinliklerimizle güçlü bir şekilde destekle-
yeceğimiz ideal bir sahne yapıyor. Türkiye’deki müşterilerimiz tam 
olarak ne istediklerini biliyor ve onları destekleyebilmek için atik 
olmak zorundayız. 

Muhteşem Fırsatlar Sunan Bir Pazar

Mali yılı çok güçlü bir karneyle bitirdik ve müşterilerimizin ihtiyaç-
larıyla pazarın dinamiklerini izliyerek bu başarıyı gelecek mali yıla 
da taşıyacağız. Türkiye muhteşem fırsatlar sunmaya devam ediyor. 

Bahsedilmesi gereken en önemli gelişmelerden biri de birlikte bir 
laboratuvar ortamı geliştirdiğimiz İstanbul Teknik Üniversitesi ile 
ilişkimiz. 

Simülasyon ve makineler ve teknolojilerimizle donatılmış eksiksiz bir 
laboratuvarda öğrenciler gerçek otomasyon tecrübesi yaşayabiliyor. 

Bu proje iki taraf için de muazzam faydalar sağlıyor. Öğrenciler hem 
otomasyonu tanıyor ve deneyimliyor, biz de muhteşem genç yete-
neklere erişim sağlıyoruz. 

Birçok kolejde ve eğitim kurumunda kimsenin kullanmadığı labo-
ratuvarlar var. Fakat İTÜ’deki laboratuvarımıza ne zaman ziyarete 
gelsek, her zaman gerçekten birşeyler yapan öğrencilerle dolu ol-
duğunu görüyoruz. Teknolojiye olan ilginin işimizi cazip ve güncel 
kıldığını görmek güzel. 

Yetenekli İnsanlardan Oluşan Bir Ekip 

Türkiye’deki ekibimize sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Ne yap-
tıklarını çok iyi biliyor ve iyi iş çıkartıyorlar, pazarı çok iyi tanıyorlar. 
Rockwell Automation’daki çalışma arkadaşlarımız olsun, tedarikçile-
rimiz veya iş ortaklarımız ve müşterilerimiz olsun, her zaman Türkiye 
ekibimizdeki yetenek düzeyi ve profesyonellikten hayli etkileniyor-
lar. 

Harika bir çalışma ortamı var. Kazanmaya ve büyümeye olan adan-
mışlık düzeyi kesinlikle altını çizmeye değer. Böyle bir ekip ve bü-
yümeye devam eden bir pazarda ne ters gidebilir ki? Kesinlikle ka-
lacağız.
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GYİAD, Başarı Dijital Dönüşüm’de Konferansı Düzenledi : 
“Geleneksel İş Yapış Şekilleri Değişmeli” 

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), aile şirketleri ve 
kobiler için Başarı Dijital Dönüşüm’de konferansı düzenledi. 26 
Ekim’de gerçekleşen etkinlikte dijital dönüşümün nedenleri, aile 

şirketleri ve kobilerde dijital dönüşümün nasıl olması gerektiği konu-
şuldu. Sektörden dijital dönüşüm örneklerinin de aktarıldığı konfe-
ransta, dijitalleşmenin Türkiye için önemine de değinildi.

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği, 26 Ekim’de Dijital Çalışma Gru-
bu liderliğinde aile şirketleri ve KOBİ’ler için Başarı Dijital Dönüşüm’de 
Konferansı düzenledi. Farklı oturumların ve konuşmaların yapıldığı 
konferansta dijital dönüşümün nedenleri, aile şirketleri ve KOBİ’lerde 
dijital dönüşümün nasıl olması gerektiği değerlendirildi, vaka örnek-
leri anlatıldı. 

“Geleneksel İş Yapış Şekilleri Dönüştürülmeli”

Açılış konuşmasını yapan GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Savcı, 
aile şirketlerinin ve KOBİ’lerin yeniliklere karşı direnç gösterdiğini ve 
çekinceli yaklaştığını belirterek dijitalleşmenin Türkiye’de böyle bir ko-
numda olduğundan bahsetti. 

“Ancak bu çekinceli yaklaşım kaçınılmaz sonla yüz yüze geleceğimiz 
gerçeğini de patronların önüne her defasında bir şekilde getiriyor. Şir-
ketlerimizde oturup ah vah demek yerine gelişmiş ülkelerle aramızdaki 
teknoloji farkını azaltmak için neler yapmalıyız konusuna kafa yormalı 
ve bir hareket planı hazırlamalıyız” diyen Savcı, dijital dönüşümün, aile 
şirketleri ve KOBİ’ler  için büyük fırsatları getirdiğini söyledi ve ekledi: 

“Teknoloji sayesinde ortaya çıkan fırsatlara odaklanılması gerektiğinin 
altını bir kez daha çizmek isterim. Dijital dönüşüm aile şirketleri ve ko-
biler için büyük fırsatları getiriyor. 

Hepimiz iş yapış şekillerimizi gözden geçirmeliyiz. Önümüzdeki dö-
nemde ailelerin ikinci nesilleri veya kurumiçi girişimcilik ile geleneksel 
iş yapış yöntemlerimizi dönüştürmemiz gerekecek.” 

“Dijitalleşmeyle Ekonomide 25 Milyar Dolarlık Bir Fırsat 
Yakalamak Mümkün”

GYİAD Başkan Yardımcısı ve Dijital Çalışma Grubu Başkanı Fuat Pamuk-
çu ise, konuşmasında dijitalleşmenin ekonomiye katkılarına değindi: 

“Maalesef, Türkiye’deki katma değerin yüzde altmışına ve işgücünün 
yüzde yetmişbeşine sahip olan imalat ve ihracat pazarlarında faaliyet 
gösteren KOBİ’lerimizin, yüksek ve orta teknoloji kullanımı yüzde 10 
seviyesinde. Bu seviye ülke ortalamamızın yarısı kadar. 

Ülkemizde ise 500 milyon TL üzerinde cirosu olan firmalarda yapılan 
bir araştırmada, dijitalleşme oranı yüzde altmış olarak tespit edildi. 
Şirketlerimizin bu seviyesi, uluslararası rakiplerimizin ortalamasına 
göre yüzde yirmi beş düşük. 

KOBİ’lerimiz ve aile şirketlerinin, dijitalleşme seviyesi büyük şirketleri-
mizin seviyelerine gelmesi durumunda, 10 yıllık bir dönemde ekono-
mide yüzde 1,5 ile yüzde 3,0 arasında bir artışa yani başka bir deyişle 
toplam  25 ile 35 milyar dolar arasında bir fırsata tekabül etmektedir.” 

“Rekabette Kalmak İçin Dijitalleşme Şart”

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, keynote konuşmacı olarak yer aldığı kon-
feransta dijital dönüşüm için iş dünyasının dönüşmesi gerektiğinden 
bahsetti: “İçinde bulunduğumuz yüzyılın ihtiyaçlarına geçmiş yılların 
çözümleriyle yanıt vermek imkansız. 

Artık bu çözümler, yeni beklentilere cevap vermemeye başladığında 
değişim başlar ve hızlı bir şekilde hamleler yapılır. Gerek dünyada ge-
rek ülkemizde dijitalleşme konuları özel bir önemle ele alınıyor. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun yaptığı 2018 Küresel Rekabet Gücü ra-
porunda küresel rekabette 140 ülkede 61.sıradayız. Geride kalmak gibi 
bir konforumuz yok. Dijital dönüşüm, rekabet edebilmek için önemli. 
Dijitalleşme sürecinin yeni iş kolları ve farklı yatırım alanları doğurma-
sını bekleniyor. 

İnovasyon ve yaratıcılık odaklı yeni mesleklerin ortaya çıkması kaçınıl-
maz. Bu nedenle yeni neslin eğitim sisteminin ve mevcut çalışanların 
yetkinliklerinin dönüştürülmesi, genç nüfusa analitik ve eleştirel dü-
şünce yeteneğini kazandırmak çok önemli.”

“Aile Şirketlerinin 10 Yıllık Öngörülerini Planlamaları Gerekiyor”

Etkinliğin ilk oturumunda ‘Başarının Sırları: Neden ve Nasıl Dijital Dö-
nüşüm’ konusuna değinildi. Oturumda konuşan Türk Telekom CEO’su 
Paul Doany “Özellikle aile şirketlerinin dijital dönüşümle ilgili 10 yıllık 
öngörülerini planlamaları gerekiyor. 

İşleri nasıl gelişecek, nelere ihtiyaç duyacaklar, pazarda nasıl gelişmeler 
oluyor gibi incelemeler yapmaları şart. Bu noktada yöneticilerin, şirket 
sahiplerinin ve karar vericilerin inisiyatif alıp adım atmaları gerekiyor. 
İnsan, tabiatı gereği değişime direnç gösterir ve hatta bazen reddeder. 

Fakat dijital dönüşümü reddedenler veya uyum sağlayamayanlar ne 
yazık ki gelecekte tutunamayacak. 

Bu nedenle şirketlerin, yönetime, yönetim kurullarına, CEO’larına bu-
nun bir gereklilik olduğunu anlatmaları gerek. Hatta ihtiyaç duyuldu-
ğunda dışarıdan da destek alınmalı” dedi. 
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Akıllı, İletişime Açık ve Kompakt - Eaton XC300 
Moduler PLC 

Eaton’ın yeni XC300 modüler PLC’si ,  özellikle XN300 I/O sistemi ve 
XV300 dokunmatik panel ile birlikte kombine edildiğinde, ma-
kine ve sistem üreticilerine aerodinamik ve modern otomasyon 

konseptlerini gerçekleştirmelerini sağlıyor. 

Yüksek performansa ve mükemmel haberleşme özelliklerine sahip 
olan modüler kontrolörün hızlı çevrim süreleri, makine için daha 
yüksek üretkenlik oranı sağlıyor. 

Çeşitli arayüzleri sayesinde kontrolör, geniş çapta bir uygulama yel-
pazesi için evrensel ve esnek bir veri düğüm noktası olarak oldukça 
uygundur. 

Entegre bir OPC sunucu, M2M (makineden makineye) iletişiminde 
standartlaştırılmış veri transferine izin verir, böylece otomasyon 
mimarisinde kesintisiz bir entegrasyona olanak sağlarken Endüstri 
4.0.’a doğru basit bir yol da oluşturur.

Linux tabanlı sistem CODESYS 3 kullanarak programlanmış ve CANo-
pen, easyNet ve Modbus RTU’dan EtherCAT, Modbus TCP, Ethernet/ IP 
yoluyla  OPC/Scada’ya yaygın olarak kullanılan pek çok arayüzü ve 
alan veriyolu protokolünü destekler. 

Modüler makineler, ağa bağlı tesisler ve üretim konseptlerinde 
XC300, yüksek esnekliği sayesinde avantajlarını gösterir. Kontrolör, 
farklı ağ adreslerine dayanan üç farklı Ethernet ağının çalışmasına 
izin verir. 

Örneğin, bağımsız ağlar, mobil, M2M ve SCADA iletişimi için ayarla-
nabilir. Bu şekilde, güvenlik ve performans açısından ağla en uygun 
şekilde eşleşir. 

Kontrolör ayrıca dört I/O kanalı üzerinden kendi beslemesini sağlar. 

Entegre web sunucuları, akıllı telefon ve tablet cihazlarının ekranları 
için HTML5 özelliği ile CODESYS 3 görüntülemesini ve cihaz yöneti-
mini destekler. 

Kurulu programlar ve kütüphaneler tüm XC ve XV cihazları için des-
tek sağlar, böylece yeniden geliştirme süresi ve maliyetinden tasar-
ruf edilir. 

Bu kurulu programlar ve kütüphaneler mikro SD kartı veya bir USB 
bellek kullanılarak seri üretim için diğer cihazlar üzerine hızlı ve ko-
lay bir şekilde kopyalanabilir. Eaton yetki verilmemiş erişime karşı 
ekipmanları ve sistemleri korumak için mevcut iletişim ve güvenlik 
standartlarını uyguluyor.

XC300 hem şifrelemeyle ilgili kimlik doğrulama mekanizmalarını 
(TLS/IPSec) hem de sertifikaya dayanan yetkilendirmeyi destekliyor. 
XC300 kontrolörü XN300 I/O sistemiyle birlikte, DIN rayı üzerine gü-
venli bir şekilde tutturulur.

Bir XC300 32’ye kadar XN300 genişleme modülünü kontrol edebi-
lir. Pratik kurulum konsepti ve takılabilir bağlantı seviyeleri en sert 
alanlardaki kurulumları bile basit hale getirir ve istasyonların ön 
montajını mümkün kılar.

XC300, XN300 ve XV300 ürün gruplarıyla, Eaton mühendislere En-
düstri 4.0 konseptlerini destekleyen ve müşterilerine katma değer 
ekleyen tutarlı ve gelecekteki muhtemel değişikliklerden etkilen-
meyen otomasyon mimarisini tasarlama imkanı sunuyor.

XV300 paneli yüksek çözünürlüklü kapasitif dokunmatik ekranıyla 
HMI görselleştirmesini kullanırken XC300 ve XN300 uzak I/O sistemi 
ise kompakt, alandan tasarruf sağlayan bir üniteyi ortaya çıkarır.

Eaton’ın görselleştirme yazılımı Galileo ve XN300 Assist yazılımı aracı 
CODESYS programlama yazılımıyla birlikte, mevcut ve yeni otomas-
yon sistemlerini destekler ve projelerin hızlı ve kolay uygulanmasını 
sağlar.
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Rockwell Automation Energy Observer 
Projesini Destekliyor

Rockwell Automation çığır açan sıfır emisyonlu geminin sürdü-
rülebilirliğinin yönetimine yardımcı olacak gelişmiş otomasyon 
teknolojileri sağlıyor.

Dünyanın ilk hidrojen ve yenilenebilir enerjiyle çalışan gemisi Energy 
Observer, geleceğin muhtemel enerji sisteminin gücünü kanıtlamak 
için altı yıllık bir dünya turunda. 

Rockwell Automation ise sıfır sera gazı emisyonu veya küçük parçacık 
emisyonu ile çalışan geminin çalışmasına yardımcı olan otomasyon 
sistemlerinin resmi tedarikçisi ve hizmet çözümleri sağlayıcısı oldu.

Dünya seyahati süresince, 24 saat boyunca enerji bağımsız şekilde 
çalışması için Energy Observer güneş enerjisi, rüzgar türbinleri, lit-
yum-iyon bataryaların dahil olduğu kesikli yenilenebilir enerji türle-
rinin bir kombinasyonunu ve bir hidrojen üretim sistemi kullanıyor.

Energy Observer takımı geminin enerji yönetim sisteminin kontro-
lüne yardımcı olacak gelişmiş otomasyon çözümleri için Rockwell 
Automation ile çalışmaya başladı. 

Gemi için sunulan çözümler, sistemi izleme ve kontrol etmek için 
herhangi bir sorun yaşanmadan entegre olabilen Allen-Bradley 
ControlLogix programlanabilir otomasyon kontrolörü, Allen-Bradley 
PowerFlex sürücüler, Allen-Bradley POINT I/O, FactoryTalk View Site 

Edition (SE) denetim yazılımı ve FactoryTalk Historian veri depolama 
yazılımı. Merkezi bir insan makine ara yüzü (HMI) ise ekibe gerçek 
zamanlı bilgi saylayarak çözümü tamamlıyor.

Enerji yönetim çözümü Energy Observer ekibinin enerji kaynakla-
rının dağıtımını izlemesi, kontrol etmesi ve optimize etmesine yar-
dımcı oluyor ve bir enerji kaynağından diğerine geçilmesi gerektiği 
konusunda akıllı kararlar alınmasını sağlıyor. 

Çözüm ayrıca geminin seyahati boyunca elde edilen tüm operasyo-
nel veriyi kaydediyor ve kıyıdaki ekibe bu verileri yönlendiriyor. Bu 
akıllı kararlara bir örnek verecek olursak, gemide itici güç ve tuzsuz-
laştırma gibi sistemlerde lityum-iyon bataryalar kullanılır. 

Güneş panelleri ve rüzgar türbinleri, PowerFlex gibi sürücüleri kulla-
narak bataryaları şarj eder. Uygun olmayan çevre koşulları nedeniyle 
batarya düzeyi yüzde 30’a veya altına indiğinde geminin hidrojen 
enerji sistemi devreye girer. Bu sistem de okyanus suyunu tuzsuz-
laştırma süreci sırasında yaratılan hidrojenle beslenir  ve ek batarya 
şarjı tedarik sürecini aktive eder.

Energy Observer projesinin temsilcileri bu yıl Mayıs ayının sonların-
da Montreal’de gerçekleşen ve Michelin tarafından gerçekleştirilen 
Sürdürülebilir Mobilite konulu Movin’ON Dünya Zirvesi’nde Rockwell 
Automation standını ziyaret etmişti.

otomasyon
automation

Aralık  December  2018





184

haber

www.sektorumdergisi.com

“Endüstri 4.0” Kavramını Literatüre Kazandıran Fuar; 
Hannover Messe’de Gündem Endüstri 4.0 ve Yapay Zeka 

Dünyanın en büyük sanayi fuarı Hannover Messe’de 2019 yılında 
ana tema “Entegre Endüstri – Endüstriyel Zeka” olacak. Dünya-
da “Endüstri 4.0” kavramının ilk kez kullanıldığı etkinlik olarak 

sanayide dijital teknolojinin en büyük vitrini olan fuar, 1-5 Nisan ta-
rihleri arasında Almanya’da gerçekleşecek. 

Yapay zeka çağında insan ve makine arasında dijital ağ kurulmasına 
odaklanacak fuarda üretim ve enerji sektörlerinin dijital dönüşümü 
ele alınacak. 

Bu yıl Nisan ayında Türkiye’den 200’e yakın firmanın katılımıyla 
gerçekleşen Hannover Messe robotlar, otomasyon teknolojisi, IT çö-
zümleri ve yazılımların yanı sıra network platformlarıyla birbirinden 
görkemli show ve özel etkinliklere ev sahipliği yaptı. 

Her yıl endüstriyel teknolojide bir sonraki adımın ne olacağına odak-
lanan fuarın 2019 ana teması “Entegre Endüstri – Endüstriyel Zeka” 
olarak belirlendi. 

Yapay zeka teknolojisinin üretim ve enerji sektörlerinde devrim ya-
ratma potansiyeline dikkat çeken Deutsche Messe Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Jochen Köckler şunları söyledi:

“Müşterilerin artan talep ve beklentilerine uygun olarak makineler 
bir dönüşüm yaşıyor. Bilgi üreten yapay zeka sistemleri, veri ve algo-
ritmalardan da yararlanarak üretim süreçleri, elektrik şebekeleri ve 
lojistik gibi alanlarda işletmeler sürekli optimize edebiliyor. 

Bu sistemlerin bir diğer özelliği de hata ve arızaları güvenilir bir şe-
kilde tahmin edebilme kapasiteleri. Bu yılki temamız olan Entegre 
Endüstri – Yapay Zeka teması tam olarak bu potansiyele vurgu ya-
pıyor.”

İnsan, makine ve veri arasındaki ağı bilgi paylaşımını sağlayan ortak 
platformların oluşturduğunu belirten Köckler şunları söyledi:

“Bu platformlarda insanlar, ağı etkinleştiren aktörler olarak rol alı-
yor. Üretimin hiçbir formunun insanların süreç bilgisi ve farklı nite-
likleri olmadan harekete geçebilmesi mümkün değil. 

Bilgi yönetiminin genişlemesi ve bilgi taşıyanların eğitilmesi gibi 
önemli unsurları içeren yapay zeka teknolojisine odaklanırken, insan 
unsurunu da göz önünde bulundurmaya devam edeceğiz.” 

Yeni Teknolojiler İlk Kez Bu Fuarda 

Hannover Messe 2019’da yapay zeka ve makine eğitiminin; enerji 
verimliliği ve kullanımı ile otonom üretim süreçleri dâhil olmak üze-
re, üretim ve enerji sektörlerinde artan önemine vurgu yapacak. 

Fuarda ayrıca ara yüz, protokol ve güvenlik açısından yaşanan zor-
luklar ele alınacak. Yapay zeka ve endüstri sektörlerinin düşünce 
liderleri, Hannover Messe’de bir araya gelerek geleceğin çözümlerini 
geliştirecek. 

1 - 5 Nisan 2019 tarihleri arasında Hannover Fuar Merkezi’nde ger-
çekleşecek Hannover Messe, IAMD–Entegre Otomasyon, Hareket ve 
Kuvvet, Dijital Fabrika, Enerji, Endüstriyel Tedarik, ComVac ve Araş-
tırma & Teknoloji bölümlerinden oluşuyor. Fuarda yeni başlayanlar 
ve kariyer gelişimi için de özel bölümler bulunuyor. Fuar programın-
da 90’dan fazla konferans ve forum yer alıyor.
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TOMSAN  ELEKTRİK
 Elektrik pano montajından anlayan,

askerliğini yapmış, Ümraniye IMES’e ulaşım 
sorunu olmayan tecrübeli eleman aranıyor.

Fikret TOMAR /  0216 313 31 45

PLASTİM EGE ELEKTRİK
Firmamızın muhasebe bölümünde 

çalıştırılmak üzere ön muhasebe elemanı 
aranmaktadır. Micro muhasebe programı 

bilen, e-fatura deneyimi olan, en az 3 yıllık iş 
tecrübesi olan çalışma arkadaşları arıyoruz.

Not : Lütfen Micro programını iyi bilenler 
ve tecrübesi olanlar müracaat etsin.

Yasin PAŞALI / 0232 360 11 11

ELCON ELEKTRİK
Endüstriyel ısıtma sektöründe faaliyet 
gösteren firmamıza çalışma arkadaşı 
aramaktayız.  Üniversite mühendislik 

fakültelerinden mezun, Solidworks katı 
modelleme programına hakim, askerlik 

hizmetini tamamlamış veya tecilli, B sınıfı 
ehliyet sahibi İstanbul içinde aktif araç 
kullanabilen, projelendirme çalışmaları 

için müşteri ziyaretlerini gerçekleştirebilen, 
İstanbul’da ikamet eden eleman alınacaktır.

Atakan YÜCEL / 0212 222 23 10

AVRASYA ELEKTRİK 
  Cnc makina kart tamiri AC, DC, CPU, IO 

kartları tamiri servo sürücü tamiri tecrübeli 
takım arkadaşları aramaktayız. Ehliyeti olan 

ve aktif olarak araç kullanabilen elektrik / 
elektronik malzeme bilgisine sahip askerliğini 

yapmış online başvuru yapan adaylar 
değerlendirilecektir. Çalışma ofisimiz Pendik 

bölgesindedir, ancak firmalara servisimiz 
mevcuttur ve Anadolu yakasında her ilçeye 
ve Kocaeli bölgesine hizmet vermekteyiz.

M. Gökhan PAÇACI / 0216 390 20 26

ETOVERA  ELEKTRİK
3. Havalimanı şantiyesinde çalışmak üzere; 
Üniversitelerin Elektrik / Elektrik Elektronik 

Mühendisliği bölümlerinden mezun, Autocad 
ve MS Ofis programlarını çok iyi düzeyde 

kullanabilen, proje dizaynı ve saha 
uygulamaları konusunda 7-10 yıllık 

deneyim sahibi tercihen iyi derecede 
İngilizce bilen, B sınıfı ehliyet sahibi olan 

ve aktif araç kullanabilen, teknik ofis 
mühendisi, saha mühendisi aranıyor.

İrfan DEMİROK / 0212 221 59 15

HAN ELEKTRİK
Mimari tadilatlarda elektrik tesisatında, 

mağaza aydınlatmalarında, güvenlik 
sistemlerinde ve televizyon uydu 

yayınlarının kurulum arıza ve bakım 
işlerinde çalışmak üzere vasıflı ya da 
vasıfsız personel alımı yapılacaktır.

Sezer ACAR / 0286 212 64 97

MARKALED AYDINLATMA 
22-25 yaşları arasında, askerliğini 

tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli, araç 
kullanabilen, öğrenmeye açık, esnek 
çalışma saatlerine uygun, ofis dışında 
ve ofis içinde bizlere yardımcı olacak 

bay çalışma arkadaşı arıyoruz.

Metin ERKAN / 0212 438 50 58

VAROL  GRUOP
Ankara Akyurt bölgesinde bulunan 

fabrikamızda çalışacak 25-40 yaş arası 
teknik servis elemanı alınacaktır.

Hakan VAROL / 0312 847 52 13

AYHAN MÜHENDİSLİK
Aydınlatma sektöründe çalışmış 

aydınlatma tasarımı yapabilecek, AutoCad 
ve 3D programlarını aktif kullanabilen 

bay-bayan personeller alınacaktır.

Erol KOYULHİSARLI / 0212 475 98 52

Bu sayfalarda ücretsiz iş ilanlarınızın yayınlanması için ; 
info@sektorelyayincilik.com adresine mail yollayabilirsiniz..
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OKYANUS  GRUOP
Dudullu’da AVM projesinde (kendi bünyesi) 

2+2+2 off vardiya sisteminde  1900 
TL Maaş + Yol (205) + AGİ + Yemek + 

Mesai + SGK (maaş üzerinden) ile görev 
alacak kimliksiz (kursla birlikte) bay 

gözetim ve danışma görevlisi alınacaktır. 
22-35 yaş arası, sertifika almak isteyen, 

boy-kilo orantılı, diksiyonu düzgün, 
1.70 boy ve üzeri personel alınacaktır.

Nergis DEMİR / 0212 272 80 85

DAĞ GRUP
Velimeşe Organize Sanayi’ deki fabrika 

projemiz için sertifikalı bay özel güvenlik 
görevlisi alınacaktır. 2+2+2 sisteminde 
çalışılacak olup maaş 2050 TL dir. Mesai 

imkanı vardır. Diğer şartlar şirket merkezinde 
yüz yüze görüşmede belirlenecektir.

Eren GÜNER / 0282 263 95 95

LUCEA  AYDINLATMA
Tercihen aydınlatma ve mobilya sektöründe 
çalışmış,  %100 Müşteri memnuniyeti odaklı 
çalışabilecek. Perakende sektörünün esnek 

çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek. 
Mağaza içi görev dağılımında esnek 

davranabilecek avize mağazamızda çalışacak 
bay ve bayan, çalışma arkadaşları arıyoruz.

Not: Mağazamız Cumartesi ve Pazar  
günleri de faaliyet göstermektedir. 

Cem ŞAHİN / 0232 265 63 62

MAX OTOMASYON 
Endüstriyel otomasyon sektöründe 
faaliyet gösteren İstanbul merkezli 

firmamızın Bursa Küçük Sanayi şubesinde 
görevlendirilmek üzere, ön muhasebe 

konusunda tecrübeli aynı zamanda firma 
iç satış ve finansmanı yönetebilecek 
tecrübede bayan eleman alınacaktır.

Tarık KORAL / 0212 220 42 48

ATAK ELEKTRİK
İzmir merkezde ikamet eden, 20-35 yaş 

arası, askerliğini yapmış ,yüksek okul 
(mekatronik tercih) veya endüstri meslek 
okulu mezunu, yurtiçi ve yurtdışı seyahat 
engeli olmayan yabancı dil (İngilizce) iyi 
derecede bilgisi olan sürücü belgesi olan 
(tecrübeli) bay teknik eleman alınacaktır. 

İzzet GEZER / 0232 459 71 03

ARON OTOMASYON 
Şirketimiz bünyesinde istihdam edilmek 

üzere,  Meslek Lisesi, Teknik Lise 
veya Meslek Yüksek Okullarının ilgili 

bölümlerinden mezun, askerliğini yapmış/
tecil ettirmiş (en az 2 yıl), sorumluluk 
sahibi, elektrik teknisyenleri- ustaları 

aranmaktadır. Tercihen torbalı ve çevresi 
başvuruları değerlendirilecektir. Sadece 

online başvuru kabul edilecektir.

Yılmaz ARSLAN  /  0232 854 05 05

FD PROJE 
İçme suyu sistemleri otomasyonu işlerinde 

çalışacak, Siemens Wincc veya muadili 
Wintr Scada yazılımı ve Tiapottal ve muadili 
PLC programlama yapabilen mühendis ve 

teknisyen uzman otomasyoncular arıyoruz.

Ferhat DEMİR / 0312 395 39 17

ELİPO OTOMASYON 
Bilişim Vadisi’nde bulunan firmamızda 
telefonla teknik destek çağrı merkezi 
ve teknik servis takım arkadaşlarını 

arıyoruz.  Genç- dinamik, insan ilişkilerinde 
başarılı, kendini geliştirmeye müsait,

MSSQL bilgisine temel düzeyde
 sahip elaman.

Ali SÖNMEZ / 0332 262 00 25

TEKNOSAN OTOMASYON
Ön Muhasebe ve Ofis Sorumlusu, En az Lise 

Mezunu Ön Muhasebe ve Cari Takibi konularında 
tecrübesi olan, Fatura takibi yapabilecek, 

Ödeme için müşterilerimizi arayacak, 
faturaları düzenleyecek , Müşterilerimiz ile 

telefonda ilk görüşmeleri yapacak Bilgisayar 
ve Ofis Programları Kullanabilen, Başakşehir, 

İkitelli, Halkalı veya civarında ikamet eden 
Kendine güvenen ve öğrenmeye açık, Takım 

çalışmasına uygun, Ekip arkadaşı arıyoruz

Yunus KILIÇ / 0212 549 74 18

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

Amasya

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara 

Antalya

Bingöl

Bitlis

Edirne

Elazığ

Erzurum

Eskişehir 

Giresun

Hakkari

Hatay

İstanbul 

A.karahisar

Amasya

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara 

Antalya

Bingöl

Bitlis

Edirne

Elazığ

Erzurum

Eskişehir 

Giresun

Hakkari

Hatay

İstanbul 

Emirdağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Cezaevi Müdürlüğü-Açık Adalet Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

Danıştay Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma 
Dairesi Başkanlığı

Hv.loj.k.lığı (Mahalli) Milli Savunma Bakanlığı M.S.B. 
Bağlıları

İdari İşler Dairesi Başkanlığı Diğer Özel Bütçeli Kuru-
luşlar Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu

İkmal Bakım Daire Başkanlığı İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Başbakanlık 
Diyanet İşleri Başkanlığı

Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı

Antalya Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Hazine ve 
Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

İl Jandarma Komutanlığı(Bingöl) İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğü

4 Mknz.p.tug.k. Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları

İller Bankası Anonim Şirketi Elazığ Bölge Müdürlüğü

İl Jandarma Komutanlığı (Erzurum) İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı

Eskişehir Sulama Birliği

Giresun Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2 İnci Hd.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Msb 
Bağlıları

İl Jandarma Komutanlığı(Hatay) İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

17.12.2018 11:00

19.12.2018 11:00

21.12.2018 10:30

19.12.2018 11:00

26.12.2018 10:00

 21.12.2018 10:30

13.12.2018 10:00

20.12.2018 10:30

25.12.2018 10:00

19.12.2018 10:00

21.12.2018 10:00

21.12.2018 14:00

20.12.2018 10:00

 19.12.2018 09:00

21.12.2018 10:00

19.12.2018 13:30

18.12.2018 14:00

20.12.2018 09:00

25.12.2018 10:00

20.12.2018 10:30

Çift Konsol Aydınlatma Direği, 120 Watt Ve 40 Watt Aydınlatma 
Armatürü

Elektrik Enerjisi Alımı

Elektrik Enerjisi

Özel Güvenlik

2 Kısım 12 Aylık Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Güvenlik Sistem Bileşenleri Modernizasyonu Güncellemesi

Merkezi Edinim, Envanter, Arıza Ve Çağrı Yönetim Otomasyon Sistemi 
(Yazılım Bakım, Onarım Ve Teknik Destek)

Diyanet İşleri Başkanlığı Elektrik Enerjisi

Elektrik Enerjisi

Elektrik Enerjisi Alımı

Bingöl İl Jklığı Ve Kiğı Jkomdaklığı İhtiyacı İçin 2 Kısım 
Elektrik Enerjisi Alımı

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

İller Bankası A.Ş. Elazığ Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sosyal 
Tesislerine 3 Yıl (36 Ay) Süreli 6 Adet Silahlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı

Elektrik Enerjisi Alımı

Regülatör Ve Porsuk Barajı Özel Güvenlik Hizmeti Alım İşi

Giresun Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Bakım 
Onarım Malzeme Alım İşi

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Ve Bağlı Birliklerinin 2019 Yılı İçin İhtiyaç 
Duyulan Elektrik Enerjisi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Özel Güvenlik Görevlileri İçin 
Kıyafet Alımı
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İstanbul 

İzmir

İzmir

Karaman

Kırklareli

Kocaeli

Konya

Manisa

Mersin

Muğla

Nevşehir

Nevşehir

Sakarya

Samsun

Siirt

Sivas

Tekirdağ

Tekirdağ

Trabzon

Yozgat

İstanbul 

İzmir

İzmir

Karaman

Kırklareli

Kocaeli

Konya

Manisa

Mersin

Muğla

Nevşehir

Nevşehir

Sakarya

Samsun

Siirt

Sivas

Tekirdağ

Tekirdağ

Trabzon

Yozgat

19.12.2018 11:00

 28.12.2018 10:00

14.12.2018 10:00

 20.12.2018 14:00

25.12.2018 10:00

24.12.2018 14:00

25.12.2018 11:00

28.12.2018 14:30

24.12.2018 11:00

 24.12.2018 10:00

24.12.2018 14:00

20.12.2018 10:30

25.12.2018 11:00

21.12.2018 10:00

21.12.2018 11:00

14.12.2018 14:30

21.12.2018 10:30

18.12.2018 11:00

24.12.2018 14:30

17.12.2018 10:30

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet 
Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Ege Üniversitesi

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

Lüleburgaz Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlükleri -Kocaeli 
Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Spor Genel Müdürlüğü

3.Ana Jet Üs K.lığı Milli Savunma Bakanlığı M.S.B. 
Bağlıları

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı 
Bakan Yardımcılıkları

Tıp Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi 
Yükseköğretim Kurumları Mersin Üniversitesi

Cezaevi Müdürlüğü- T Tipi Kapalı Ve Açık Adalet 
Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
(DHMİ) Nevşehir-Kapadokya Hava Limanı 
Başmüdürlüğü

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Sakarya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (Saski) Genel 
Müdürlüğü

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi

3 Komd.Tug.k. Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. 
(TÜDEMSAŞ)

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

Cezaevi Müdürlüğü-Tekirdağ Açık Adalet Bakanlığı 
Bakan Yardımcılıkları

SGK Trabzon İl Müdürlüğü

Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yozgat Et 
Kombinası Müdürlüğü

Elektrik Enerjisi Alımı

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı (32000000 Kilowatsaat)

Toplu Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımı

Elektrik Enerjisi Alımı

Güvenlik Kamera Sistemleri Alımı Ve Montajı İşi

Serbest Piyasadan Elelektrik Enerjisi

2 Kısım (18 Kalem) Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi

MEÜ Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi İçin Elektrik Enerjisi Alımı

Elektrik Enerjisi Alımı

DHMİ Kapadokya Havalimanı 2019-2020 Yılları Elektrik Enerjisi

Resmi Daire Ticarethane Diğer 1 Tarifesindeki Elektrik Enerjisi

Son Kaynak Tedarik Tarifesi İçin Elektrik Enerjisi

Sah.Shh.Eğt.Mrk.k.lı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Özel Güvenlik

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Ve Bağlı Sağlık Tesisleri İçin Serbest 
Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri İçin Serbest 
Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Aktif Elektrik enerjisi

Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ve Bağlı Birimler İçin 2019 Yılı 
01/02/2019-31/12/2019 Tarihleri Arası (11 Aylık) Serbest Piyasadan 
Elektrik Enerjisi Alımı

8 Kişi İle 12 Ay Süreli Özel Güvenlik
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 REKLAM İNDEKSİ

Ön Kapak
Totan Aydınlatma 

1. Ara Kapak Arka
Sorye Restaurant

Ön Kapak İçi
Ekon Kondansatör

Arka Kapak İçi
Sektörüm Dergisi Dijital

Arka Kapak
Seval Kablo

2. Ara Kapak Ön
Next&Next Star

2. Ara Kapak Arka
Next&Next Star

1. Ara Kapak Ön
Ortaç Elektrik

 1.Asil Metal
 5.Argesys Elektronik
 7.Ören Kablo
 9.Dtm Elektroteknik
 11.Onka Klemens
 13.Opaş Elektrik
 15.Klsplast Plastik
 17.Sigma Elektrik
 19.Forplas Plastik
 21.Teknikel Pano
 23.Kardeş  Elektrik
 25.Emek Perçin
 27.Varsan Elektrik
 29.Radelsan Elektrik
 31.Mepa Elektrik

 33.Mepa Elektrik
 35.Mepa Elektrik
 37.Küçükarslanlar Bakır
 39.Akiş Plastik
 45.Gemta Elektronik
 47.Koza Grup
 53.Ardıç Elektrik
 59.Sutem Elektrik
 61.Dersa Boru
 62.Teknik Rovelver
 63.Teknik Rovelver
 67.Fomar Fiber Optic
 71.Setel Elektronik
 75.Sanelek Elektrik
 83.G.Sanlıtop Mekatronik

 89.Gensa Alüminyum
 91.Makel LED
 97.Vestel LED
 99.LEDplast Plastik
 101.Dikey Elektrik
 103.Ağartan Enerji
 105.Arsel Elektronik
 107.Deka LED
 109.Totan Aydınlatma
 111.Totan Aydınlatma
 113.Totan Aydınlatma
 117.Buse Aydınlatma
 131.Akme Pcb LED
 132.Rusya Mosbuild Fuarı
 133.Polonya Budma Fuarı

 135.Cidde The BIG5 Fuarı
 137. Morocco The BIG5 Fuarı
 138. Milano Made Expo Fuarı
 139.Suudi Arabistan  HVAC -R  Fuarı
 151.3.Göz Danışmanlık
 157.Okisan Güvenlik
 175.Ft Line Danışmanlık
 179.Tiryaki Otomasyon
 181.Uestco Enerji
 183.Set Otomasyon
 185.Özdaş Mühendislik
 192.İnform Elektronik








