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Büyük fotoğrafta dünyanın, dolayısıyla Türkiye’nin içinden geçtiği 
belirsiz, kırılgan ve sıkıntılı bir süreç yaşıyor, hep birlikte üstesinden 
gelme gayretiyle çalışıyoruz. Bu durumun; sanayicilerimizin karar 
alma süreçlerini etkilediği muhakkak. 

Yaptığımız piyasa araştırmaları ve ziyaretlerde gözlemlediğimiz kriz 
noktaları da genellikle; yeni yatırımlar, fiyat politikaları oluşturma, 
hammedde ve tedarik zincirlerinde yaşanıyor. 

Özellikle üst düzey yönetici ve karar mercii konumundaki üstlerin 
sorumluluk sınavından geçtikleri bu dönemde doğru stratejinin 
İHKE, İzle -> Hazırlan -> Kontrol et -> Eyleme geç olduğunu 
düşünüyorum.

İzle: Piyasa şartlarının  yıllıktan aylık, aylıktan haftalık ve nihayet 
günlük değişkenlere bağlı olduğu bu özel süreçte herhangi bir bi-
rimdeki özellikle finans maliyet yükü getiren süreçlerin öncesinde 
planlama kontrolü ve uygulanabilirliğini en az birkaç hafta süreyle 
doğru zamanı bekleyin.

Alınan kararların uygulanmaya geçirilmesi için kontrol etmeniz ge-
reken değişkenler (küresel değişim, konjonktürel dinamikler, sektö-
rel değişkenler, iç/dış politik gelişmeler, uygulanan para politika de-
ğişiklikleri vb..) her zamankinden fazla ve dahası artık hepsi hareketi 
zorlayan bir hızda seyrediyor. İşte bu sebeple kararınızı sıkça gözden 
geçirin ve tüm alt başlık kontrollerini yapın.
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Hazırlan: Herşey tamamlandıktan sonra mevcut olanaklarınızı da 
göz önünde bulundurarak, tamamlamanız gereken eksiklerinizi 
listeleyin. Oluşabilecek değişiklikler için bir risk planı belirleyerek, 
sürpriz durumlarla karşılaşılması halinde göze aldığınız basit bir 
Kayıp/Kazanç Çizelgesi oluşturun. Uygulanacak kararın gerektirdiği 
finansal ihtiyaçlarınızı, insan kaynaklarınızı minumum maliyette 
maksimize edin.

Kontrol: Harekete hazır hale gelen kararınızı bir kez daha kontrol 
edin. Mevcut koşullarla, karar sürecinizin başındaki şartlar birbirin-
den tamamen ayrışmış olabilir. Bu durumda tüm planlamanızı çöpe 
atmanız, belki de bir süre için rafa kaldırmanız da gerekebilir. Ama 
unutmayalım ki; gideceğimiz yere biraz geç varmak, kaza yapmak-
tan çok daha iyidir.

Eyleme geç: Eğer bu adıma kadar planımız, uygulanabilirlik açısın-
dan ciddi bir engelle karşılamamışsa eyleme hazırız demektir. 

Unutmayalım ki; bireysel ya da sektörel..Hangi şart altında olursak 
olalım; emek, üretim, strateji ve hiç vazgeçmeyen bir kurumsal ka-
rakter her birimizin en değerli servetidir. 

Ve ben; elektrik, aydınlatma, güvenlik sektöründe 17 yılını geçirmiş 
bir yayıncı olarak, bu bütüncül duruşa sahip birçok firmamız olduğu-
nu biliyor, etkileşimin sihri ile, sektörümüzün mevcut gücünü önü-
müzdeki dönem de koruyacağına inanıyorum. Keyifli işler dilerim..

SEKTÖRÜM’(üz)den Kriz Analizi 
ve Çözüm Önerileri

nursah.sunay@sektorelyayincilik.comNurşah Sunay

başyazı





Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü

ahmet.soylu@philips.com

Ahmet SOYLU

Tasarruf
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Tasarruf, ne sıcak bir kelimedir. Bazı kelimeler, insanda tek başına 
pozitif etki yapar. “Anne” gibi mesala. Tasarruf’da öyle geliyor bana.

Güzel ülkemiz, kaynaklarının büyük kısmını enerji için yurt dışına 
aktarıyor. Enerjide neredeyse maalesef dışa bağımlıyız. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye’nin geçen yılki top-
lam ithalatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,7 artışla 233 milyar 791 
milyon 662 bin Dolar oldu.

2016’da 27 milyar 169 milyon 80 bin doları bulan enerji ithalatı, ge-
çen yıl (2017) yaklaşık yüzde 37 artarak 37 milyar 194 milyon 822 
bin Dolar’a çıktı. 

Bu durum şu demektir:  Türkiye’nin enerji ithalatındaki artış oranı, 
toplam ithalatdaki artış oranını ikiye katlamış demektir.

İnsanın canını acıtan bir tablo.

Bunu görmüş olmalıyız ki, planlar, programlar, forumlar, etkinlikler 
peşpeşe gelmeye başladı. Gerek kamu, gerekse özelde bu konuda 
bilinçlenme ve buna bağlı eylem planları ile konu hep gündem ya-
pılıyor, sıcak tutuluyor. 

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında alınacak önlemlerle 
2033 yılına kadar toplamda 30,2 milyar Dolar’lık tasarruf sağlanma-
sı bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ulusal 
Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023”e göre, söz konusu dönem-
de enerji verimliliğine ilişkin 55 faaliyet belirlendi. Plandaki 55 eyle-
min etki ve uygulama süreleri bir yıldan 40 yıla kadar değişiyor. Bu 
önlemlerle Türkiye’nin her geçen gün artan enerji talebinin 2023’e 
kadar yüzde 14 azaltılması hedefleniyor.

Türkiye’de 15 yılda toplam 30,2 milyar Dolar’lık enerji tasarrufu sağ-
lanması öngörülüyor. Enerji verimliliği sayesinde ayrıca 2,5 milyar 
Dolar’lık 3 bin megavat kapasiteli doğalgaz santralinin kurulmasına 
gerek kalmayacağı hesaplanıyor.

Plandaki eylemler tarımdan, sanayiye, ulaşıma, binalarda enerji 
verimliliği uygulamaları, çatılarda güneş santralleri kurulmasına ve 
tüm sokak aydınlatma armatürlerinin LED armatürlere dönüşümüne 
kadar  birçok alanda gerçekleştirilecek. Söz konusu yatırımlar kamu 
ve özel sektör tarafından yapılacak deniliyor.

Plan kapsamında 2023‘e kadar kümülatif olarak 23,9 milyon ton eş-
değer petrol tasarruf sağlanacak ve bu tasarrufun sağlanması için 
10,9 milyar Dolar yatırım gerçekleştirilecek.

Plan değerlidir. Harekete kararlılıkla geçilir ve bu süre zarfınca devlet 
iradesi arkasında durur, günün ve ülkenin şartlarına bağlı olarak iyi-
leştirmeler yaparak devamlılığı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması  
şarttır.

Burada dikkat çekmek istediğim önemli  nokta; tasarruf sağlamak 
için mevcudu iyileştirmek üzere, belli yatırımları yapmak gereklili-
ğidir.

Basit bir matematikle, yılda 37 milyar Dolar’ın (ki bu 2018 için 40 
milyar doları geçmesi öngörülüyor) hemen bugün %10 tasarruf 
etsek; 4 milyar Dolar gibi bir rakam çıkar ki ortaya; bu parayla ne 
fabrikalar, ne üretim tesisleri kurulur hayal edin.

Ancak bunun için o mevcut kötü sistem değişecek ve yerine doğru ve 
yenisi hemen takılmalıdır. Tasarrufun bir yoluda budur.

• Enerjimizi tasarruflu kullanalım, hemen şimdi.

• Bunun yeri ve şekli yok. 

• Evde veya işte. 

• Kamuda veya özel sektörde.

• Her ne yapıyorsak, tasarruf etmek zorundayız, diyet yapmak gibi, 
sigarayı bırakmak gibi,  ötelemeden hemen şimdi yapmalıyız.
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Bunun içinde önce  gerekli bir yatırım ötelenmeden yapılmalı ki, 
tasarrrufa dönüşsün.

Eviniz mantolama yapılacak ise yapılmalı, aydınlatmaları daha 
tasarruflu LED’e hemen dönüştürmeliyiz.

Hepimiz ay sonunda, evde veya işte gelen yüksek faturalardan 
şikayetçiyiz. Peki bu gelen yüksek faturaları ev içinde ufak düzen-
lemelerle düşürebilir miyiz ?

Gündelik olarak bize çok basit ve gereksiz gelen ufak dokunuşlar 
faturalarımızda %50’ye varan tasarruflar sağlamaya yardımcı ola-
bilir.

Özellike aydınlatmada size önerim; bir kaç adımı aşağıda sırala-
dım.

• Güneş enerjisinden yararlanmaya çalışın, sağlığınız açısından da 
önemli.

• Kontrollü aydınlatmalar ve tasarruflu LED ampuller kullanın.

• Gün ışığından yararlanın ve sensörlü aydınlatma kullanın.

• En önemlisi; kullanmadığınız lambayı mutlaka söndürün. Gerek-
siz yere açık bırakmayın.

Avustralyalı bir firma olan Halfprice, yaptığı araştırmalar sonucu 
dünyanın en iyi enerji tasarrufu yapan 10 şehrini açıkladı. Darısı 
ülkemizdeki şehirlerin başına.

1. Reykavik (İzlanda): İzlanda, şu anda hem su gücü hem de 
jeotermal santralleriyle 120.000 sakinine elektrik, sıcak su, yani 
enerji sağlıyor.

2. Portland (ABD): 1973’den beri devam eden bisikletli şehir ya-
tırımları ve sivil hareketleri ile birlikte bisiklet dostu şehir unvanını 
birden fazla kez elde etmişti. Sokaklarındaki aydınlatmaları LED’e 
çevirerek karbon emisyonunu daha da azaltan şehir yönetimi, bir 
gün %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanacaklarını 
savunuyor.

3.Vancouver (Kanada): Dünyanın en sağlıklı şehirlerinden biri 

olma ünvanını kazanan Vancouver, enerji ihtiyacının %10’unu 
rüzgar, güneş, ve dalga gücünden sağlıyor. Kuzey Amerika’daki 
büyük şehirler ile kıyaslandığı zaman Vancouver’ın kişi başına 
düşen karbon emisyonunun en az olduğu şehir olduğunu da be-
lirtmek gerek.

4. Kopenhag (Danimarka): Kopenhag, rüzgar gücünde ihtiyacı 
olandan fazlasını üretmesinin yanı sıra, sakinlerinin üçte birinin 
bisikleti ulaşım aracı olarak benimsemesiyle de öne çıkıyor.

5. San Fransisko (ABD) : Plastik şişede su satışı yasaklandı. Ay-
rıca, naylon poşetlerin ve içinde tehlikeli kimyasallar barındıran 
oyuncakların yasaklandığı farklı tedbirler uygulayan bir şehir.

6. Oslo (Norveç) : Oslo’nun %80’i yenilenebilir enerji ile ısınıyor.
Oslo‘da, aynı zamanda  akıllı aydınlatma denilen hava ve trafik ko-
şularına göre güç tüketen, sokak aydınlatmaları kullanılıyor.

7. Londra (İngiltere) : Londra ihtiyacı olduğu enerjinin %25’ini 
lokal ve verimli kaynaklardan sağlamaya başladı.

8. Boston (ABD) : 2050’ye kadar sera gazı emisyonunu %80 ora-
nında azaltılacağının sözü vermiş durumda olan bir kent.

9. Malmö (İsveç): 10.000 nüfuslu Malmö, yenilenebilir enerji 
sektöründe, 20.000 kişiye iş gücü sağlıyor.

10. New York (ABD) : Yeşil girişimleri, dumansız hava sahası, ve 
bisiklet yolları; kalabalık şehirde sizi doğa ile dost seçimlerden 
uzaklaştırmıyor.

Bizim belediyelerimizdede,  enerji tasaarrufu konusunda ciddi bir 
duyarlılık görmek mümkün.

Herkes tasarrufun farkında.

Enerji için yurt dışına ödediğimiz korkunç paranın farkında.

Uzmanlık alanım aydınlatma olunca konuya dair bilgilerim çerçe-
vesinde şunu söyleyebilirim ki; farkında olmamız gereken birşey-
de; tasarruf adına değişim ve yenilikleri yaparken, doğru ürünü 
bulmak ve tercih etmek zorundayız.

Kaliteli, doğru ürünü  bulun ve alın, yarına sorunsuz işleyen, tasar-
ruf eden  bir sistem bırakın.

Enerjinizi tasarruflu kullanın, gelecek sayıya kadar hoşçakalın ....
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Poldy İK Sistemleri Genel Müdürü

 kadri.demir@poldy.com.tr

Kadri DEMİR

Yeni Meslekler ve
 Kuşaklara Etkisi
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İş dünyasında teknolojinin hızlı gelişimi ve kullanımı bazı yeni mes-
leklerin gelişimine ön ayak olmuştur. Gelişmelere paralel olarak 
Endüstri 4.0 başlığında değerlendirdiğimizde önümüzde ki yıllarda 
ihtiyaç duyulacak bazı meslekler aşağıdaki gibidir. Bu meslekler 

daha önce hiç bilinmeyen, teknolojinin gelişmesi ve ihtiyaçlara göre 
meydana gelen mesleklerdir. Kurumlar bulunduğu veya iş yaptıkları 
sektörlere göre önümüzdeki günlerde ilgili mesleklerle karşılaşı-
yor olacaklardır. İnsan kaynakları yönetimi açısından bu meslekler 
hakkında öncesinden haberdar olmak ve takip etmek kurumumuz 
açısından fayda sağlayacaktır. Buna uygun görev tanımlarını şim-
diden hazırlayacak alt yapıyı oluşturup, şirket içinde var ise mevcut 
potansiyel yetenekleri şimdiden adı geçen görevlere hazırlamak ku-
rumumuz açısından avantaj sağlayacaktır.

• Endüstriyel veri bilimciliği,             

• Veri güvenliği uzmanlığı,

• Robot koordinatörlüğü,

• Şebeke geliştirme mühendisliği,

• IT/IoT çözüm mimarlığı, 

• 3-D yazıcı mühendisliği,

• Endüstriyel bilgisayar mühendisliği / programcılığı,

• Endüstriyel kullanıcı arayüzü tasarımcılığı,

• Bulut hesaplama uzmanlığı,

• Giyilebilir teknoloji tasarımcılığı.

Ekim  October  2018
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Şirketdeki Kuşaklar Arası Uyumun Sağlanması

Endüstri 4.0 ile kuşakların iş yapış şekilleri ve teknolojiyi kulla-
nımları çok farklıdır. Şirkette her kuşaktan insana ihtiyaç vardır. 
Önemli olan bu kuşakların özelliklerini bilip, görev tanımlarını 
kuşakların özelliklerine göre oluşturmaktır.

İş hayatında 3 kuşağın temsilcileri ile kurumun başarısı için hep 
birlikte çalışmaktayız. Başarı hepimizin başarısıdır. Bu sebepten 
her kuşağın hayata bakış açıları hakkında bilgi sahibi olmalı, olay-
lara kendi bakış açımızdan bakmayıp orta yolda buluşarak devam 
etmeliyiz. 

Türkiye’de nüfusun ciddi bir kısmı Y ve Z kuşağı içinde yer almak-
tadır. Buna rağmen pazara yön veren ekonomiyi 1965 ile 1975 yıl-
ları arasında doğan ve X kuşağı olarak adlandırılan orta ve üst yaş 
grubu yönetmektedir.Teknolojiyi günlük hayatın içine aldığımızda 
orta yaşlı nüfusun varlıklı yaşlılar olacağını düşünerek ürünler ge-
liştirmeyi öngörmeliyiz.

X Kuşağı (1965-1979)

Mevcut çalışma koşuları ile yetinip, uzun yıllar aynı firmada çalışa-
bilirler. Tutarlı yönetim politikaları izlemeye çalışırlar. Amaçlarını 
yerine getirmek için kurum politikalarını ve iş koşullarını değişti-
rebilirler. Bireycilik ön plana çıkarak daha fazla paraya odaklandı-
lar. Çalıştıkları firmalara karşı daha sadakatli olup, mevcut çalışma 
şartlarıyla yetinip, uzun yıllar çalışabilmektedirler. İşin gereklerine 
göre dışarıdan hizmet tedarik etmeyi tercih ederler.

Y Kuşağı (1980-1999)

Teknolojideki hızlı gelişmelerin büyük çoğunluğunu yaşadıkların-
dan, teknoloji hayatlarında pek çok şeyin simgesi haline gelmiştir. 
Marka ve kuruma bağlılık duyguları azdır. Narsist, bireyci, girişimci 
olup, sadakat duyguları azdır. Eğlenceyi ve çabuk yoldan para ka-
zanmayı tercih edip, çok fazla çalışmaktan hoşlanmamaktadırlar. 
Standart olandan hoşlanmayıp, kendilerini özel hissetmek ve “Ki-
şiye Özel” yapılan şeylerden hoşlanırlar. Çalışma şartlarına çabuk 
uyum sağlarlar. İş hayatına başlarken kendi işinin patronu veya 
CEO’su olmayı planlarlar.

Z Kuşağı (2000-2021)

“İnternet Kuşağı”, “Teknoloji Çağı Çocukları” veya “Kristal Çocuk-
lar” ismi ile anılmaktadır. Teknoloji ile birlikte yaşayan, taşınabilen 
küçük aygıtlar, bilgisayar, MP3 çalar, ipod, cep telefonları gibi ci-
hazlar ayrılmaz parçalarıdır. İletişimde teknolojiyi kullanmaya son 

derece yatkın ve heveslidirler. Teknolojik olarak akıllı mobil cihaz-
lar ile hayatlarıını yönetiyorlar. İşlerinin hemen hemen tamamını 
online olarak yapıyorlar. İnternetin tüm imkanları sonuna kadar 
kullanıyorlar. Fiziksel iletişim yerine uzaktan ve sanal ortamda 
iletişim kurmayı, yalnız yaşamayı tercih ederler. 

İsimleri günün ihtiyaçlarına ve gelişen teknolojilere göre şekille-
neek olan yeni mesleklerle tanışıyor olacağız.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..
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Sektörel Güven Endekslerinin 
Verdiği Sinyaller
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan Eylül 2018 ayına ait 
sektörel güven endeks verileri bize son derece önemli sinyaller ver-
mektedir. İş insanımız geleceğe güvenle mi bakıyor? pozitif mi? ya-
tırım yapma iştahı yüksek mi? gibi soruların cevabını görebiliyoruz.

Bu endeks verisinin 100’den büyük olması gelecek döneme ilişkin 
iyimserliği, 100’den küçük olması ise kötümserliği göstermektedir.

Sektör bazında sırayla baktığımızda;

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 88.5  olarak gerçekleşmiş.
Bir önceki aya göre düşüş oranı tam %5.2. Bu düşüşün de sebebi son 
3 aylık dönemde cironun arttığını söyleyen veya gelecek 3 ayda ciro 

artacak diyen girişimci sayısında azalma olmasıdır. Mevcut mal stok 
seviyesinde %8.8 artış hedeflenen ciroların da yakalanamadığını 
gösteriyor. Kaldı ki son zamanlarda yüksek kurla maliyete giren pa-
halı bir stok söz konusu. 

İnşaat sektöründe güven endeksi 57.3 olarak gerçekleşmiş. Bir önce-
ki aya göre azalma %16.7. Burada oldukça düşük olarak gerçekleşen 
güven endeksi geleceğe yönelik ciddi bir karamsarlığı temsil ediyor.

Hizmet sektöründe güven endeksi Eylül 2018 ayında 79,4 olarak ger-
çekleşmiş. Bir önceki aylara göre düşüş oranı %9.7.

Bu karamsarlıkta olan bir reel sektörün agresif bir yatırım iştahına 
sahip olmasını beklemek pek de doğru olmayabilir. Bu güveni yukarı 
çekecek bir eylem gerekiyor.

Yandaki grafik endeks bazında trendin ne tarafa doğru geliştiğini 
göstermektedir. 

Bu gidişatı değiştirecek ve geleceğe yönelik beklentileri olumluya 
çevirecek ciddi ataklar yapılmadığı takdirde bu sektörlerde önemli 
sorunlarla karşılaşma riski nisbeten artmıştır. Özellikle nakit akım-
larını tutturamama riski yükselmiştir. Bu durum nakit tutma, vade 
uzatma ve yatırım erteleme gibi bir sürü yan etkilerle günümüze 
yansıyabilir.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..
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XVIII.yüzyılın ilk çeyreğinde 1839’larda ilk poster reklamları orta-
ya çıkmıştır. Yine bu dönemde başlayan sanayi devrimi ile beraber 
üretimlerin başlaması ve kitlelere yayılması ile pazarlama düşüncesi 
daha olgunlaşmış ve kitleleri etkileme dönemi başlamıştır. 

Görsel reklamların yaygınlaşması ile birlikte pazarlama olgusunun 
etkileri, yöntemleri gelişmiş ve kitlelere yön verir hale gelmiştir. 
Özellikle I.dünya savaşından sonra çağa uygun pazarlama yöntemi-
nin geliştiği ve II. dünya savaşından sonra gerek üretimde gerekse 
bilimsel araştırma yaklaşımlarının pazarlama eylemlerinde uygu-
lanması dikkat çekici olmuştur.

Ve tarihsel süreçte özellikle 1867’den itibaren billboardlar ortaya 
çıkmış, ardından 1922 yıllarında radyo ve 1941’den itibaren de TV 
reklamcılığı ortaya çıkmıştır. 

Bunlar kitle pazarlamasına öncülük eden yöntemler olarak karşımı-
za çıktı. Sonradan tele marketing denilen telefon pazarlama yönte-
mi 1970’lerde ortaya çıkarak bir şekilde ilk dijital pazarlamanın da 
oluşmasına, sürece katılmasına neden olmuş ve sürekli gelişmeler 
göstererek günümüze kadar birçok çeşitlilik göstermiştir.

Kısaca pazarlama, günümüzde hayatımızın her alanında ve anında 
çok önemli bir yere gelmiş ve çok  geniş yaygın alanlara, kitlelerin 
ilgilendikleri bir alan olarak ve bizden bir parça olarak karşımıza çık-
mıştır.

Gelecek sayımızda “pazarlama ve etkileri nedir?” başlığını sizlerle 
paylaşana dek bol kazançlı işleriniz  olsun. Esen kalın..

35 yıldan fazla bir süredir pazarlama ve satış alanında farklı sektör-
lerde görev almış ve halen ülkemizin yerli sermayeli kuruluşu olan 
Opaş Paket Şalterleri’nde Genel Koordinatör olarak 10 yıldır çalış-
makta olup; aynı zamanda kurumlara, işletmelere de Pazarlama/
Satış konularında eğitimler veren, iş geliştirme, iletişim teknikleri, 
planlama, strateji belirleme gibi konularda danışmanlık hizmetini 
sağlayan sizden biriyim.

Bu ayki sayıdan itibaren Sektörüm Dergisi’nde bana verilen bu köşe-
de pazarlama ve satış konularında bilgiler, yöntemler ve deneyimle-
rimle harmanladığım yazılarımı sizlerle paylaşacağım.

İnşallah yazılarımda anlatacaklarımla size ve işletmelerinize bir fay-
dam olursa bahtiyar olacağımı bildirir; şimdiden köşemi beğenen ve 
takip eden siz sektör dostlarına şükran ve teşekkürlerimi sunarım.

Sevgili dostlar, pazarlama tanımlarına başlamadan önce birlikte pa-
zarlamanın tarihçesine bir bakalım:

Pazarlamanın Tarihçesi

İnsanlığın evrimsel gelişimine kadar yani kendi kendilerine yete-
bilen düşünce, uygulama becerileri ortaya çıkana kadar pazarlama 
diye bir kavram yoktu. 

Kendilerine yeten ve geliştiren bir toplumdan sosyal düzene ve eko-
nomi algısının oluşmasına geçilmesinden sonra pazarlama olgusu 
oluşmuş ve gelişmiştir. Yani aslında bir toplumsal evrim geçirme 
süreci olarakta karşımıza bu kavram çıkmıştır.

Tarihsel olarak bakıldığında, 1450’li yıllarda ilk kez reklam kavramı 
ortaya çıkmış ve pazarlama olgusu ilk bu yıllarda meydana gelmiştir. 
Aynı dönem içinde ilk seri baskı makinesinin icadı ile birçok tanıtım 
baskıları, yazım çalışmaları devam etmiş ve 1730’lara gelindiğinde 
ise ilk dergi ve ilk reklam yayınlanmıştır. 
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Internet bir çok konuda olduğu gibi ticareti de fazlasıyla kolaylaştır-
dığı bir gerçektir. Yerel ticareti  bırakın global anlamda ticareti de çok 
kolaylaştırdı. Oturduğunuz yerden başka bir kıtadaki tanımadığınız 
x birinden bir ürün siparişi verip birkaç gün sonra elinizde olması in-
ternetin ticaretdeki gücünün kanıtıdır. 

Peki Biz Müşterilerimize Web Sitemizi Kullanarak Nasıl Ulaşacağız? 

Öncelikle sitenizin hem SEO hemde tasarım açısından iyi olması ge-
rekmektedir. (Sade, müşteriyi yormayan, en fazla 3 tıklamada ürüne 
ulaşılabilen)  SEO bir çok adımdan oluşan karmaşık bir yapıdır ve sos-
yal medya sitenizi beslemek, müşterilerinize ulaşmak için olmazsa 
olmazlardandır. 

Web Sitenizden Sosyal Medya Hesaplarınıza, Sosyal Medya 
Hesaplarınızdan Web Sitenize Mutlaka Link Verin

Web sitenizin görünen bir bölüme sosyal medya hesaplarınıza gi-
den linkleri mutlaka ekleyin. Bu linkleri sosyal medya sitelerinin 
logolarını kullanarak vermeniz ziyaretçilerinizin dikkatini çekmesi 
açısında kolay olacaktır. Ayrıca sosyal medya hesaplarınızdaki profil 
fotoğrafları mutlaka logonuzun olması müşterilerinizin gözündeki 

karışıklılığı giderecek ve size kurumsal bir imaj verecektir. Bununla 
birlikte kapak fotoğrafınızda işinizi ve sizi anlatabilen kaliteli ve size 
özel bir görsel seçiniz. Mümkünse bir profesyonelden destek alarak 
tamamen size özgü bir tasarım yaptırın. 

Web Sitenizde ve Sosyal Medya Hesaplarınızda İletişim 
Bilgilerinizi Tam ve Eksiksiz Yazın

Web sitenizinde, telefon numaranız ve mail adresiniz siteye ilk gi-
rildiğinde diğer iletişim bilgileriniz ise sitenizin altında görülecek 
şekilde yazılmalı. Bununla birlikte sitenizin iletişim sayfasında müş-
terilerinizin doldurması için basit bir iletişim formu ve harita mut-
laka olmalıdır. Bu müşterilerinizin gözünde güveninizin artmasına 
sebep olacaktır. Aynı şekilde iletişim bilgilerinizi sosyal medya he-
saplarınızda da mutlaka tam ve eksiksiz olarak belirtmelisiniz. Sayfa 
kapak görsellerinin üzerine yazmanız bile güven ve müşterilerin size 
ulaşması konusunda sizi bir adım öne getirecektir. 

Sosyal Medya Paylaşımlarınız Nasıl Olmalıdır?

Paylaşımların mutlaka kaliteli dikkat çekici ve üzerinde çok az 
yazı bulunan görseller ile yapılması gerekmektedir. Sunduğunuz 
hizmet veya ürüne göre dikkat çekici, eğlenceli görseller seçmeniz 
paylaşımlarınızın etkileşimini arttıracaktır. Bununla birlikte görsel-
lerinizde logonuzun olması veya bir kenarına bant çekerek iletişim 
bilgilerinizin özetini yazmanızda iyi olacaktır. Mesajlarınızı ve anlat-
mak istediklerini görsel yerine paylaşım açıklaması bölümüne ek-
lemelisiniz. Ayrıca mesaj bölümüne mesajınızdan sonra daha fazla 
bilgi için telefon veya web sitenizin linkini yazmalısınız. Mesajınızın 
sonuna mesajınız ile alakalı # ile başlayan en az 3-4 hastag eklemeyi 
unutmayın. Hastag twitter ile başlamış olsa bile şu anda tüm sosyal 
medya hesaplarında geçerlidir. 

Paylaşım Sıklığı ve İzlenmesi Gereken Strateji Nasıl Olmalıdır?

Kurumsal ticari hesapların günde 1 veya 2 paylaşım yapması çok 
yerinde bir karar olacaktır. Daha fazla paylaşım müşterilerinizi sıka-
cağından takibi bırakacaklardır. Bu paylaşımların yanında özel gün-
lerde mutlaka ekstra paylaşımlar yapılması unutulmamalıdır. (Örn, 
23 Nisan, Öğretmenler Günü, Bayramlar gibi) Bu paylaşımları sabah 
9’dan önce ve akşam 17’den sonra yapmak ulaşmak istediğiniz kit-
leye daha fazla ulaşmanızı sağlayacaktır. Çünkü asıl tüketici kitle 
sosyal medya hesaplarına işlerine gelirken ve evlerine dönerken yol-
da bakmaktadır. Bunlarla birlikte bazı zamanlarda cüzzi rakamlarla 
paylaşımlarınıza reklam vererek çok daha fazla kişiye erişebilir ve 
sizi sosyal medyada takip eden kişi sayısını arttırabilirsiniz. Reklam 
vermek için bir şey satmak zorunda değilsiniz. Marka değeri diye bir 
gerçek olduğunu da unutmayın. 
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Günde 1 Kez Bile Olsa Sosyal Medya Hesaplarınızda Mutla-
ka Paylaşım Yapın

Sosyal Medaya Hesaplarında Uyulması Gereken Bazı 
Kurallar Vadır

Facebook’da

• Mümkünse tüm paylaşımlarınızda kaliteli ve dikkat çekici gör-
seller kullanın. 

• Paylaşımlarınıza yapılan yorumları ve beğenileri günlük olarak 
takip edin.

• Size gelen mesajları en hızlı şekilde cevaplayın.

• Farklı gruplara üye olarak hem işinizi hemde facebook sayfanızın 
paylaşımlarını bu gruplarda da paylaşın. 

• Normal paylaşımlarınızı durumlarınızda da paylaşın.

• Profil sayfanıza iletişim bilgileriniz mutlaka tam ve eksiksiz olsun 
ve web sitenize link vermeyi unutmayın. 

Twitter’da

• SEO açısından belkide en önemli sosyal ağ Twitter’dır. Çün-
kü Google sıralamayı belirleyen algoritmasını açıklarken sıkça 
Twitter’dan bahsetmiştir. 

• Twitter çok sık güncellenen ve gündemin çok sık değiştiği bir 
mecradır. Saniyeler içinde binlerce paylaşım yapılmaktadır. Mut-
laka gündemi takip etmeli ve Twitter paylaşımlarınızın gündeme 
uygun olmasını sağlamak sizinde gündemi takip ettiğiniz algısı 
uyandıracağından size artı puan kazandıracaktır. 

• Hastagleri hayatımıza sokan Twitter olduğunu unutmayıp mut-
laka paylaşımlarınıza işiniz, hizmetiniz ve sizinle ilgili hastagleri 
eklemelisiniz. 

• Profil sayfanıza iletişim bilgileriniz mutlaka tam ve eksiksiz olsun 
ve web sitenize link vermeyi unutmayın. 

Instagram’da

• Son zamanlarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanıcı 
sayısı çok hızlı artan Instagram’ı mutlaka eksik bırakmayın.

• Kaliteli görseller seçerek etkileşimi en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. 

• Hastagleri kullanarak çok daha fazla etkileşim alabileceğinizi 
unutmayın. Instagram’da kullanıcılar ilgi alanlarına göre hastag-
leride takip etmektedirler. 

• Paylaşımlarınızı durumunuza ekleyerek etkileşim sayınızı arttı-
rabilirsiniz. 

• Mesajlarınızda web sitenize link vermeyi unutmayın.

• Profil sayfanıza iletişim bilgileriniz mutlaka tam ve eksiksiz olsun 
ve web sitenize link vermeyi unutmayın. 

• Instagram hesabınızı ticari hesap haline getirerek Facebook say-
fanız ile birbirine bağlayın. Ticari hesap olmanız detaylı istatistik-
lerinizi görmenizi de sağlamaktadır. 

Linkedin’de

• Linkedin bir çok kişi için karışık gözüksede kurumsal iletişim ve 
SEO için önemli sosyal ağlardandır. 

• Diğer ağlarda yaptığınız paylaşımları mutlaka Linkedin’dede ya-
pınız.

• Hedef kitlenizi oluşturan gruplara katılarak o gruplara özel pay-
laşımlar yaparak kendinizi tanıtınız. 

• Profil sayfanıza iletişim bilgileriniz mutlaka tam ve eksiksiz olsun 
ve web sitenize link vermeyi unutmayın. 

Google+

• Maden sosyal medyanın ticaretteki ve SEOdaki etkisini konuşu-
yoruz o zaman Google’ın ürünü olan Google+’ı göz ardı etmek 
imkansızdır. 

Nede olsa bize müşteri bulan en büyük arama motoru ve SEO 
yapılmasının en önemli sebebi. Mutlaka firmanızın bir Google+ 
sayfası olmalı! SEO açısından çok faydalı olacaktır. 

• Google+ sayfanızda günlük paylaşımlar yapmaya bilirsiniz. Fa-
kat haftada en az 2 paylaşım mutlaka yapın. 

• Görseller dışında uzun makalelerde paylaşabilirsiniz.

• Google+ içindeki topluluklara paylaşımlarının etkileşim sayıla-
rını arttıracaktır. 

• Profil sayfanıza iletişim bilgileriniz mutlaka tam ve eksiksiz olsun 
ve web sitenize link vermeyi unutmayın. 

Bilinen bu sosyal ağlar dışında videolarınız varsa mutlaka Youtube 
ve Vimeo sayfası açmalısınız. Düzenli olarak paylaşım yapmasa-
nızda videolarınız mutlaka bu iki mecrada yer almalı. Videonuzla 
alakalı etiketleri ve video açıklamalarının sonuna web sitenizin 
linkini eklemeyi unutmayın. 

Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle..
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Kuruluş Sonrası Yasal Yükümlülükler 

Defter Tasdikleri

Kuruluşu yasal olarak tamamlanmış her firma ve şirketlerin yaptık-
ları işlemleri kayıt etmesi gereken ve şirketin çeşidine göre değişen 
defterleri tasdik ettirmeleri zorunludur. Eski yasadaki uygulamada 
resmi defterler noterler tarafından yapılmakta iken yeni uygulama-
da defter tasdikleri kuruluş işlemleri esnasında Ticaret Sicil Memur-
luğu tarafından yapılmaktadır.

Şahıs Şirketlerin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler;

İşletme Hesabı Esasında Tutulacak Defter

• İşletme Hesabı defteri.

Serbest Mesleklerde Defter Tutma

• Serbest Meslek kazanç defteri (Madde 210)

Zirai Kazançlarda İşletme Defteri

• Çiftçi İşletme Defteri (Madde 213).

Limited Şirketlerin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler;

• Defter-i Kebir,

• Yevmiye Defteri,

• Envanter Defteri

• Genel Kurul Karar Defteri,

• Ortaklar Pay Defteri,

• Müdürler Kurulu Defteri (1’den fazla müdür varsa gereklidir.)

Şirketlerin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler;

• Defter-i Kebir,

• Yevmiye Defteri,

• Envanter Defteri,

• Yönetim Kurul Karar Defteri,

• Ortaklar Pay Defteri,

• Damga Vergisi Defteri.
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 İmza Sirküleri

Şirket ana sözleşmesinin Ticaret Sicili’nde tescilinden sonra şirket 
tüzel kişilik kazanmıştır. Şirketi temsil edecek olan şirket müdü-
rü böylece noterde şirket unvanı altına atacağı imza örnekleriyle 
imza sirkülerini hazırlatabilir. İmza sirküleri şirket adına yapılacak 
tüm işlemlerde gerekecektir. Yabancı ortakların imza sirküleri için 
ayrıca yeminli tercümana ihtiyaç duyulmaktadır. 

Şirket Kuruluşunun Vergi Dairesine Bildirimi, Yoklama 
Tutanağı ve Açılış Kaydı

İşe Başlama Konusunun Vergi Dairesine Bildirim Süreci ve 
Gerekli Evrakalar

Not: Şirket kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra yoklama me-
murunu bekleye gerek kalmadan aynı gün GİB sisteminden şirke-
tinize ait vergi levhanızı alabilirsiniz.

Tescili tamamlanan şirketin en son işlemi olan bağlı bulunduğu 
vergi dairesine bilgi vermesi olacaktır. Ancak, yeni düzenlemede 
Ticaret Sicil Memurluğu başvuruyu kendisi yapmakta olup yokla-
maya gelen memur kira kontratı ve imza sirkülerinin odaya teslim 
edilmesi talebinde bulunmaktadır. 

İşe Başlamada Vergi Dairesine Başvuru

Mükellefiyetin başlaması için, vergi dairelerinden ya da Gelir İda-
resi Başkanlığı’nın internet sitesi olan www.gib.gov.tr adresinden 
indirilmek suretiyle elde edilebilecek olan işe başlama bildirim for-
munun doldurulması ve forma eklenecek belgeler ile birlikte vergi 
dairesi sicil yoklama servisine müracaat edilmesi gerekmektedir. 
İşe başlama bildirimi, şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama 
tarihinden itibaren 10 gün içinde Ticaret Sicili Memurluğu’nca 
ilgili vergi dairesine yapılır. Ticaret Sicili Memurlukları, kurumlar 
vergisi mükellefi olup, Türk Ticaret Kanunu’nun 30. Maddesi gereği 
tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini 
ilgili vergi dairesine gönderir ve şirketlerin işe başlamayı bildirme 
zorunlulukları ortadan kalkar. İşe başlamanın süresinde bildiril-

memesi durumunda vergi dairesince birinci derece usulsüzlük 
cezası uygulanır.

İşe Başlama Bildirimine Eklenecek Belgeler

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

• Şirketi temsile yetkili kişilerin onaylı nüfus cüzdanı örneği, ika-
metgah belgeleri, noter onaylı imza sirküleri, 

• Ticaret Sicil Memurluğu’na başvuru belgesi, (Ticaret sicil memur-
lukları tescil için müracaat eden mükelleflerin başvuru evrakları-
nın birer örneğini ilgili vergi dairesine  gönderirler. Bu mükellefle-
rin işe başlama yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır.),

• Şirket ana sözleşmesinin Noter tasdikli bir örneği, işe başlama 
bildirimine eklenir.

İzlenmesi gereken yol yasada yukarıdaki şekliyle belirtilse de, uy-
gulama şöyledir;

Şirket kuruluş işleminiz gerçekleştikten sonra Ticaret Sicil 
Müdürlüğü’nce bağlı bulunduğunuz vergi dairesine bilgi verilir. 
Vergi dairesi sizin şirket kurduğunuza dair bildirimi aldıktan sonra 
1 veya 2 hafta içinde şirket ana sözleşmenizde belirtiğiniz şirket 
adresine bir memur gönderilmesi talebinde bulunur. Memurun 
adresinize gelmesindeki amaç sizin belirtiğiniz adreste bulundu-
ğunuza şahitlik etmek ve gerçekliğini ispat etmektir.

Kanunda belirtildiği üzere sizi yoklamaya gelen memurun tuta-
cağı tutanağı şirket ortağının, şirket sigortalısının veya vekaleti 
olan kişi veya kişilerin imzalaması zorunludur. Belirttiğim kişilerin 
haricindeki kişiler yoklama tutanağını imzalayamazlar. Yoklama 
geçersiz sayılır ve tekrar yoklama talebinde bulunmak zorunda 
kalırsınız.

Memur geldiğinde siz orada iseniz sizden imza sirkülerinizi, kira 
kontratınızı isteyecektir. Memur sizden aldığı evrakları akıllı ciha-
zına taradıktan sonra evrakları size iade eder ve yoklama işleminiz 
olumlu şekilde sonuçlanmış olur.

Yoklama memurunun şirketiniz hakkına düzenlediği olumlu tu-
tanağın maksimum bir gün sonra vergi dairesinin sicil servisine 
iletilmesi ile işlemleriniz tamamlanmış olur.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..
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Tüm dosyalar  dağıtıldıktan sonra, yükleniciler tekliflerini verme-
leri  için 20 iş günü süre verilir. Projelerde anlaşılmayan ve net ol-
mayan hususlar için ilk 10 iş günü kullanılmalıdır. Bu sürede gelen 
sorular için, proje firmaları  üzerinden  yüklenici firmalara verile-
cek cevaplar zeyilname olarak yayınlanacaktır. 2. bir zeyilname 
yayınlaması gerekliliği proje yöneticisinin insiyatifinde olacaktır. 
Şayet gerek görmez ise bu sorulara cevap vermez. Proje ilgili so-
rular teknik anlamda proje müelliflerine, idari anlamda ise proje 
yürütme grubuna yöneltilecektir.

Zeyilnamelerin sayısı ve kapsamı teklif verme süresini tehlikeye 
sokar ise işveren veya vekili süreleri 1 haftayı geçmemek kaydı ile 
en fazla 2 hafta ilave süre verebilir. Bu genellikle istenmez. Tüm 
teklifler geldikten sonra değerlendirme grubu tüm teklifleri bir 
protokol ile açar. Proje teslim safhasında oluşan eksiklik var ise 
söz konusu eksik teklif sahibi bu yarışmadan elenir. Teminatlar ve 
öneri raporları da işin parasal teklifi kadar önemlidir.

Takriben 1 ay içinde  tüm teklifler işveren tarafından incelemeye 
alınır. İnceleme süresi  içinde ilk yarısında var ise minör eksiklikler 
için yükleniciye sayısı 1 kezi geçmemek üzere uyarı yapılır. Bu uya-
rı şayet talep eder ise diğer teklif veren tedarikçilere de iletilir. Bu 
uyarı ile eksikliğini gideren tedarikçi yarışçı yarışa devam edebilir.

Bir ay sonunda tüm teklifler proje grubu tarafından değerlendiril-
miş ve uygun teklif veren tedarikçiler belirlenmiş olur. İlk 2 sırada 
olan her gruptan 2 firma bir ay değerlendirme süresi sonrası aynı 
gün görüşmeye çağrılır. Bu süreç 1 hafta içerisinde sonuçlandırılır. 
Bu teklif  ile proje değerlendirme komisyonunun algılayıp sonuca 
götürdüğü metnin uzlaşma ile aynı olduğu onaylanmalıdır. Taraf-
lar bu onayı da verdikten sonra sözleşme imzalanması için devam 
eden haftanın son iş günü törensel imza atılması için bir seromoni 
düzenlenir. 

Bu imza süresine kadar işi kazanan tedarikçi bankalardan ve resmi 
dairelerden temin edeceği süreç gereği evrak ve dökümanlarını 
işverene teslim etmek üzere  toplar. 

Anlaşmanın imzalanmasını müteakip 1 hafta içerisinde mobili-
zasyon başlamalıdır. Tedarikçi ilk günden sahada işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile alakalı 1. sınıf belgesi olan uzmanı ve saha proje tepe 
yöneticisini hazır tutacaktır.

Bazı alt tedarikçiler sahaya işin sonuna doğru geleceklerdir. İş yeri-
nin genel ISG sorumlusu ana yüklenicidir. Bu yüzden ana yüklenici 
sahaya tüm gelenlerin gerekli didaktik eğitimlerin alınmasından 
sorumludur. Ayrıca her alt tedarikçinin sahada bulunduracağı bir 
2. sınıf ISG uzmanı da olacaktır.

İş yerinin tertip ve  düzenin den ana yüklenici sorumlu olmasına 
rağmen bu temizlik işlerini gerçekleştirmek üzere almış olduğu 
tedbirleri ve bunların maliyetini bu kirlenmeye sebep olan alt te-
darikçilere fatura edecektir. Genel olarak tüm iş yapan gruplar olu-
şan çöplerini sahada ana yüklenicinin gösterdiği yere taşımaktan 
kendileri sorumludur. Bu ikazlara uymayan tüm çalışanalar 2. kez 
ikazı müteakip sahadan uzaklaştırılır.

Yükleniciden beklenen önemli evraklardan bir tanesi iş programı-
dır.  Haftalık bazda takip edilen herhangi bir program kabul edilir 
MSP veya Excel iş boyunca toplantılarda takip edilebilir hassasiyet 
ve içerik ile hazırlanacaktır.

Tüm yüklenicilerin aylık SGK kesintilerine dair ödeme makbuzları-
nın bir kopyası idareye ibraz edilecektir. SGK zorunlu sigorta öde-
me seviyesi rapor halinde aylık işverene sunulacaktır.

Tüm alt yükleniciler ana yüklenici altında yer alacaktır. İş yeri he-
kimi ve hemşiresi 1. sınıf  ISG uzmanı maliyetlerine  alt tedarikçiler 
de belirlenen esaslar dahilinde katılacaklardır.

Bu sürecin uygulanması esnasında aşağıdaki işlerin yapımı ger-
çekleşecektir. Uygulayıcı firmaların ve tedarikçilerin yanı sıra 
altta belirtilen organizasyonun kurulması gerekli olacaktır. Bu 
organizasyon grubu işin gidişatına bağlı olarak hafta da en az bir 
kez hep birlikte bir koordinasyon toplantısı yaparlar. Bu toplantı-
nın gündemi en az 3 gün evvel  toplantı sekreteryasına yazdırılır. 
Cuma toplantısının gündemi Salı akşamı yayınlanmış olacaktır. 
Sekreterya görevi ana yüklenici  bünyesinde olacaktır. Grupların 
birbirleri ile ikili yazışmalarının bir kopyası bilgi için sekreterya ve 
ilgili kontrol mühendisliğine de yollanacaktır.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..
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Makel Cellia Kampanyası’na Yoğun İlgi
Great Interest for Makel Cellia Campaign

15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Cellia Kampan-
yasına yoğun katılım oluştu. Gerçekleştirdiği kampanyalar ile 
her dönem dikkat çeken Makel Şirketler Grubu, 2018 yılının son 

aylarında da boş durmadı. 

Makel ürünleri içerisinde önemli bir yere sahip Cellia ürünlerine yö-
nelik düzenlenen kampanya yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 

15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında Cellia ürünlerinden 25.000 TL’lik 
satın alım yapan herkese 5.000 TL’lik Vatan Bilgisayar Hediye Çeki, 
9.900 TL’lik satın alımlara ise Kıbrıs Seyahati alma hakkı kazanıyor.

Makel yetkilileri katılımın yüksek olduğu bu kampanya ile pazarın 
hareketlendiğini belirttiler. 

There was broad participation in the Cellia Campaign which was held 
between September 15 and October 30. Makel Group of Companies, 
which attracted attention every time with its campaigns, did not re-
main inactive in the last months of 2018. 

The campaign for Cellia products, which has an important place 
among Makel products, continues to attract great interest. 

From 15 September to 30 October, everyone who buys Cellia products 
for 25.000 TL is entitled to receive a 5.000 TL Vatan Computer Gift 
Voucher and for 9.900 TL purchases everyone is entitled to have Cyprus 
Voyage.

Makel officials stated that the market has activated with this cam-
paign in which participation is high.
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Günsan İş Ortakları İle İtalya’daydı
Günsan is in Italy with its Business Partners

Sektörünün önde gelen firmalarından olan Günsan, “2018 Hoş 
geldin Kampanyası” kapsamında iş ortaklarını İtalya’da bir araya 
getirdi. Yoğun iş temposuna İtalya gezisiyle kısa bir mola veren 

bayiler beş gün boyunca Roma, Floransa ve Venedik’i keşfederek ke-
yifli anlar yaşadılar. 

Anahtar ve priz sektöründe yenilikçi ürünleriyle öne çıkan Günsan, 
bayileriyle olan iletişimini sürdürülebilir kılan çalışmalarına İtalya 
gezisini ekledi.

İş ortaklarıyla güçlü iletişimi ön planda tutan Günsan, “2018 Hoş 
geldin Kampanyası” kapsamındaki İtalya seyahatinde iş ortakları ve 
ailelerini ağırladı.

Tarihi yapısı, mimarisi ve sosyal yaşamıyla dünyanın en güzel şehir-
lerine sahip İtalya’da beş gün geçiren bayiler; iş stresinden uzaklaşa-
rak, İtalya’nin tarihi ve turistik şehirlerini keşfetme imkanı yakaladı. 

Seyahatlerinin ilk durağı Roma olan Günsan iş ortağı 60 kişilik firma 
yetkilisi ve ailesi, Roma’nın ardından Floransa ve Venedik’i de ziyaret 
ederek İtalya turunu  tamamladı.

Günsan, iş ortaklarına değer katan ve onlar için fırsatlar sunan kam-
panya ve çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürücek. 

Günsan, one of the leading companies in the sector, brought business 
partners together in Italy as part of the ”2018 Welcome Campaign”. 
Having a short break from the busy schedule with a trip to Italy, the 
dealers had a pleasant time exploring Rome, Florence and Venice for 
five days.

Standing out with its innovative products in the switch and socket sec-
tor, Günsan added an Italy tour to its works which enable its commu-
nication with its dealers sustainable. 

Holding strong communication with its business partners in the fore-
front, Günsan hosted business partners and their families during the 
“2018 Welcome Campaign”.

Dealers who spent five days in Italy, which has the most beautiful cities 
in the world with its historical structure, architecture and social life; 
had the opportunity to discover  Italy’s historical and touristic cities be-
ing away from the stress of work. 

The first stop of the tour for 60 company officials of Günsan business 
partners and their families was in Rome, and then they visited Florence 
and Venice and completed the Italy tour.

Günsan will continue its campaigns and activities that add value to its 
business partners and provide opportunities for them in the upcoming 
period.
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Yeşil Binalar ve Fabrikalar İçin 
Enerji Verimli Teknolojiler

Mitsubishi Electric sürdürülebilir dünya için Dünya Tasarruf 
Günü’nde  enerji tasarrufuna dikkat çekti. Toplumların yaşam 
kalitesini artırmak ve sürdürülebilir dünya hedefine katkı 

sağlamak için ileri teknoloji çözümler geliştiren Mitsubishi Electric, 

yüksek enerji tasarrufuna sahip ürünleriyle Türkiye’de çevre dostu 
binalar, fabrikalar ve alt yapı projelerinin iklimlendirme, otomasyon, 
asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri sistemleri için iddialı bir 
çözüm ortağı olarak dikkat çekiyor. 

31 Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında açıklamalarda bulunan 
Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, enerji tasarrufu-
na yönelik yeni nesil teknolojiler geliştirmeye devam ederek markanın 
100. yıldönümü olan 2021 yılına kadar ürün kullanımından ve üre-
timden kaynaklanan karbondioksit salımını yüzde 30’a varan oranda 
azaltmayı hedeflediklerini belirtti. Markanın 2018 yılı Çevre Raporu 
sonuçlarına değinen Saraçoğlu, Mitsubishi Electric üretim tesisleri-
nin yenilenmesi ve Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin benim-

senmesiyle üretimde verimliliğin arttırılması sonucunda enerjiden 
kaynaklanan CO2 miktarının 24 bin ton azaltıldığını söyledi.

Gelecek nesillerin azalan enerji kaynakları ve küresel iklim değişikli-
ğinden en az ölçüde etkilenmeleri için çevreyi korumaya yönelik 

önlemler ve doğal kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılması 
gün geçtikte daha fazla önem kazanıyor. 

İleri teknolojisini dünya genelinde toplumların yaşam kalitesini ar-
tırmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya sağlamak için 
kullanan Mitsubishi Electric tüm faaliyetlerini “Küresel ve önde ge-
len çevre dostu” bir şirket olma hedefi doğrultusunda şekillendiriyor. 

Enerjinin tasarruf bilinci çerçevesinde tüketilmesini sağlamak için 
kutlanan 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında açıklamalarda 
bulunan Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, “Özel-
likle sanayide enerji kullanımının, üretimde ve üretim standartların-
da bir düşüşe neden olmadan azaltılması gerekiyor. Konutlar, ofisler 
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ve kamuya açık tüm büyük projelerde tüketilen enerjiden tasarruf 
edilmesi de büyük önem arz ediyor” dedi. 

Kaynak Tasarrufunun Önemi Artıyor

Mitsubishi Electric’in tüm ürün ve çözümlerinin ileri teknoloji, kalite 
ve enerji tasarrufu çerçevesinde geliştirildiğinin altını çizen Saraçoğ-
lu, “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevre dostu binalar, fabrikalar 
ve alt yapı projelerinin iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen 
merdiven ve görsel veri sistemleri için iddialı bir çözüm ortağıyız” 
diyerek şu bilgileri aktardı; 

“Dünyada mevcut kaynakların en etkili ve verimli şekilde kullanıl-
ması gittikçe daha çok önem kazanıyor. Biz de Mitsubishi Electric 
olarak enerji verimli ve çevreci fabrika otomasyon ürünlerimiz ile 
işletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyoruz. 
Markamızın Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-F@
ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı 
tanıyoruz. Konut, ofis ve endüstriyel klima sistemleri alanında; ya-
pay zeka teknolojileri ile donatılmış, A+++ enerji sınıfına ulaşan 
ve sistem ömrünü tamamlayana kadar çevreye dost bir yaklaşımla 
maksimum enerji tasarrufu sağlayacak sorunsuz bir ürün yelpazesi 
sunuyoruz. 

Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece markamızın asan-
sörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını belirleme 
teknolojimizle de yüksek enerji tasarrufu sağlıyor ve karbondioksit 
salımını azaltıyoruz.”

Üretimde Verimlilik Artırıldı, Enerjiden Kaynaklı Co2 Miktarı 
24 Bin Ton Azaltıldı

Mitsubishi Electric’in tüm faaliyetlerini çevre yönetimi konusundaki 
tutumunu ifade eden “Eco Changes” (Eko Değişim) ilkesi doğrultu-
sunda hayata geçirdiğini belirten Saraçoğlu; “Enerji tasarrufuna yö-
nelik yeni nesil teknolojiler geliştirmeye devam ederek markamızın 
100’üncü yıldönümü olan 2021 yılına kadar ürün kullanımından 
kaynaklanan karbondioksit salımını 2001 mali yılına kıyasla, üre-
timden kaynaklanan karbondioksit salımını ise 1991 mali yılına göre 
yüzde 30’a varan oranda azaltmayı hedefliyoruz. 

Bu noktada 2018 Japon mali yılına (1 Nisan 2017 - 31 Mart 2018 
dönemi) ilişkin Çevre Raporumuz, hedeflerimize ulaşma yolunda 
önemli adımlar atıldığını ortaya koyuyor. 

Raporlama yılında, Mitsubishi Electric üretim tesislerinin yenilen-
mesi ve Nesnelerin İnterneti (IoT)  teknolojilerinin benimsenmesiyle 
üretimde verimliliğin arttırılması sonucunda enerjiden kaynaklanan 
CO2 miktarı 24 bin ton azaltıldı” diyerek sözlerini tamamladı. 
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Elektrikli Araç Sayısı 1 Milyonu Aştı

Elektrikli araç sayısı her geçen gün artarken, haziran ayı itibarıyla 
Avrupa’daki elektrikli araç sayısının 1 milyonu aştığı saptandı. 
Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Avrupa’daki elektrikli 

araç sayılarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. 

PRNet’in EV-Volumes verilerinden ve medya yansımalarından der-
lediği bilgilere göre, Avrupa’daki elektrikli araç sayısının 1 milyonu 
aştığı saptandı. Böylelikle, Avrupa’nın bu alanda 1 milyonluk sınırı 
geride bırakan ikinci bölge olduğu görüldü. 

Çin’de ise sadece geçtiğimiz yıl 1 milyon elektrikli araç satışına rast-
lanırken, Çin’in zirveyi kimseye kaptırmadığı gözlendi. ABD’de bu 
alanda büyük bir pazara sahip olurken, 900 binlik elektrikli araç satı-
şının gerçekleştiği kaydedildi.

Ajans Press ve PRNet’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya araştır-
masında, yazılı basına yansıyan haber adetleri belli oldu. Gerçekleş-
tirilen medya incelemesinde, 2017 yılından itibaren elektrikli araçlarla 
ilgili 9 bin 970 haber yansıması tespit edildi. 

Raporda, 2018 yılının ilk yarısındaki verilere yer verilirken, Avrupa’da 
sadece 6 ay içinde 195 bin elektrikli araç satışının gerçekleştiği orta-
ya çıktı. Bu rakamlar geçen yılla kıyaslandığında da yüzde 42’lik bir 
artış olduğu saptandı. 

2018 yılının ikinci yarısında da bu artışın devam edeceği öngörüler 
arasında yer aldı. Avrupa’da elektrikli araç satışıyla liderliği elinde 
bulunduran ülke Norveç olarak görüldü. Norveç’i Almanya, Birleşik 
Krallık ve Fransa’nın takip ettiği belirlendi.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Platformu (TEHAD) verilerinden 
alınan bilgilere göre ise Türkiye’de 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 
gerçekleştirilen elektrikli ve Hibrid otomobil satış adedi 2 bin 263 
olarak görüldü. 

Böylelikle 2017 yılının aynı dönemine oranla yüzde 61,5 artış ger-
çekleştiği gözlendi.
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Çin’in Dev Güneş Panelleri Dünya Enerjisini 
Nasıl Etkiliyor?

Cin dünyanın en büyük güneş panelleri tarlalarına sahip olduğu 
gibi, teknolojisiyle de dünya çapında enerji politikalarını etkile-
yecek bir ülke. Peki bu dev projeler ne kadar verimli?

Çin’in kuzeyindeki Datong bölgesi üzerinde uçarken aşağıda iki dev 
panda görürsünüz, binlerce güneş panelinden oluşan.

Bir kilometrekarelik bir alanı kaplayan ve 100 megavat enerji üreten 
bu tarla Çin standartlarına göre hiç de büyük sayılmaz.

130 milyon kilowatt enerji kapasitesi ile Çin dünyanın en büyük gü-
neş enerjisi üreticisi konumunda. Bu kapasite ile tüm İngiltere’nin 
elektrik ihtiyacı defalarca kez karşılanabilir.

Dev Projeler

Dünyanın en büyük güneş enerjisi tarlası 1500 megawatt kapasitesi 
ile Tengger Çölü’nde. Tibet Platosu’ndaki Longyangxia Barajı yanında 
kurulu tarlanın kapasitesi ise 850 megawatt.

Peki milyonlarca dolara mal olan bu dev projeler işe yarıyor mu, 
Çin’in yeşil enerji hedefleri bakımından tuttuğu yer nedir?

Çin dünyanın en büyük güneş paneli üreticisi ülke konumunda. 
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) verilerine göre dünyadaki panellerin 
yüzde 60’ından fazlası Çin’de üretiliyor. Güneş paneli talebinin yük-
sek olması hükümetin ekonomik çıkarlarına yarıyor.

Ülkede elektrik üretiminin üçte ikisi hala kömüre dayalı iken, ye-
nilenebilir enerji kaynaklarının artması olumlu bir gelişme olarak 
görülüyor.

UEA’ya göre, güneş enerjisi bakımından Çin 2020 hedeflerine üç yıl 
erken ulaşmış durumda.

Bazıları, Çin’in egemenliğini reddeden otonom Tibet Bölgesi’nde bu 
yatırımların yoğunlaştırılmasına dikkat çekiyor.

Buralardaki güneş panellerinin kullanım amaçlarından biri de don-

muş toprakları ısıtarak ağaçların yetişmesine uygun hale getirmek 
ve böylece bu alanları Çinli yerleşimcilere cazip kılmak.

Ancak böylesine ıssız bölgelerde dev güneş panelleri kurmanın da 
sorunları yok değil. Zira “Hu Hattı” olarak anılan ve Çin’in kuzey do-
ğusundan güney batısına uzanarak ülkeyi iki eşit parçaya bölen çap-
raz çizginin doğusunda toplam nüfusun yüzde 94’ü yaşıyor.

Kapasite Kullanım Sorunu

Oysa rüzgar ve güneş enerjisi projelerinin dağılımı tam tersi yoğun-
lukta. Yani ona en çok ihtiyaç duyan büyük kentlerden uzakta. Bu ise 
yapılan dev yatırımların ancak küçük bir kısmından yararlanılmasına 
neden oluyor.

Çin’deki Elektrik Kurumu verilerine göre, 2018’in ilk yarısında güneş 
panellerinin kapasite kullanım faktörü sadece yüzde 14,7 oldu.

Bunda hava şartları gibi kontrol dışı etkenler rol oynayabilirken 
Çin’de esas sorun, enerji üretim yeri ile kullanım noktası arasında 
uzun mesafeler kat eden iletim hatlarında meydana gelen kayıplar.

Bir diğer sorun da kamu finansmanındaki kesintilerden kaynak-
lanıyor. Dev güneş panelleri projelerine yapılan devlet desteğinde 
kesintiye gidildi. Devlet idaresi altında olan yenilenebilir enerji fonu 
15 milyar Dolar açık verdi. Bu durum, yeni güneş paneli tarlalarında 
geçen yıla göre yüzde 30’luk daralmaya neden oldu.

Bunun üzerine şehirlerde çatılara güneş panelleri kurma girişimle-
rinde artış gözleniyor.

Fakat uzmanlar Çin’in dev güneş panelleri projelerinin sonuna gelin-
mediğini, gerek ülke içinde gerekse başka ülkelerde bunların inşası-
na devam edileceğine dikkat çekiyor.

Bunların çoğu Hindistan’da ve tamamlandığında en büyük güneş 
enerjisi parkı unvanını alması bekleniyor. Mısır’da 37 km karelik bir 
alanı kaplayan Benban Projesi’nin de Çin ile bağlantılı olduğu bilini-
yor. Fiji ve Kanada’da başka projeler de var.

Ayrıca üç-beş yıl içinde güneş enerjisinin devlet desteğine ihtiyaç 
duymayacak kadar ucuzlaması ve daha çok yatırımcıyı çekerek daha 
da yaygınlaşması bekleniyor.

Panel Atıkları

Peki güneş paneli atıkları gelecekte nasıl bir sorun olabilir? Panelle-
rin ömrü 30 yıl kadar. Ondan sonra parçalanmaları gerekiyor. Bunları 
yeniden dönüşüm amaçlı kullanması zor; zira sülfürik asit gibi zararlı 
kimyasallar içeriyor.

2040 yılından itibaren Çin’de panel atığı patlaması bekleniyor ve bu 
sorunla nasıl başa çıkılacağına dair net bir plan yok ortada.

Bu atık sorunu elbette nükleer atık kategorisinde değil. Ancak güneş 
enerjisini “yeşil” teknoloji olarak adlandırmak için bu sorunun orta-
dan kaldırılması gerekiyor. Kaynak : Hürriyet
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“Tüketicilerimizin Avantajlarını Düşünmek Bizim 
İçin Son Derece Önemli” 

elektrik
electric

AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Medine 
Tanış, Kahramanmaraş’ta son günlerde sosyal medya ve bazı 
farklı mecralarda gündeme getirilen konulara açıklık getirdi. 

Tanış, misyonlarının her zaman müşterilerin ihtiyaçlarına odaklana-
rak, onlara en güvenli hizmeti sunmak olduğunu söyledi.

Genel Müdür Tanış, AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. olarak, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen ve Resmi 
Gazete’de yayınlanan Elektrik Piyasası Mevzuatları’na göre işlem ya-
pan ve yine EPDK tarafından belirli dönemlerde düzenlenip yayınla-
nan fiyatlar ile tüketicilerinin abonelik ve faturalama işlemlerini ger-
çekleştiren bir görevli tedarik şirket olduklarını belirterek, “Elektrik 
piyasasında tarifeler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 3 
ayda bir düzenlenip yayınlanan tarifeler ile belirlenmekteyken son 2 
aydır aylık olarak revize edilmektedir. 

Söz konusu tarife tablolarına EPDK’nın resmi web sitesi “epdk.org.
tr” adresinden tarife sekmesinde yer alan “Elektrik Faturalarına Esas 
Tarife Tabloları” linkinden erişim sağlanabilmektedir. Tüketicilerimiz 
de bu adresten fiyatları takip edebilir, tarife tablolarını inceleyebi-
lirler” dedi.

Son dönemde özellikle son 2 aydır, ülkemizin içerisinde bulunduğu 
ekonomik durum ve döviz kurundaki artışların elektrik piyasasını da 
önemli ölçüde etkilediğini ifade eden Tanış, şöyle devam etti:

“Tarifelerde değişimler ortaya çıkmış ve tüketicilerimiz serbest  tüketici  
sözleşmesini imzalamak yoluyla indirimli elektrik kullanmaktayken, 
enerji piyasasında gerçekleşen maliyetlerin artışından dolayı, ulusal 
tarifenin serbest tüketici tarifesine göre daha avantajlı hale gelmiş-
tir. 

Bu nedenle tarafımızdan, tüketicilerimize SMS, Sözleşmeye Davet, 
email yolları ile bildirim yapılarak aboneliklerinin daha avantajlı 
olan ulusal tarife portföyüne geçişleri sağlanmaktadır. 

Yani bu geçiş aslında biz tüketicilerin avantajına bir durum. Tabi ki 
bu durum tüketicilerimizin avantajının sağlandığı bir durum zaten 

bizim AKEDAŞ olarak misyonumuz her zaman müşterilerimizin ihti-
yaçlarına odaklanarak, onlara en güvenli hizmeti sunmak ve çocuk-
larımızın geleceğine sürdürülebilir bir değer katmaktır. 

Bu noktada tüketicilerimizin avantajlarını düşünmek tabi bizim için 
son derece önemli. Tarife değişikliği gerçekleştiğinde tüketicinin abo-
nelik için bir perakende satış sözleşmesi imzalaması gerekir. 

Perakende Satış Sözleşmesi; elektrik piyasası tüketici hizmetleri yö-
netmeliği hükümleri çerçevesinde görevli perakende satış şirketi ile 
müşteri arasında imzalanan, elektrik enerjisi vveya kapasite temini 
ile hizmet alımına yönelik olarak yapılan ticari faaliyetlere ilişkin ko-
şul ve hükümleri kapsayan sözleşmedir. 

30.05.2018 tarihinde 30436 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Tüke-
tici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 29 “Güvence Bedelinin İadesi” başlıklı 
maddesi gereği tüketicilerimizin mevcutta bulunan güvence bedel-
lerinin güncellenme işlemleri yine Elektrik Piyasası Tüketici Hizmet-
leri Yönetmeliği’nde yer alan hesaplamalara göre yapılarak, tüketici-
mizin şirketimize olan borçlarının ödenmesine müteakip varsa kalan 
güvence bedeli müşterimize iade edilir.”

“Ödememiz Gereken Güvence Bedeli Ne Kadar?”

30.05.2018 tarihinde 30436 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Elekt-
rik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 26. Maddesi gereği 
Güvence Bedeli hesaplamalarında EPDK’nın 13.12.2017 tarihli kurur 
kararına göre yayımladığı birim fiyatların kullanıldığını hatırlatan 
Medine Tanış, şunları kaydetti:

“Bu tutar abone grubuna göre değişiklik arz etmektedir. Tüketicile-
rimiz Tüketici İşlem Merkezlerimize geldiklerinde zaten bu hesapla-
malar yapılmaktadır. 

Geçiş sürecinde güvence bedeli dışında ödememiz gereken bedel var 
mı? Hayır, bu geçiş sırasında tüketicilerimizin güvence bedeli dışında 
ödemeleri gereken hiçbir ek ücret yoktur. 

Yani şirketimiz bu geçişten hiçbir şekilde işlem ücreti almamakta-
dır. Peki bu geçiş süreci sadece AKEDAŞ’a özel bir durum mu yoksa 
tüm Türkiye’de gerçekleşen bir durum mu? Hayır, AKEDAŞ’a özel bir 
durum değil. 

Elektrik piyasasındaki fiyatlardan dolayı Serbest tüketici tarifesi’nin 
avantajını yitirmesi ve ulusal tarifenin serbest tüketici tarifesi’nden 
daha avantajlı hale gelmesinden dolayı türkiye genelindeki serbest 
tüketicilerin büyük çoğunluğunun ulusal tarifeye geçişi sağlanmaya 
devam etmekte. 

Bu işlemlerin hepsi siz değerli tüketicilerimizin daha avantajlı tarife-
den faydalanması için gerçekleştirilmektedir. Anlayışınız için teşek-
kür ederiz. 

Bütün enerjimizle sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmak-
tayız. Sizlere enerji dolu günler diliyoruz.” Kaynak : Habertürk
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Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. 
Genel Müdürü Medine Tanış
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Türkiye İMSAD, Dış Ticaret Endeksi Temmuz 2018 
Sonuçlarını Açıkladı

Temmuz ayında ihracat miktar endeksi bir önceki yıla göre 
%23,9, değer endeksi ise %32,7 arttı. İnşaat malzemesi sanayi-
sinin çatı örgütü Türkiye İMSAD, ‘İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış 

Ticaret Endeksi’nin Temmuz 2018 sonuçlarını açıkladı. 

Endekse göre, miktar olarak 3,08 milyon tonla yılın en yüksek ikinci 
aylık ihracatının yaşandığı Temmuz ayında, ihracat değer olarak 1,76 
milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti.

İhracat Miktar Endeksi bir önceki aya göre geriledi ama geçen yılın 
Temmuz ayına göre yüzde 23,9 artış gösterdi. İhracat Değer Endeksi 
ise bir önceki aya göre önemli ölçüde yükseldi ve geçen yılın Temmuz 
ayına göre yüzde 32,7 arttı. 

Geçen yılın Temmuz ayında 0,53 Dolar olan birim fiyat ise 2018 yılı 
Temmuz ayında 0,57 Dolar’a yükseldi. İthalat ise Temmuz ayında 
280 bin ton oldu ve yılın en düşük ikinci aylık ithalatı gerçekleşti.

Temmuz ayında 687 milyon Dolar olan ithalat, geçen yılın yüzde 
14,9 altında yer aldı. Temmuz ayında ithalat birim fiyatları, geçen 
yıla göre yüzde 15 artarak kilogram başına 2,45 dolara yükseldi.

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), 
2013’ten beri her ay düzenli olarak açıkladığı İnşaat Malzemeleri 
Sanayi Endeksleri’ne, 2018 yılı itibarıyla İnşaat Malzemeleri Sanayi 
Dış Ticaret Endeksi’ni de ekleyerek, iç ve dış ticaretin nabzını tutuyor. 

Türkiye İMSAD’ın sektör ve kamuoyu ile paylaştığı İnşaat Malzeme-
leri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Temmuz 2018 raporunda şu veriler 
yer aldı: 

İnşaat Malzemeleri İhracatında Birim Fiyat Artışı Sürüyor

İnşaat malzemeleri sanayisi ihracat birim fiyatı 2017 yılı Temmuz 
ayında 0,53 dolar iken 2018 Temmuz ayında 0,57 Dolar oldu. Türkiye 
sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı ise 2017 yılı Temmuz ayında 1,90 
Dolar iken 2018 Temmuz ayında 1,75 Dolar’a indi. 

İnşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracat birim fiyatları da 2017 
yılı Temmuz ayında 3,23 Dolar olurken 2018 Temmuz ayında 2,78 
dolara kadar geriledi.   

Türkiye sanayi ürünleri ihracatı mevsimsellikler ile birlikte dalgalan-
malar gösterdi. En yüksek ihracat Mart ve Aralık aylarında, en düşük 
ise Ocak ve Temmuz aylarında yapıldı. 

Türkiye sanayi ürünleri ihracatı miktar endeksi Temmuz ayında bir 
önceki aya göre sınırlı ölçüde arttı. İhracat miktar endeksi geçen 
yılın Temmuz ayının ise yüzde 30,9 gibi önemli bir oranla üzerinde 
gerçekleşti. 

İnşaat malzemeleri dışı sanayi ihracatı miktar endeksi Temmuz ayın-
da sıçrama gösterdi. Endeks geçen yılın Temmuz ayının da yüzde 
37,8 üzerinde yer aldı. 
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İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı miktar endeksi ise Temmuz ayın-
da bir önceki aya göre geriledi. Endeks geçen yılın Temmuz ayının ise 
yüzde 23,8 üzerinde gerçekleşti.      

İhracat Temmuz Ayında 1,76 Milyar Dolar Seviyesinde Gerçekleşti

İnşaat malzemeleri dış ticaretinde ihracat Temmuz ayında bir önce-
ki aya göre önemli ölçüde arttı. İhracat miktar endeksi ise Temmuz 
ayında bir önceki aya göre düştü. 

Ancak buna rağmen ihracat değer endeksi Temmuz ayında bir ön-
ceki aya göre önemli ölçüde yükseldi, geçen yılın Temmuz ayının 
ise yüzde 32,7 üzerine çıktı. İhracat birim fiyat endeksi de Temmuz 
ayında arttı. 

İhracat miktar olarak Temmuz ayında 3,08 milyon ton olarak ger-
çekleşti. Böylece yılın en yüksek ikinci aylık ihracatı Temmuz ayında 
yaşandı. 

İhracat değer olarak Temmuz ayında 1,76 milyar Dolar seviyesine 
indi. İhracat birim fiyatları ise Temmuz ayında 0,57 dolara yükseldi. 
Geçen yılın Temmuz ayında birim fiyat 0,53 dolardı.  

Yılın En Düşük İkinci Aylık İthalatı Temmuz Ayında Yaşandı: 
280 Bin Ton

İthalat miktar endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yükseldi 
ancak geçen yılın Temmuz ayının 25,97 puan altına indi. İthalat de-
ğer endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yükseldi ama geçen 
yılın Temmuz ayının 13,52 puan altında yer aldı. 

İthalat birim fiyat endeksi Temmuz ayında durağanlaşırken 100 puan 
seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti. İthalat Temmuz ayında 
280 bin ton oldu ve yılın en düşük ikinci aylık ithalatı gerçekleşti.

 İthalat Temmuz ayında 687 milyon dolar ile geçen yılın yüzde 14,9 
altında yer aldı. İthalat birim fiyatları kilogram başına Temmuz ayın-
da 2,45 dolara yükseldi. Geçen yılın Temmuz ayı birim fiyatının yüz-
de 15 üzerinde gerçekleşti.      

Temmuz Ayında İnşaat Malzemelerinin Tüm Alt Sektörlerin-
de İhracat Arttı 

2018 yılı Temmuz ayında 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat 
değer olarak geçen yılın Temmuz ayına göre arttı. Temmuz ayında 
en yüksek ihracat değer artışı yüzde 104,5 ile prefabrik yapılarda 
gerçekleşti. En düşük değer artışı ise yüzde 3,1 ile ağaç ve ahşap 
ürünlerinde oldu.         

2018 yılı Temmuz ayında 8 alt ürün grubundan 7’sinin ihracatı mik-
tar olarak geçen yılın Temmuz ayına göre artarken, biri geriledi. Mik-
tar olarak ağaç ürünleri ihracatı düştü. 

Temmuz ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 145,7 ile pre-
fabrik yapılarda gerçekleşti. En düşük miktar artışı ise yüzde 15,5 
elektrikli teçhizat ürünlerinde oldu.         

2018 yılı Temmuz ayında 8 alt ürün grubundan 5’inin ihracat birim 
fiyatları geçen yılın Temmuz ayına göre arttı. 

Mineral ürünler, kimyasal bazlı ürünler ile prefabrik yapıların ihracat 
birim fiyatları geçen yılın Temmuz ayına göre geriledi. 

Temmuz ayında en yüksek ihracat birim fiyat artışı yüzde 13 ile de-
mir çelik bazlı ürünlerde gerçekleşti. En düşük birim fiyat artışı ise 
yüzde 3,2 ile metal bazlı ürünlerde oldu. 

TABLO.1 ALT SEKTÖRLERDE İHRACATIN GELİŞİMİ

ÜRÜN  GRUPLARI 

İHRACAT BİRİM FİYAT Dolar/KG İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ İHRACAT DEĞER ENDEKSİ

2017 
TEMMUZ

2018 
TEMMUZ

% 
DEĞİŞİM

2017 
TEMMUZ

2018 
TEMMUZ

% 
DEĞİŞİM

2017 
TEMMUZ

2018 
TEMMUZ

% 
DEĞİŞİM

DEMİR ÇELİK BAZLI 
ÜRÜNLER

0,69 0,78 13,0 64,5 86,0 33,3 58,5 87,9 50,3

MİNERAL TAŞ VE TOPRAK 
ÜRÜNLERİ

0,15 0,14 -6,7 101,6 121,9 20,0 87,5 102,3 16,9

METAL BAZLI ÜRÜNLER 4,05 4,18 3,2 108,2 131,8 21,8 93,5 117,4 25,6

ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT 
ÜRÜNLERİ

5,82 6,32 8,6 89,8 103,8 15,5 76,2 95,7 25,6

KİMYASAL BAZLI ÜRÜNLER 1,41 1,29 -8,5 75,3 97,9 30,0 69,1 81,8 18,4

AĞAÇ VE AHŞAP ÜRÜNLERİ 0,70 0,77 10,0 162,5 153,2 -5,5 96,0 99,0 3,1

YALITIM 
MALZEMELERİ

1,05 1,11 5,7 100,9 128,5 27,4 81,3 109,7 34,9

PREFABRİK  
YAPILAR 

1,94 1,62 -16,5 50,3 123,6 145,7 46,4 94,9 104,5
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Opaş Pako Şalter 
Başarısını; 80.000 Çeşit Ürünü
20 Ülkedeki Marka Değeri ve 
10.000/1 Hata Oranıyla Tescillemiştir.

Opaş Pako Şalter has Confirmed its Success with 
its 80.000 Product Range, Brand Value in 20 
Countries and an Error Rate of 10.000 / 1.

1982 yılında İstanbul’da imalatçı kimliği ile 
serüvenine başlayan Opaş Pako Şalter, 35 yıllık 
zaman diliminde daima büyüyen bir ivme 
yakalamayı başarmış, marka bilinirliğini 20 
ülkede 80.000 ürün ile kanıtlamış değerli bir 
sektör oyuncusu..

Yeni yapılanması ve ürün çeşitleri hakkında 
bilgi almak üzere ziyaret ettiğimiz Opaş’ta, 
üretim bandından kalıphaneye kadar gözlem 
yapma imkanı bulurken, Yönetim Kurulu 
Başkanı Sn. Zafer Obuz ile de keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 

Opaş Pako Şalter, which has started its journey 
with its manufacturer identity in Istanbul 
in 1982, has always achieved a growing 
momentum in its 35 years time period and 
has proved its brand recognition with 80.000 
products in 20 countries..
In order to get information about the new 
structuring and product varieties, we visited 
Opaş and we had the opportunity to make 
observations from the production line to the 
moulding room and at the same time we had 
a pleasant conversation with Chairman of the 
Executive Board, Zafer Obuz.
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Nurşah Sunay: Yeni yapılanmanız, Ar-Ge’si tamamlanan 
ürün grupları.. Öyle zannediyorum konuşulacak çok şey var. 
Anlatır mısınız, Opaş’ta neler oluyor?

Zafer Obuz: Aslında yeni fabrikamızla beraber yapılanma süreci de 
2014’ten itibaren başlamış oldu. Sürecin en önemli aşamalarından 
biri olarak 2 yıl önce, satış-pazarlama departmanımızı da kendi bün-
yemize taşıdık. Yatırım yaptığımız yeni makinalarla kalıphanemiz 
tamamlandı ve dışa bağımlılık tamamen bitirildi. Ar-Ge departma-
nımızın da faaliyete geçmesiyle, beyaz ve mavi yakalar dahil toplam 
57 kişilik bir ekip olduk. 

Genel bir soruyla devam edelim.. Endüstrinin neredeyse her 
alanında kullanılan, yaygın bir ürün olan şalter imalatında 
neden aklımıza Opaş’la beraber ancak bir elin parmakları 
kadar yerli üretici geliyor?

Bunun başlıca sebebi yatırım maliyetlerinin çok yüksek olmasıdır. 
Robotiğe uygun olmayan emeğe dayalı işçiliğin hayati önem taşı-
dığı bir alan şalter. Gelişen teknoloji ve deişen endğstriyel sahanın 
özelliklerini dinamik bir şekilde takip edip kendinizi sürekli yenile-
mek zorundasınız. Opaş da, bu dinamizmi sevdiği için lider olmayı 
başardı aslında.

Opaş Pako Şalter başarısını; 80.000 çeşit ürünü, 20 ülkedeki marka 
değeri ve 10.000/1 hata oranıyla tescillemiştir.

Opaş pazarlama alanında ne tür faaliyetler yürütüyor?

Bizim için pazarlamanın ilk ve en önemli ayağı ihtiyaç duyulan ürün-
leri maksimum kalitede üretmektir. Bu bağlamda makine üreticileri, 
üniversiteler ve iç piyasa aktörleriyle, ortak Ar-Ge çalışmaları yürü-
tüyoruz. 

İthal ürünlere alternatif olarak, sisteme entegre olabilecek her ürü-
nü titizlikle araştırıyor ve müşterilerimize istekleri doğrultusunda 
ihtiyaçlarını tam karşılayabilecek ürünler sunuyoruz.

Sektörün diğer temsilcileri henüz 9001-2008 kalite sistem yönetim 
sertifikasını almışken, Opaş 9001-2015 sertifikasına sahip tek fir-
madır. Biz pazarlamanın en önemli ayağı olarak markamıza değer 
katma çabasını hedefliyor, bu anlamda üzerimize düşen tüm sorum-
lulukları, biraz da öncülük etme vizyonuyla yerine getiriyoruz.

Opaş’ın hedef kitlesi hangi gruplardan oluşuyor?

Aslında tüm endüstriyel birimler, başka bir ifadeyle pako şalterin 
kullanıldığı her alan Opaş’ın hedef müşterisidir. Türkiye’nin önde 
gelen markalarının tedarikçisiyiz. Bu markaların Opaş’ı tercih etmesi 
ciddi bir başarıdır. Düşünün ki; yapacağınız en ufak bir üretim hata-
sıyla tüm ürünün değerini onarılmayacak şekilde yaralayabilirsiniz. 

Peki yeni ürünler hakkında Sektörüm Dergisi’ne özel ilk bil-
gileri istesek.. Paylaşabilir misiniz? 

Elbette.. Şu an üretim hedeflerimizden biri elektronik devreyle bir-
likte hareket edebilecek bir sistem tasarlamak. Yani mekatronik bir 
sistem diyebiliriz.

Öyleyse bir çeşit akıllı şalterden söz ediyoruz. Doğru mu anladım?

Öyle de diyebiliriz.. İş güvenliği konusu üzerinde hassasiyetle duru-
yoruz. Örneğin; bakım esnasında açık unutulan ya da enerji kesin-

Nurşah Sunay: New structuring, product groups of which R&D 
completed.. I think there are lots of things to talk about. Can 
you please tell us, what is going on in Opaş?
Zafer Obuz: In fact, the process of structuring started in 2014 with 
our new factory. 2 years ago, as one of the most important stages of 
the process, we carried our sales-marketing department into our own 
structure. With the new machines we made investment in, our mould-
ing room was completed and foreign dependency was completely 
completed. With the launch of our R&D department, we have become 
a team of 57 people including white and blue collars.

Let’s continue with a general question.. In the production of switch 
which is a common product used in almost all areas of industry why do 
just a few domestic manufacturers, that can be counted on the fingers 
of one hand, including Opaş come to our minds?

The main reason for this is that the investment costs are very high. 
Switch, as a field, which is not suitable to robotics and for which 
labour-based work is vital. You have to continually renew yourself 
by following the developing technology and the characteristics of the 
changing industrial field in a dynamic way. In fact since Opaş loved 
this dynamism, he managed to become a leader..
 “Opaş Pako Şalter has confirmed its success with its 80.000 product 
range, brand value in 20 countries and an error rate of 10.000 / 1.”

What kind of activities does Opaş conduct in the field of marketing?
For us, the first and most important pillar of marketing is to produce 
the required products with maximum quality. In this context, we con-
duct joint R&D studies with machine manufacturers, universities and 
internal market actors.

As an alternative to imported products, we meticulously investigate 
every product that can be integrated into the system and offer prod-
ucts that can meet the needs of our customers fully.

While the other representatives of the sector have received the cer-
tificate of 9001-2008 quality management system, Opaş is the only 
company with the certificate of 9001-2015. We aim to add value to 
our brand as the most important pillar of marketing and in this sense, 
we fulfil all our responsibilities with a vision of leading.

What are the target groups of Opaş?
In fact, all the industrial units, in other words every area where pack-
age type switch is used, is the targeted customer of Opaş. We are the 
supplier for the leading brands of Turkey. It is a serious success that 
these brands prefer Opaş. Think about; the slightest error in the pro-
duction that you can make, might make harm to the value of the whole 
product in a way that cannot be repaired.

If we want you to share first information about your new prod-
ucts specifically to the Sektörüm Magazine.. Can you share?
Of course.. One of our production targets is to design a system that can 
move along with the electronic circuit. So we can call it a mechatronic 
system.

So we are talking about some kind of smart switch. Did I get right?
We can say that.. We are sensitive about occupational safety. For ex-
ample; we develope products that will reduce the loss of the part to 
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tisinden sonra, enerjinin ani gelmesiyle beraber oluşabilecek uzuv 
kayıplarını 0’a indirecek ürünler geliştiriyoruz. Bahsettiğim konu 
sahada çok önemli bir tehlikeyi ortadan kaldırıyor.

Bunun bir örneği asansör sektörü için geliştirdiğimiz bypass şalter-
ler. Bypass şalteri, son dönemlerde artan asansör bakım kazalarını 
gidermek amacıyla piyasaya sunduk. Bunun yanı sıra, makinaya 
3.şahısların kontrolsüz müdahalesini engellemek için de bir ürün 
geliştirdik. 

Orta ve büyük şalterler için tasarım tescil ve patenti Opaş’a ait bu 
ürünler, kapaklı ve şeffaf.. Yurt dışında olup da TR’de üretilmeyen, 
makinada çalışan teknik adamın anahtarı olmadan çalıştırılamayan 
ve ilgili teknisyenin kumanda ettiği bölümü yanına alabildiği bu 
yeni ürünümüze güzel bir isim arıyoruz.

zero which may occur with the sudden arrival of energy after forget-
ting open during maintenance or power failure. The topic that I have 
mentioned eliminates a very important danger in the field.

One example of this is the bypass switches we developed for the eleva-
tor industry. We have introduced the bypass switch to the market in 
order to compensate for the increased maintenance accidents. 

In addition, we have developed a product to prevent uncontrolled in-
tervention of third parties.

These products of which design registration and patents for medium 
and large switches belong to Opaş, with lid and transparent .. We are 
looking for a nice name for this new product which is available abroad 
but not being produced in TR, cannot be operated without the key of 
the technical man working in the machine and the related technician 
can take the part of it controlled by him.
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Master ya da şef şalter.. Siz anlatırken aklımda beliren isim-
ler.. Belki de bu ürüne isim annesi olabilirim.

Kulağa çok güzel geliyor, neden olmasın..

Ergonomik, kolay montajlanan, ebatları küçülen ama kullanım ko-
laylığı da sağlayan bir ürün üzerinde daha çalışıyoruz. Aslında fiyat 
avantajıyla beraber, kullanım kolaylığı sağlayan mekanik pako şal-
terde seriyi tamamlamak 2023 hedeflerimiz arasında.

Peki Zafer bey, benim seçim yapmak zorunda olan bir müş-
teri olduğumu düşünün. Neden Opaş Pako Şalter almalıyım?

Güzel soru.. Opaş’la çalışanlar bilir ki; bu firma, üretimden satış son-
rasına kadar her süreçte kalite ve ilgi sunar. Opaş gerektiğinde ihti-
yaca göre özel olarak tasarlar, en iyi şekilde üretir, ihtiyaçları çözer 
ve tüm birimleriyle hizmeti aksatmadan daima müşterinin yanında 
durur. Standart olarak uygulanan 2 yıl garanti, yalnızca Opaş’ta 5 yıl-
dır..  Hatta 10 yıllık ürün bile olsa, müşterinin bir sorunu varsa onun 
çözümünü görev edinmiştir. Bu ilgimiz, bayiden son kullanıcıya ka-
dar değişmeden devam eder.

Sektör temsilcisi bir yayıncı olarak söylemeden geçemeyece-
ğim. Dünya çapındaki marka değeriniz ve sektördeki konu-
munuzla gurur duyduğumuz üreticilerimizdensiniz. Başarı-
larınızın devamını diliyoruz.

Söyleşimizi tamamlarken okurlarımıza dergimizle ilgili ne-
ler söylemek istersiniz?

Biz 30 mm x 30 mm ölçü ile dünyanın en küçük şalterini ürettik. 
Bunu yaparken amacımız kar gütmek değil, üretebileceğimizi gös-
teren bir prestije imza atmaktı. 

Aynı şekilde Sektörüm Dergisi’nin de neler yapabileceğini başından 
beri takip etmiş, bilen bir firma olarak prestijinizi koruyacağınıza 
inanıyor, tüm okurlarınızı selamlıyorum.

Master or chef switch.. The names that appear in my mind 
when you are talking. Maybe I can be the mother of the name 
of this product.
That sounds so good, why not?

We are working on a product that is ergonomic, easy to assemble, 
smaller in size but easy to use. In fact, with the advantage of the price, 
the completion of the series in mechanical package type switch that 
provides ease of use is among our 2023 targets.

Well, Mr. Zafer, imagine that I am a customer who has to make 
a choice. Why should I buy Opaş package type switch?
Good question.. People who work with Opaş know that; this company 
offers quality and attention in every process from production to after 
sales. Opaş can design, produce in the best way, solve the needs and 
always stand by the customer without interrupting the service with all 
its units. 2 year warranty applied as standard is 5 years in Opaş only.. 
Even if a product is 10 years old and the customer has a problem, our 
company commits itself to solve the problem. This interest continues 
unchanged from the dealer to the end user.

As a representative publisher of the sector, I cannot pass without 
saying. You are one of the manufacturers with your worldwide 
brand value and position in the industry that we are proud of. 
We wish you continued success.

What do you want to tell our readers about our journal while 
completing our interview?
We produced the smallest switch in the world with a dimension of 30 
mm x 30 mm. In doing so, our aim was not to have profit, but to sign a 
prestige that we can produce.

Likewise, as a company that knows and follows what Sektörüm Maga-
zine can do, we believe that you will preserve your prestige, we greet 
all your readers.
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İhracat Artış Hızında Son 13 Ayın Rekoru Kırıldı
Tarihin En Yüksek Eylül Ayı İhracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Eylül ayında ih-
racat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 artışla. 14,5 milyar 
Dolar oldu. Bu rakamla tarihin en yüksek Eylül ayı ihracatına 

ulaşılırken, artış hızında son 13 ayın rekoruna imza atıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle “2018 yılı 
beklediğimiz gibi rekorlar yılı olarak kayıtlara geçiyor. Haziran ve 
Ağustos ayları haricinde her ayı rekorla kapattık. Eylül ayında da bu 
başarıyı devam ettirerek yüzümüzü güldüren ihracatçılarımızı kut-
luyorum” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Eylül ayı ihracat verilerini Antalya’da 
düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Buna göre; Eylül’de ihra-
cat  geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 14,5 milyar 
Dolar’a yükseldi. 

Bu rakam bugüne kadar en yüksek ihracat gerçekleştirilen Eylül ayı 
olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında ayrıca ihracatta son 13 ayın en 
hızlı artışı yaşandı. Açıklanan verilere göre ilk 9 ayda ihracat yüzde 7 
artışla 123 milyar 110 milyon Dolar oldu.

Türkiye’nin son 12 aylık ihracatı ise yüzde 7,6 artışla 165 milyar 56 
milyon Dolar’a yükseldi.

İhracat rakamlarını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı İsmail Gülle “Böylece tarihin en yüksek Eylül ayı ihracatına 
imza attık. Son 13 ayın en hızlı ihracat artışını da gerçekleştirdik. 

2018 yılı beklediğimiz gibi rekorlar yılı olarak kayıtlara geçiyor. Hazi-
ran ve Ağustos ayları haricinde her ayı rekorla kapattık. Eylül ayında 
da bu başarıyı devam ettirerek yüzümüzü güldüren ihracatçılarımızı 
kutluyorum. 

Ayrıca Eylül ayı rakamlarına baktığımızda yeni pazarlara girişte ba-
şarılarımızın gün yüzüne çıkmaya başladığını da ülkeler bazındaki 
artışla görüyoruz ” dedi.

Miktar Bazında En Çok İhracat Yapılan İkinci Ay

2017 yılının Eylül ayında  8,5 milyon ton olan ihracat miktarı, bu yılın 
aynı döneminde yüzde 30 artışla 11,2 milyon tona yükseldi. Bu Ey-
lül ayı şimdiye kadar miktar bazında en çok ihracat gerçekleştirilen 
ikinci ay oldu.

En Fazla İhracat Otomotivde

Eylül ayında en fazla ihracatı yine otomotiv sektörü yaptı. Sektörün 
Eylül ayı ihracatı, 2,6 milyar Dolar olurken, otomotiv sektörünün 
ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 arttı. Otomotiv 
sektörünü, 1,5 milyar Dolar’la kimyevi maddeler, 1,4 milyar Dolar’la 
hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti. 

Eylül ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise yüzde 95 ile 
çelik; yüzde 65 ile kuru mevye mamülleri ve yüzde 53 ile diğer sanayi 
ürünleri grubu oldu.
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Almanya Birinciliği Korudu

Verilere göre, Eylül ayında 172 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 
en fazla ihracat yapılan ilk ülke 1,4 milyar Dolar ile Almanya oldu. 
Almanya’yı  1,1 milyar Dolar ile Birleşik Krallık, 825 milyon Dolar ile 
İtalya  ve 722 milyon Dolar ile Irak izledi. 

Ülkeler bazında ihracatı değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle “İh-
racatımızda ilk sırada 1,4 milyar Dolar ile Almanya bulunuyor. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman 
iş çevreleri ile temaslarının önümüzdeki dönem ticari ilişkilerimize 
de olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. 

Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi en büyük pazarımız olan Alman-
ya ile ilişkilerimiz inşallah daha da kuvvetlenecek” dedi.

Uzakdoğu ‘ya İhracat Yüzde 100 arttı

Ülke grubu bazında ihracata bakıldığında Eylül ayında bir önceki yı-
lın aynı ayına göre, AB’ye ihracat yüzde 24,7 artışla 7,3 milyar Dolar 
oldu. AB’nin payı ise yüzde 51 olarak gerçekleşti. Uzakdoğu’ya ihra-
catta yüzde 100 artış ise dikkat çekti.

İhracatını En Fazla Artıran İl Osmaniye

En çok ihracat gerçekleştiren iller sırası ile, 6,2 milyar Dolar ile İs-
tanbul; 1,3 milyar Dolar ile Kocaeli, 1,1 milyar Dolar ile Bursa, 832 
milyon Dolar ile İzmir, 646 milyon Dolar ile Ankara olurken, ihraca-
tını en fazla artıran il yüzde 690’lık artışla 38 milyon Dolar ihracat 
yapan Osmaniye oldu. Ayrıca Eylül ayında 1277 firma ilk kez ihracat 
yaparak ihracat camiasına katıldı.

TL İhracat Dikkat Çekti

Kurdaki dalgalanmanın piyasalar üzerinde etki yarattığına değinen 
TİM Başkanı İsmail Gülle “Bu dönemde, Türk Lirası’nın uluslararası 
ticarette kullanımını  arttırabilmemiz büyük önem taşıyor. 173 ül-
kede, toplam 5,1 milyar TL tutarında ihracat Türk Lirası ile yapıldı. 

Eylül ayı itibariyle, TL ile ihracatımız toplam ihracatın yüzde 5,6 sini 
oluşturdu” dedi.  

Gülle: “İhracat Milli Meselemiz”

Yeni Ekonomi Programı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan 
TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Yeni Ekonomi Programı ile ihracata 
odaklı bir büyüme stratejisi izleyeceğini belirtti. 

Gülle “Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyanın en gelişmiş on ülkesi 
arasına girme hedefini başarmamızın birinci yolu, daha fazla ihracat 
yapmamızdır. İhracatın milli bir mesele olduğunu özellikle vurgula-
mak istiyorum. 

Bunun için bir seferberlik başlatarak ilkokuldan itibaren çocukları-
mıza bu bilinci aşılamalıyız. Toplumun her kesimine özellikle iş dün-
yasına ihracatın önemini anlatarak bu bilincin yerleşmesi için var 
gücümüzle çalışmalıyız” diye konuştu.

Transit Ticaret  İhracatın Gündeminde

2018 ve 2019 büyüme rakamlarında net ihracatın katkısını daha net 
göreceğimizi ifade eden İsmail Gülle küresel hacmi önemli miktar-
lara ulaşan transit ticaret konusunu da gündeme aldıklarını söyledi. 
TİM Başkanı İsmail Gülle sözlerine şöyle devam etti:

“Singapur’un, Hong Kong’un transit ticaret vasıtası ile ulaştıkları  
gelir düzeylerini hepimiz biliyoruz. Ülkemizdeki mevcut transit re-
jiminde, transit ticaretin ihracat tarafı ihracat rakamlarına eklenmi-
yor. 

Transitticaret oldukça önemli bir ticaret usulü ve önemi daha da 
artacak. İlk etapta, transit ticaret istatistiklerinin ayrıca toplanması 
ve düzenli aralıklarla duyurulması için bir çalışma başlatmak üzere 
Ticaret Bakanlığı’mız ile irtibat halindeyiz. 

Çalışmanın ilerleyen aşamalarında transit ticaretin önünün açılma-
sı ve ülkemize bıraktığı katma değerin artırılması için önerilerimiz 
olacak” dedi.
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Görme Engellilerin Klima Kullanımını Kolaylaştıran 
Yeni Teknoloji

New Technology to Make it Easier for the Visually Impaired to 
Use Air Conditioners

elektrik
electric

Mitsubishi Electric, bir görme engelliler okuluyla birlikte klima 
uzaktan kumandaları için dokunma tabanlı arayüz geliştirdi. 
İklimlendirme sektörünün inovatif markası Mitsubishi Elect-

ric, görme engellilere eğitim veren bir okulla birlikte klimalar için 
deneysel bir uzaktan kumandalı arayüz cihazı geliştirdi. 

Klimanın farklı modlarını, her bir işlevin durumunu ve çalışmasını 
gösteren ayırt edici şekiller, konumlar ve hareketlerin kullanıldığı 
yeni arayüz, görme engellilerin dokunma yoluyla klimayı kolayca 
kullanabilmelerini sağlıyor.

Elektrikli ve elektronik cihazların üretimi, pazarlaması ve satışında 
dünyanın öncü markalarından Mitsubishi Electric, ileri teknolojisini 
topluma fayda sağlamak için geliştiriyor. 

Mitsubishi Electric’in endüstriyel tasarım merkezi tarafından yöne-
tilen Design X Projesi kapsamında tasarımcılar, bağımsız bir şekilde 
yaratıcı tasarım temalarıyla ilgilenmeye teşvik ediliyor. 

Mitsubishi Electric develops touch-based interface for air conditioner 
remote controls in cooperation with a school for the visually impaired 
Mitsubishi Electric, the innovative brand of air conditioner industry 
developed an experimental remote controller interface device for air 
conditioner in cooperation with a school for the visually impaired. 

The new interface where distinctive shapes, positions and movements 
that show different modes, current states and operation of each action 
are used enable visually impaired people operate air conditioners eas-
ily by using their sense of touch.

One of the leading brands in production, marketing and sales of elec-
tronic and electric devices, Mitsubishi Electric uses its advanced tech-
nology to the benefit of the society.  

Within the scope of Design X Project managed by the industrial design 
center of Mitsubishi Electric, designers are encouraged to indepen-
dently work on their creative design themes. In this context, a young 
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Bu çerçevede genç bir tasarımcı, görme engellilerin cihaz kullanımı 
sırasında yaşadıkları zorluklardan yola çıkarak yeni bir tema tasar-
ladı. Ardından bu proje üzerinde çalışan üç genç Mitsubishi Electric 
tasarımcısı, görme engellilere eğitim veren bir okulda öğretmen ve 
öğrencilerin yardımlarıyla klima uzaktan kumandaları için yeni bir 
deneysel arayüz geliştirdi. 

Klimanın farklı modlarını, her bir işlevin durumunu ve çalışmasını 
gösteren ayırt edici şekiller, konumlar ve hareketlerin kullanıldığı 
arayüz sayesinde görme engelliler ayarları kolaylıkla doğrulayıp de-
ğiştirebiliyor.

Görme engelli kişiler elektrikli ve elektronik cihazları kullanırken, 
genellikle düz ve yatay bir düzlemde hazırlanmış uzaktan kumanda 
düğmeleri gibi çalıştırma kontrollerinin şekil ya da düzenlerini anla-
ma konusunda sorunlarla karşılaşıyorlar. 

Bu noktadan hareketle Mitsubishi Electric, artık görme engellilerin 
sezgisel olarak anlayabilecekleri bir uzaktan kumanda arayüzü kon-
septi öneriyor. 

Bu alandaki projelerine devam etmeyi planlayan Mitsubishi Electric, 
insan duyularını yaratıcı yollarla kullanarak çalıştırılabilen yenilikçi 
arayüzler geliştirmeyi ve bu teknolojileri tüketici elektroniği cihaz-
ları ve endüstriyel ekipmanlar gibi ürün ve sistemlerde uygulamayı 
hedefliyor. 

designer designed a new theme based on problems the visually im-
paired have with using devices. 

Working on the project afterwards, three young Mitsubishi Electric 
designers developed a new experimental interface for air conditioner 
remote controllers with the helps of teachers and students in a school 
for the visually impaired. 

With the new interface where distinctive shapes, positions and move-
ments to signify the air conditioner’s different modes and the status 
and operation of each function, enabling visually impaired people to 
easily confirm and adjust settings.

While visually impaired people use consumer products, they often en-
counter problems with not being able to understand the shapes or or-
ders of operation controllers, such as remote-control buttons that are 
designed on a flat and horizontal surface. 

From this point onwards, Mitsubishi Electric is now proposing the con-
cept of a remote-control interface that visually impaired people can 
understand intuitively. 

Planning to continue its projects on the field, Mitsubishi Electric will 
continue researching innovative interfaces that can be operated by 
using human senses in creative ways, ultimately for application in 
products and systems such as consumer appliances and industrial 
equipment.  
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Bozankaya, Yeni Sileo S18 ile Berlin’de
Düzenlenen İnnotrans 2018’e Katıldı

Sehirler için toplu ulaşımda en ideal çözümleri sunan Bozankaya, 
18-21 Eylül tarihlerinde Berlin’de düzenlenen Innotrans 2018 
Fuarı’na yeni nesil elektrikli otobüsü Sileo S18 ile katıldı.

Uluslararası platformda toplu ulaşım araçları üretimiyle adını duyu-
ran Bozankaya, Berlin’de düzenlenen ve dünyanın en önemli ulaş-
tırma fuarları arasında yer alan Innotrans 2018 Fuarı’na yeni nesil 
elektrikli otobüsü Sileo S18 ile katıldı.

18 metre uzunluğundaki Sileo S18, çevre dostu, sessiz, verimli ve 
sıfır emisyon özellikleriyle ön plana çıkarken, 4 saatlik bir şarjla 400 
km mesafeyi kat edebiliyor. İlk kez Elazığ’da yollara çıkan Sileo, In-
notrans Fuarı’nda Avrupa’daki belediyelerin ilgi odağı oldu.

Sileo, sahip olduğu teknik üstünlüğü ile fren enerjisini elektrik ener-
jisine dönüştürüp kendi bataryasını sefer halinde şarj edebiliyor (re-
jenaratif), 346 kWh akü kapasitesiyle de ortalama 4 saatte tam şarj 
olup hizmet vermeye devam edebiliyor. 

18 metre uzunluğa ve tek körüğe sahip olan yeni Sileo S18, maksi-
mum 75 km/s hıza ulaşabiliyor. İçten yanmalı motor yerine aks üzeri 
elektrikli motor kullanılmasıyla geniş ve ferah bir iç hacim sunan 
Sileo S18, yaklaşık 150 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

Bozankaya’nın ürettiği ilk nesil elektrikli araca oranla ağırlığı artır-
madan araç iskeletinde farklı materyaller kullanarak tasarlanan yeni 
nesil Sileo’da tasarım daha modern çizgiler barındırıyor.

Ayrıca geliştirdiği batarya sistemi sayesinde ilk nesil elektrikli otobü-
se göre daha düşük ağırlıktaki bataryalarla aynı menzili sağlayabile-
cek enerji depolaması sağlanabiliyor. 

Modern şehirlerin yeni ulaşım aracı olmayı hedefleyen Sileo’nun 
tüm Ar-Ge geliştirmeleri Bozankaya Ar-Ge Merkezi’nde Bozankaya 
mühendislerinin çalışmalarıyla gerçekleştirildi. 

Hızlı yolcu indirme ve bindirme olanağı sağlayan %100 alçak taba-
nıyla Sileo, şehir içi ulaşımda sıfır emisyon ile çevre dostu bölgeler 
oluşturulmasına yardımcı oluyor. 

Yeni nesil Sileo, %75’e kadar fren enerjisini geri dönüştürebiliyor ve 
bu sayede sürüş mesafesini de büyük ölçüde artırabiliyor. Bir jene-
ratör görevi gören çekiş motoru, frenleme enerjisini elektrik enerji-
sine dönüştürüyor ve sürüş esnasında bataryayı dinamik olarak şarj 
ediyor.

Dizel araçlar genel koşullarda 100 kilometre başına 50 litre yakıt tü-
ketirken, tüm yol koşulları dikkate alındığında körüklü 18 m Sileo 
ortalama 1,1 kWh/km, yani yaklaşık 40 kuruşluk tüketim sergiliyor.  

Yolculuk esnasında rahatsız edici hiçbir motor gürültüsü olmayan 
Sileo, bu formuyla modern şehir hayatına da uyum sağlıyor.

Bir Ar-Ge firması olarak faaliyetlerine başlayan Bozankaya’nın ürün 
gamında elektrikli otobüslerin yanında modern troleybüs sistemi 
trambusler ve raylı sistem araçları da yer alıyor. 

Malatya’da hizmet veren 25 araçlık trambus filosu ve Kayseri’de hiz-
met veren 30 araçlık alçak tabanlı tramvay filosuyla rüştünü ispat 
eden Bozankaya, yakın zamanda Türkiye’nin ilk metro ihracatına da 
imzasını attı.

Bozankaya, Türkiye’nin ilk elektrikli otobüslerinin, ilk trambusleri-
nin, ilk yerli tasarım alçak tabanlı tramvaylarının, ilk metro araçları-
nın üretilip ihraç edildiği üretim merkezini kurmak için toplamda 50 
milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaptı.
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E-İhracatta Ciro Yüzde 85 Arttı, Yıl Sonunda 
Yüzde 150’yi Geçer

Geçen yılın tamamına kıyasla, bu yılın ilk 6 ayında e-ihracat fir-
maları üzerinden yurtdışına çıkan sipariş adedi yüzde 60 artar-
ken, ciro oranları ise yüzde 85 artış gösterdi. 

E-ihracata başlayan firma sayısı ise yüzde 40 arttı. 2018 sonuna ka-
dar cironun geçen yıla kıyasla yüzde 150’den fazla artacağı öngörü-
lüyor. 

E-ihracat tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen yıl bü-
yüyor. Özellikle yerli üreticiler ve KOBİ’ler için e-ihracatın önemi gün 
geçtikçe daha da anlam kazanıyor. 

Geçtiğimiz yılın tamamına kıyasla bu yılın ilk 6 ayında e-ihracata 
başlayan firma sayısının ve yurtdışına çıkan sipariş rakamlarının 
ciddi oranda artış gösterdiğini belirten TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, 
Ticimax e-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “6 binden fazla 
e-ticaret ve e-ihracat sitesine altyapı sağlıyoruz. 

2017 yılının tamamına kıyasla 2018 yılı ilk 6 ayında, bizim altyapı 
sağladığımız e-ihracat firmaları üzerinden geçen sipariş adedi yüzde 
60 artarken, ciro oranları ise yüzde 85 artış gösterdi. 

E-ihracata başlayan firma sayımız ise yüzde 40 arttı. 2018 sonuna ka-

dar bu rakamların daha da artacağı ortada. Yıl sonunda e-ihracatta 
ciro rakamlarının geçen yıla kıyasla yüzde 150’den fazla artacağını 
tahmin ediyoruz. 

E-ihracata başlayan firma sayımız ise her ay artış gösteriyor” dedi. 
Ticimax E-ticaret Akademisi bünyesinde ücretsiz e-ticaret eğitimleri 
verdiklerini ifade eden Ticimax e-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk 

Çiğdemli, yakın zamanda e-ihracat eğitimlerine de başladıklarını 
belirterek şunları aktardı:

“E-ticarete başlamak isteyenler için, İstanbul Ataşehir’deki mer-
kezimizde 2 yıldır ücretsiz e-ticaret eğitimleri veriyoruz. Şimdi de 
dünyaya açılmak isteyenler için ücretsiz e-ihracat eğitim programı 
başlattık. 

Akademi, 2018’de 7 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor. E-ticaret Akade-
misi ile Türkiye’deki e-ticaret ekosisteminin canlanmasına katkıda 
bulunmayı amaçlıyoruz. 

Sektör büyüyor, eğitim her zamankinden daha kıymetli hale geliyor. 
Başta KOBİ’lerimiz olmak üzere, şirketlerimizin internet üzerinden 
dünyaya doğru adımlarla açılabilmeleri için seferberlik başlattık.” 
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TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax e-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli



haber elektrik
electric

61Ekim  October  2018        www.sektorumdergisi.com

En Yaşlı Elektrik Abonesi Adeta Türkiye Tarihine 
Işık Tutuyor

Fatma Bingöl Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşıyor. O, 
aydınlatma tarihinde Türkiye ve dünyanın geri kalanında kandil 
ve gaz lambası kullanıldığı zamanları görmüş, o dönemlerdeki 

hayatı yaşamış bir kadın. 

Ülkemizin kurtuluş mücadelesine tanıklık ettiği yıllarda dünyaya ge-
len ve 118 yıllık ömrüne İstiklal Mücadelemizi ve 2 Dünya Savaşı’nı 
sığdıran Fatma Nine, Atatürk’ün yaşamına da tanıklık etmiş tarihi bir 
çınar.

Elektriğin henüz hane halkı yaşamına dahil olmadığı günleri hüzün 
ile anlatan Fatma Nine, kandil yakıp, gaz lambası ışığında bir yaşam 
sürdürdükleri günleri de unutmuyor. 

Limak Enerji Uludağ Elektrik’in sosyal medyasında büyük ilgi gören 
videosunda Fatma Nine “ Şimdi her taraf ışık, nereye gitsen hiç ka-
ranlık değil” sözleriyle ülkemizin enerji sektöründeki şu anki parlak 
durumuna da atıfta bulunuyor. 

1900 yılında Selanik’te dünyaya gelen Fatma Nine, Limak Enerji Ulu-
dağ Elektrik’in en yaşlı abonesi. 118 yaşında olmasına rağmen son 
derece sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdüren Fatma Nine, elektrik ve 
ampulün mucitleri Tesla ve Edison çağının da tanıklarından.

Hatta çarpıcı bir istatistiğe atıfta bulunmak da mümkün. Fatma Nine 
doğduğunda, Edison ampulü bulalı henüz 20 yıl olmuştu. 

Limak Enerji Uludağ Elektrik olarak, 26 Ağustos 1922 tarihinde baş-
layıp, 30 Ağustos’ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomu-
tanlık Meydan Muharebesi’nin 96. yılında, kutlu zaferin tanığı olan  
Fatma Nine’yle tüm Türkiye’nin Zafer Bayramı’nı kutladık. 

Limak Enerji Uludağ Elektrik olarak, şanlı zaferlerle kazandığımız bu 
ülkeye ve tarihimizin tanığı, en yaşlı abonemiz Fatma Nine’ye hiz-
met etmekten onur duyuyoruz. 
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Polonya İle Japonya Arasında 16.000 Km Kat Etti

Yeni Nissan Leaf, kıtalar arası macerasını tamamladı. Nissan Leaf, 
çevre dostu seyahatin mümkün olduğunu göstermek amacıyla 
başlatılan NoTraceExpedition Projesi kapsamında Polonya’dan 

Japonya’ya 16 bin kilometre yol kat etti. 

Polonyalı kutup kaşifi ve maceraperest Marek Kaminski, yolculuk 
boyunca kullandığı yüzde 100 elektrikli Nissan Leaf ile Polonya ve 
Japonya arasındaki yolculuğunda sekiz ülkeden geçti.

Avrupa’nın en çok satan elektrikli aracı yeni Nissan Leaf ile NoTrace-
Expedition (Sıfır Seyahat İzi) kapsamında yola çıkan Polonyalı kutup 
kaşifi ve maceraperest Marek Kaminski, 16 bin kilometrelik yolculu-
ğun ardından Japonya’ya ulaştı. 

Marek Kaminski’nin 60 gün süren çevre dostu gezisi Zakopane, 
Polonya’da başladı. Farklı sürüş koşullarında gerçekleşen zorlu yol-
culuk, iki kıta boyunca sırasıyla; Litvanya, Beyaz Rusya, Rusya, Mo-
ğolistan, Çin, Güney Kore ve Japonya olmak üzere 8 ülkeyi kapsadı. 

Elektrikli otomobille sıfır emisyonlu seyahatin mümkün olduğunu 
gözler önüne seren NoTraceExpedition yolculuğu, çevreye zarar ver-
meden dünyanın bir ucundan diğerine seyahat etmek isteyen gez-
ginlere örnek teşkil ediyor.

Daha önce aynı yıl içerisinde Kuzey ve Güney Kutupları’na yürüyen 
Marek Kaminski, bu maceralarının yanı sıra yüzde 100 elektrikli oto-
mobille yapmış olduğu bu keşif ile de büyük bir ilke imza attı. 

Marek Kaminski’nin macerası boyunca Moğolistan’daki toprak yollar 
kadar Rusya’daki bazı yaratıcı şarj çözümleri de akılda kalan notlar-
dan bazıları. 

Sürdürülebilir seyahat konusuna kendini adayan Marek Kaminski, 
“Benim için bu yolculuk sadece hedefime ulaşmakla ilgili değil, aynı 
zamanda daha sürdürülebilir olmak için basit ve parlak bir değişim 
yapmakla ilgili” diyerek değerlendirmesine başlayan Kaminski; “Nis-
san Leaf zorlu ve farklı sürüş koşullarında sergilemiş olduğu performansla 
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rüştünü ispatladı. Leaf çevreye zarar vermeden seyahat etme imkanı 
verdi. Bunun sürdürülebilir mobilite için doğru bir adım olduğunu 
düşünüyorum” dedi. 

Nissan Europe Elektrikli Araç Direktörü Gareth Dunsmore ise değer-
lendirmesinde: “Bu yolculukla elektrikli bir araç kullanarak insanla-
rın çevreyi kirletmeden uzun mesafeler kat edebileceğini göstermek 
istedik. 

Marek Kaminski ve Leaf bunun mümkün olduğunu gösterdi. Hangi 
araç olursa olsun, 16 bin km’lik bir yolculuk dikkat çekici ve zorlu bir 
girişim. 

Leaf böylesine uzun soluklu yolculuklarda dahi çevreci olunabilece-
ğini ve elektrikli araçların uzun soluklu sürüşlerde de güvenilir oldu-
ğunu gözler önüne serdi” dedi.

İlk 16 bin kilometreden yılmayan Marek Kaminski, bir kez daha di-

reksiyon başına geçerek aynı otomobille Tokyo’dan Polonya’ya dönüş 
yolculuğunu da tamamlayacak.

Yüzde yüz elektrikli yeni Leaf, Nissan Intelligent Mobility vizyonunun 
öncü modeli olarak öne çıkıyor. Yeni Nissan Leaf tamamen elektrikli 
güç ve aktarma organının heyecan uyandıran ivmelenme ve çevresel 
performans, dinamik bir dış tasarım ve gelişmiş sürüş destek tekno-
lojilerini kullanıma sunuyor. 

Kapasitesi arttırılan 40 kilowatt saatlik bataryalar Avrupa’nın yeni 
WLTP emisyon standardına uygun olarak yapılan ölçümlerde karma 
sürüş döngüsünde 270 kilometre menzil sunuyor. 

Sıfır egzoz emisyonu üreten yeni Nissan Leaf, sürüşü daha kolay ve 
keyifli hale getirmek üzere Nissan e-pedal ve yarı otonom sürüş sis-
temi ProPILOT da dahil bir dizi özellik sunuyor. 
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Panasonic Eco Solutions Türkiye’den 
Çalışanlarına Coşku Dolu Organizasyon

Panasonic Eco Solutions Türkiye ödüllendirdi, çalışanlar gönül-
lerince eğlendi. Panasonic Eco Solutions Türkiye, her yıl gele-
neksel olarak gerçekleştirdiği Bizden Bize Piknik Organizasyonu 

kapsamında tüm çalışanlar ve ailelerinin katılımı ile örnek bir prog-
rama imza attı. 

Organizasyona Şirket Başkanı Tatsuya Kumazawa, icra kurulu üye-
leri, yöneticiler, çalışanlar ve aileleri olmak üzere yaklaşık bin kişi 
katılım gösterdi. 

Tek Takım, Tek Hedef

Polonezköy’de gerçekleştirilen organizasyonda, Panasonic Eco Solu-
tions Türkiye’nin çalışanları ve ailelerinden oluşan yaklaşık bin kişi 
gurur verici bir birlikteliğe imza attı. 

Şirket Başkanı Tatsuya Kumazawa, çalışanlara yönelik yaptığı konuş-
masında “Panasonic Eco Solutions Türkiye olarak bizler; ülke eko-
nomisine ve istihdama katkı sunmaya, şirketimizin her geçen gün 
daha da güçlenmesi için var gücümüzle çalışmaya kararlılıkla devam 
ediyoruz. 

Sarsılmaz prensiplerle donatılmış bu yönetim anlayışımızı; 100 yıllık 
köklü ve global bir marka olan Panasonic Corporation’a bağlı bir şir-
ket olmamızdan aldığımız güce borçluyuz. 

Panasonic Eco Solutions Türkiye ailesi olarak, önümüzde ulaşmamız 
gereken birçok hedef bulunuyor. Bunları gerçekleştirmenin ise “Tek 
Takım, Tek Hedef” anlayışımızı yürekten sahiplenmekle mümkün 
olacağına inanıyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum” dedi. 

Yaklaşık 100 Ödül Sahibini Buldu 

Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin güçlü kurumsal imajını en üst 
düzeyde yansıtmak ve tüm paydaşlarının beklentilerini karşılamak 

üzere yapımı yeni tamamlanan tanıtım filmi ilk kez bu organizas-
yonda çalışanlarla paylaşıldı. Büyük beğeni toplayan tanıtım fil-
minin ardından program, Kıdem Teşvik Ödülleri’nin sunulması ile 
devam etti. 

Bu kapsamda 5, 10, 15, 20 ve 30. yıllarını dolduran çalışanlara, şir-
ketin üst yönetimi tarafından birer plaket takdim edildi. Aileleri ile 
birlikte sahneye çıkan Panasonic Eco Solutions Türkiye çalışanlarının 
yaşadığı gurur ve mutluluk ise görülmeye değerdi. 

Ödül töreninin ardından gerçekleşen piknik oyunları, takım çalışması 
adına örnek bir tablo oluşturdu. Tüm konuklar gün boyu gerçekleşen 
konser, akrobasi gösterisi, çeşitli animasyon ve aktiviteler eşliğinde 
doyasıya eğlenerek güzel bir hafta sonu yaşadı.  
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Sektör Üreticileriyle Birlikte Hareket Ederek, 
Doğru Adımları Beraber Atmak Zorundayız

 We Should Act Together with the Manufacturers in the 
Sector and Take the Right Steps Together

2002 yılında grup priz imalatıyla sektöre 
adımını atan Almera Elektrik, 16 yıllık faa-
liyetleri sonucu bugün, Hayrabolu - Tekir-
dağ'daki 20.000 m² açık, 10.000 m² kapalı 
alana sahip fabrikasında üretimine devam 
ediyor. Kablo ve fişini kendi bünyesinde 
üreten firma, TSE, CE ve ISO 9001 kalite 
belgeleriyle, dünya pazarlarında “ben de 
varım” diyen önemli sanayicilerimiz ara-
sında. 

Almera bu başarısını belki biraz da ülke-
mizde ve dünyada yaşanan konjonktürel 
değişim ve ticari gelişmeleri iyi izleyip 
doğru pozisyon almasına borçlu. Bugün 
yine benzer bir yaklaşımla sektörün diğer 
temsilcilerine de birlikte hareket etme 
çağrısı yapan Almera Elektrik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sn. Ramazan Çiçek ile yaptı-
ğımız söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz. Keyifli 
okumalar..

Almera Electric, which took its first step into the sector 
with its socket group production in 2002, as a result of 
its activities for 16 years,  continues its production in its 
factory located in the district of Hayrabolu - Tekirdağ, Is-
tanbul with 20.000 m2 outdoor and 10.000 m2 indoor 
areas. The company that produces the cable and plug in 
its own structure and has TSE, CE and ISO 9001 quality 
certificates, is among our important industrialists who 
are in the world market with saying the slogan “I can 
play at this game”.

Almera owes this success partly to the fact that it has 
followed conjectural change and commercial develop-
ments in our country and in the world very well and 
got a true position according to these changes and de-
velopments. Today, we share our interview with Almera 
Electric Chairman of the Board of Directors Mr. Ramazan 
Çiçek, who makes a call to other sector representatives 
to act together in a similar approach, with you. Pleasant 
readings ..
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Nurşah Sunay: Mr. Ramazan, Almera Electric has achieved a se-
rious success in the socket group and switch product line. Con-
sidering other actors in the market, it was not so easy to open 
up new space. What is the reason behind this success?

Ramazan Çiçek: Almera Electric knows Anatolia very well in the do-
mestic market. We have always been aware of the demands, needs 
and variables of the sector. In order to adapt to today’s fast-changing 
competition environment, we have continuously improved our prod-
uct service and production methods and always invested in the value 
of a functioning system. With our own R&D and model studies, we 
have designed aesthetic and unique products in a professional way. 
I think, all of them are the factors that have affected our success to 
be  an industrialist that exports 60% of its products and presents the 
Country’s Flag working in more than 15 countries abroad with great 
dignity today.

We know you are experiencing restructuring in Almera. Saraç 
Kablo and Almera have decided to move on separately. As the 
main respondent, can you tell us a bit about this process in 
which various speculations were made?

Perception operation is a magical phenomenon. They can talk back-
wards and try to mess you up, or even sink. I think that all the negative 
rumours are actually raised by those who try to make this perception 
operation, but I can’t say that I’m too worried.

Let me give you a small example.. You are here now and you are very 
healthy. With saying that “I think you have hepatitis. You should go 
to doctor for your kidneys. You don’t look good..” I can convince you to 
be sick which makes you to examine your eyes on the mirror and be-
come suspicious. Maybe, the truth is that those people who are talking 
about this type of rumour for Almera, not talking about the facts, but 
what they want to be..

Speaking of our separation from Saraç.. During the period of our part-
nership, we were making an average of 13-15.000 socket group per 
day. Due to the current conditions, when our sales for socket group 
declined, we started to trade less naturally. After our different strate-
gies regarding our institutionalization plans added to this process; we 
decided to separate our ways in the fields that we are Professional. We 
have continued our relations with Mr. Mehmet pursuant to  mutual 
love and respect.

When Mr.Ramazan was watching you during the 2008 crisis 
period, and if we draw an analogy, I have the feeling of watch-
ing a commander passing from attack to defence. If we con-
sider the problems in the economy and sector in general, how 
does Almera take the position in this period? Do they have in-
vestment plans or will they wait for a while as they did before?

In fact, as you have said, we will have a process of a protectionist, 
maybe we will become introverted. As a person who witnesses failed 
firms with working, I should say that I do not find new investments in 
this period as reasonable. As you know, the real estate sector is in a 
saturated and stagnated situation.

At the same time, we have to read the world. There is a famous saying: 
“Follow the big bear’s footsteps to understand what’s going on in the 
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Nurşah Sunay: Ramazan bey Almera Elektrik grup priz ve 
anahtar ürün grubunda ciddi bir başarı yakaladı. Pazardaki 
diğer aktörler düşünülürse çok da kolay değildi yeni alan aç-
mak. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Ramazan Çiçek: Almera Elektrik iç piyasada Anadolu’yu çok iyi ta-
nıyor. Sektörün talepleri, ihtiyaçları, değişkenlerinin daima farkında 
olduk. Günümüzün hızlı değişen rekabet ortamına uyum sağlaya-
bilmek için ürün hizmet ve üretim yöntemlerini sürekli olarak geliş-
tirdik ve daima işleyen bir sistemin değerine yatırım yaptık. Kendi 
bünyemizdeki Ar-Ge ve kalıp çalışmalarıyla, estetik ve kendine özgü 
ürünlerini profesyonel şekilde dizayn ettik. Tüm bunlar bize bugün; 
üretiminin %60’ını yurt dışına ihraç edip, ülkenin dış pazardaki bay-
rağını gururla temsil ederek 15’e yakın ülkeyle çalışan bir sanayici 
olma başarısını sağlayan etkenler oldu sanırım.

Almera’da yapılanma değişikliği yaşadığınızı biliyoruz. Sa-
raç Kablo ile Almera yollarına ayrı devam etme kararı aldı. 
Çeşitli spekülasyonların da yapıldığı bu süreçten esas muha-
tap olarak biraz bahseder misiniz?

Algı sihirli bir olgudur. Tersten konuşup sizi batırmaya çalışabilir hat-
ta batırabilirler. Negatif söylentilerin hepsini, aslında biraz da bu al-
gıyı sağlamaya çalışanlar tarafından ortaya atıldığını düşünüyorum 
ama pek dert ettiğim de söylenemez.

Küçük bir örnek vereyim. Siz şu an karşımda ve gayet sağlıklısınız. 
Ama hemen şimdi “sizde sarılık var sanırım. Bence böbreklerinize 
bir baktırın. İyi görünmüyorsunuz.” diyerek, söyleşimizin sonunda 
kalkıp aynada gözlerinizi inceleyecek kadar hasta olduğunuza inan-
dırıp, kuşkuya düşürebilirim. İşin aslı, Almera için bu tarz söylentileri 
yayanlar olanı değil, olmasını istediklerini konuşuyorlar belki de.

Saraçla olan ayrılığımıza gelince. Biz ortaklığımız döneminde, gün-
lük ortalama 13-15.000 grup priz yapıyorduk. Mevcut koşullar ne-
deniyle grup priz satışlarımız azalınca doğal olarak daha az alışveriş 
yapmaya başladık. Bu sürece kurumsallaşma planlarımızdaki farklı 
stratejilerimiz de eklenince, profesyonel olduğumuz alanlarda ayrı 
yürüme kararı aldık ki; Mehmet beyle olan ikili ilişkimizde saygı sev-
gimizde hiçbir eksilme olmadan en sağlıklı biçimde yaşadık.

Ramazan bey 2008 krizi döneminde sizi izlerken bir benzet-
me yapmak gerekirse, saldırıdan savunmaya geçen bir ko-
mutan izliyor hissine kapılırdım. Genel olarak ekonomide ve 
sektörde yaşanan sorunları düşünürsek Almera bu dönem-
de nasıl pozisyon alıyor? Yatırım planları var mı yoksa daha 
önce yaptığı gibi bir süre beklemede mi kalacak?

Aslında tam da söylediğiniz gibi korunmacı belki biraz da içe kapan-
ma süreci yaşayacağız. Çalışarak batan firmalara da şahit olmuş biri 
olarak bu dönemde yeni yatırımları pek makul bulmadığımı söyle-
meliyim. Bildiğiniz gibi emlak sektörü doygun, durmuş vaziyette. 

Bununla beraber dünyayı da okumak zorundayız. Meşhur bir tabir 
vardır: “Ormanda olan biteni anlamak için büyük ayının ayak izlerini 
takip et” Bu pencereden bakınca kısa vadede bir düzelme bekliyo-
rum diyemem. Dolayısıyla öngörüm; bu dönemde kendini korumaya 
alan firmaların ayakta ve hayatta kalabileceğini düşünüyorum. Hat-
ta bence piyasamızdan çekilmek zorunda kalan firmalar bile olabilir.
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forest.” When I look through this window, I cannot say I am expecting a 
recovery in the short term. Therefore, my prediction; During this period, 
I think that the companies that protect themselves can survive and re-
main standing. In my opinion, even there might be firms that have to 
withdraw from our market.

So you expect a contraction in the market ..

Of course… In fact we are living in a very serious way now. Look, to-
day, when you try to buy plastic as raw material, you have to send the 
cash in dollar in advance. So how do we provide instalment selling to 
the Anatolian customer under these conditions? In this situation, your 
stocks will begin to melt. How can the manufacturer endure in this 
situation.

So what should our manufacturer do, what are Mr. Ramazan’s 
suggestions to the sector?

After every rainy day the sun rises, this is certain. But the thing that we 
and our country should do is to open the umbrella and to be protected. 
We need to keep the strong companies and move forward with holding 
the line.

Until recently, the export destinations of our sector were Tunisia, Alge-
ria, Morocco, Syria, Iraq and Egypt. Today, the situation of these coun-
tries are obvious. Leave the old trade, they cannot take out money from 
the country. There’s a fire everywhere. If this is the case, if the market is 
contracting, you will have to contract too.

My advice and suggestions to other sector representatives that they 
should determine their employees according to their capital and 
should work with strong companies and we should not deliver 2019 
goods to the market. Tomorrow, when our costs increase, I don’t want 
to hear from the customer that “I have the goods”..

If such a case is experienced, without having to fire employees on that 
day, let’s make our calculation today. We need to be united. About 40 
years old, very large firms left the sector. We must overcome this pro-
cess without new examples.

Thank you very much Mr. Ramazan for your evaluation and shar-
ing. Can we get your views regarding our journal before we finish?

As Almera Electric, we always prefer business partners with a certain 
line. This is also true for the firms who are in the position of our sup-
plier and also our customers .. In this sense, Sektörüm Magazine is a 
valuable media press that we follow and like the line. I would like to 
thank your entire team for your hard work and I offer my love to your 
readers.

Öyleyse piyasada daralma bekliyorsunuz..

Elbette.. Hatta şu anda çok ciddi anlamda yaşıyoruz. Bakın bugün 
hammadde olarak plastik almaya kalktığınızda nakit olarak doları 
önden göndermek zorundasınız. Peki biz Anadolu müşterisine bu 

şartlar altında vadeli satışı nasıl sağlayacağız? Böyle bir manzarada 
stoklarınız erimeye başlayacak. Üretici firma bu duruma ne kadar 
dayanabilir, iyi hesaplamak lazım.

Peki ne yapmalı üreticilerimiz, Ramazan bey’in sektöre öne-
rileri nelerdir?

Her yağmurlu günün ardından güneş açar, bu muhakkak. Ama bizim 
ve tüm ülkenin şu an yapması gereken şemsiyesini açıp korunmaktır. 
Elimizdeki sağlam firmaları tutup, mevcudu koruyarak ilerlememiz 
lazım. 

Daha düne kadar sektörümüzün ihracat noktaları olan Tunus, Ceza-
yir, Fas, Suriye, Irak, Mısır’dı. Bugün bu ülkelerin durumu ortada. Bı-
rakın eski ticareti ülkeden para çıkartamıyorlar. Her yerde bir yangın 
var. E hal böyleyken pazar daralıyorsa, sende daralacaksın.

Diğer sektör temsilcilerine tavsiye ve önerim, her firma sermayesine 
göre çalışan sayısı belirleyip sağlam firmalarla çalışmalı ve piyasaya 
2019 malını vermemeliyiz. Yarın maliyetlerimiz arttığında müşteri-
den “bende mal var” cevabını duymayalım..

Eğer böyle bir manzara yaşanırsa, o gün geldiğinde eleman çıkar-
mak zorunda kalmadan, bugün yapalım hesaplarımızı. Birlik olmaya 
ihtiyacımız var. Yaklaşık 40 yıllık Çok büyük firmalar gitti sektörden. 
Bu süreci yeni örnekleri yaşanmadan atlatmalıyız.

Ramazan bey sektör değerlendirmeniz ve paylaşımınız için 
çok teşekkür ediyorum. Bitirirken dergimize yönelik görüş-
lerinizi de alabilir miyiz..

Almera Elektrik olarak biz hep, belli bir çizgisi olan iş ortakları tercih 
ederiz. Bu, tedarikçimiz konumunda olan firmalar için de geçerlidir 
müşterilerimiz için de.. Sektörüm Dergisi de bu anlamda zaten çiz-
gisini beğendiğimiz, takip ettiğimiz değerli bir yayın organı. Tüm 
ekibinize emeğiniz için teşekkür ediyor, okurlarınıza sevgilerimi 
sunuyorum.



74

haber

www.sektorumdergisi.com         Ekim  October  2018

“Sanayicilerin Ölçek Büyümesine Destek Olacak 
Mekanizmaların Kurulması Önemli” 

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede MÜSİAD 
Ankara’nın konuğu olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üyeler ile 
bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede MÜSİAD 
Ankara’da gerçekleşen toplantıda Türkiye’nin son aylarda yaşadığı 
ekonomik durumlara dair iş dünyasını ve kamuyu ilgilendiren konu-
larda önemli bilgileri üyelerin yoğun katılım gösterdiği programda 
paylaştı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Ankara 
Başkanı İlhan Erdal, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede’nin sahayı ve sektörleri yakından tanıyan bir isim ol-
duğunu belirterek, “MÜSİAD Genel Başkan Yardımcılığı ile önemli 
STK’larda çeşitli görevler ifa eden, 41 yıllık üretici kimliği, engin 
birikimi ve tecrübesiyle Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede’nin yeni görevinde üretici ve sanayicinin önünü açacak 
önemli çalışmalara imza atacağı inancını taşımaktayız” dedi.

“Kamuda Yerli ve Milli Ürün Kullanılmalı” 

Üreticiyi destekleyecek sürdürebilir stratejik politikaların önemine 
değinen Başkan Erdal, “Sanayicilerin ölçek büyümesine destek ol-
mayı sağlayacak mekanizmalar kurulması, sürdürülebilir üretim ve 
kalıcı istihdam açısından önem taşımaktadır. 

Özellikle kamuda yerli ve milli ürün kullanımının önemini geldiğimiz 
süreçte bir kez daha görüyoruz. Sanayi kuruluşları, Ar-Ge merkezleri, 
KOBİ’ler, Teknokentler ve üniversitelerin güç birliğinin geliştirilmesi-
nin sektörlere olumlu yansımaları olacaktır. 

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yüksek katma değerli ürünlere dö-
nüştürülmesi ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının artırıl-
masına, dolayısıyla cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

Uluslararası alanda ABD eksenli olumsuz bir algı oluşturulmaya çalı-
şılıyor. Türkiye’nin kararlı ve dik duruşu sonrası başta Avrupa ülkeleri 
olmak üzere birçok ülkeden destek açıklamaları geldi. 

Geçtiğimiz günlerde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları 
adil ve etik olmayan bir biçimde Türkiye’nin notunu durağandan 
negatife çevirdi. 

Bu kuruluşlar, ülke notunu etkileyen istatistiklerde Türkiye ile kıyas 
yapılamayan istatistiklere sahip Güney Afrika’nın notunu negatiften 
durağana yükselterek çifte standart uygulamaya devam ediyor. 

Döviz kurlarındaki hareketliliğin elbette ki bir yansıması vardır. An-
cak ülke ve millet olarak her türlü tehdidi bertaraf edecek potansi-
yelimiz mevcut. 

Bununla birlikte ekonomimizin temel dinamiklerinden KOBİ’lere 
destek kredisi ile Türkiye’nin en büyük ekonomik ve ticaret partner-
lerinden olan AB’ye üyelik sürecine yönelik Hükümetin gösterdiği 
iradeden büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“Reel Sektörün Görüşlerini Oldukça Önemsiyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede yaptığı ko-
nuşmasında MÜSİAD’ın Türkiye’nin dönüşüm sürecinde önemli bir 
rol üstlendiğini ifade ederek kritik dönemlerde güçlü bir duruş ser-
gilediğini belirtti. 

Sanayicinin önünü açacak ve koruyacak çalışmalar noktasında iler-
leme kaydettiklerini belirten Bakan Yardımcısı Büyükdede, “İlgili 
bakanlıklarla bir araya gelerek ülkenin sanayi ve üretim kapasitesini 
artıracak, ihtiyaca uygun imar planları yapmayı amaçlıyoruz” dedi. 

Büyükdede sözlerini şöyle sürdürdü; “Endüstri ihtiyacına uygun yer-
lerin sayısı ile teşvik ve desteklerin artırılması, hem istihdamı artıra-
cak hem de ihracatı artıracaktır. 

Reel sektörün görüşlerini oldukça önemsiyoruz. Ülkemize katma de-
ğer sağlayacak tüm aktörlerin bir araya geldiği toplantılardan çıkan 
sonuçlar oldukça değerli. 

Son zamanlarda ciddi bir algı operasyonu olmasına rağmen, ülke-
mize yabancı yatırımcılardan çok büyük yatırım projeleri geldiğini 
görüyoruz” dedi.
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14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve 
7. Teskon + Sodex İzmir Fuarı ile HVAC Sektörünün 

İzmir Buluşması Nisan 2019’da 

Teskon+Sodex 2019 ile İklimlendirme sektörünün buluşma nok-
tası, 17 – 20 Nisan tarihleri arasında İzmir olacak. Fuar, sektö-
rün liderlerini bir araya getirirken, Teskon Kongresi de sunduğu 

akademik ve bilimsel çalışmalarla son teknolojiler doğrultusunda 
iklimlendirme ve tesisat mühendisliğinin bugünü ve geleceğine yön 
verecek. 

Alanında dünyanın en büyük sektör buluşmalarından biri olan 
Teskon+Sodex 2019,  sektörün itici gücü olmasının yanı sıra, kong-
re kapsamında ele aldığı konularla da yaşadığımız çağın en önemli 
konularından olan iklimlendirme, enerji ve tesisat konusunda yeni 
farkındalıklar yaratmayı hedefliyor.

17 – 20 Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek Fuar 
hakkında değerlendirmelerde bulunan Hannover Messe Sodeks 
Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel “İklimlendirme sektörü 
açısından büyük öneme sahip olan Teskon + Sodex Fuarı ve Teskon 
Kongresi, bölgenin potansiyelini açısından oldukça önemli bir yere 
sahip” dedi.

Teskon+Sodex Fuar ve Kongresi, sektörün önde gelen kurum ve ku-
ruluşlarının işbirliğinde, 17-20 Nisan 2019 tarihlerinde İzmir Tepe-
kule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 

Deutsche Messe tarafından organize edilen fuar, TMMOB Makina Mü-
hendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde düzenlenecek 
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olan 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Teskon’a da ev sahip-
liği yapacak. 

Ege Bölgesi’nin Türkiye iklimlendirme sektörünün önemli üretim 
alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Hannover Messe Sodeks 
Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları ifade etti: 

“Ege Bölgesi, Türkiye ekonomisinin en hızlı büyüyen sektörlerinden 
biri olan iklimlendirme sektörü için önemli bir bölge. Bölgenin nite-
likli fuarlarda potansiyelini sergilemesi bu açıdan çok önemli. 

Teskon+Sodex Fuarı da bu nedenle çok önemli bir görev üstleniyor. 
Fuar bu yıl, yaklaşık 1800 m2 alanda, 100’ün üzerinde firmanın katı-
lımıyla gerçekleşecek. 

Firmalar, ısıtma, soğutma, havalandırma, yalıtım, pompa, vana 
sektörlerinin farklı gruplardaki ürünlerini fuarda sergileme imkanı 
bulacak. Fuar üretici firmaları tek çatı altında buluşturacağı gibi 
ziyaretçilerine de sektörün yeniliklerini keşfetme imkanı tanıyacak. 

Üretim ve kullanım açısından ısıtma, soğutma, havalandırma sek-
törlerinin bölgedeki kalbi olan İzmir’e yakışan bir etkinliğe imza 
atacağımıza inanıyorum.”

Fuar ve Kongre Bir Arada

İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 
Teskon+Sodex Fuarı, aynı zamanda TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası adına İzmir şubesi yürütücülüğünde düzenlenecek olan 14. 
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresine de ev sahipliği yapacak. 

2019 yılında “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” ana teması 
ile düzenlenecek olan Teskon kapsamında gerçekleştirilecek kongre, 
seminer, kurs, panel, sempozyum, özel oturumlar ve sosyal etkinlik-
lerle uzman isimler sektörün geleceği konusunda bugünden gelece-
ğe katma değer yaratmayı amaçlarken, kongre sonrası yayınlanan 
sonuç bildirgesi de sektör için rehber olmaya devam edecek. 

Fuarın bu nedenle farklı fırsatlar da sunduğuna vurgu yapan Ale-
xander Kühnel, “Teskon+Sodex, fuara eş zamanlı olarak düzenlenen 
destekleyici programlarla katılımcı ve ziyaretçilere eşsiz fırsatlar 
sunduğumuz bir platform. 

12 yılı aşkın süredir Sodex Fuarı ile eşzamanlı olarak sürdürülen Tes-
kon, birçok seçkin akademisyen, mimar, mühendis, proje firmaları-
nın yetkilileri ve sektör profesyonelini Teskon+Sodex çatısı altında 
bir araya getiriyor. 

Böylece bir yandan katılımcı firmaları, yeni ticari iş birlikleri için po-
tansiyel müşterileriyle bir araya getirirken bir yandan da 14. Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi ile bilgi ve deneyim paylaşımı konu-
sunda yeni imkanlar sunuyoruz” dedi. 

Teskon Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şu-
besi yürütücülüğünde 1993 yılından beri iki yılda bir düzenleniyor. 

Hem tesisat mühendisliği alanında hem de diğer disiplinlerde teorik 
ve uygulamalı bilimsel ve teknolojik gelişmeleri merkeze alan kong-
re, Ege Bölgesi’nin ve Türkiye’nin önemli profesyonellerini ve akade-
misyenlerini Teskon+Sodex çatısı altında bir araya getirerek önemli 
bilgi paylaşımlarında bulunmayı hedefliyor. 

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel 
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Limak Enerji Çevre Timi’nden Dünya Temizlik 
Gününe Özel Proje

Limak Enerji Çevre Timi, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamın-
da JCI, SİYAMDER ve birçok dernek ve şirket ile birlikte Dağyenice 
Göleti’nin çevresini çöplerden arındırdı. 

Daha önce Küreklidere Şelalesi, Mudanya merkez ve Kumyaka böl-
gesindeki kıyı alanı ve Yalova’da bulunan Hasan Baba Piknik Alanı’nı 
temizleme çalışması yürüten Çevre Timi’nin yeni adresi Dağyenice 
Göleti oldu. 

Dünya Temizlik Günü gibi anlamlı bir günde çevre temizleme etkinli-
ğine imza atan Çevre Timi, son etkinliğinde hem vatandaşların hem 
de sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılımı ile temizlik kavram ve 
bilincinin geniş kitlelere duyurulmasını sağladı. 

“Dağyenice’ye Çevre Timi Eli Değdi”

Düzenli olarak faaliyetlerine devam eden Limak Enerji Çevre Timi,  
Bursa Nilüfer’de bulunan Dağyenice Göleti’ni temizleyerek doğaya 
bırakılan çöplerin insan hayatını nasıl tehdit ettiğini ve doğal miras-
larımızı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığını bir kez daha 
göstermiş oldu. 

Yapılan çalışma ile göletin çevresi doğal görünümüne kavuşurken, 
her yıl dünya çapında yapılan etkinliklerin asıl amacı olan “çöp kör-
lüğü” yaşayan insanlara devasa bir harekete geçme projesi ile farkın-
dalık kazandırma hedefi de gerçekleşmiş oldu. 

“570 Kilogram Çöp Toplandı”

Limak Enerji şirket çalışanlarının oluşturduğu Çevre Timi, faaliyet 
gösterdiği 4 ilde çevre temizliğine katkı sağlayarak, farkındalık ya-
ratıyor. 

Ekolojik dengenin korunması için çevre duyarlılığının çok önemli ol-
duğunu belirten Çevre Timi üyeleri, “15 Eylül Dünya Temizlik Günü 

kapsamında bu etkinliği gerçekleştirmiş olmaktan mutluyuz. İçeri-
sinde doğa harikalarını barındıran ülkemizin temizliğine bir katkı 
da biz sağladık. Bu anlamlı günün bir diğer önemi de çöp toplama 
farkındalığının her bir bireye yansıtılması. 

Biz Çevre Timi olarak hep birlikte bir duyarlılık örneği gösterdik. Et-
kinliğe katılım sağlayan; Çimtaş Sosyal Sorumluluk Ekibi, Hilton Bur-
sa çalışanları, UPS Türkiye Bursa Ekibi, JCI Bursa, SİYAMDER Bursa, 
Decathlon Bursa Korupark AVM ve Decathlon Bursa Marka AVM ile 
birlikte 570 kilogram çöpü doğadan topladık. 

Etkinliğin pek çok kuruluşu bir araya getirmesinden dolayı oldukça 
sevinçliyiz” dedi. Çevre Timi, ülkenin dört bir yanında örnek teşkil 
edecek projelerine devam edecek.
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Üretim ve İhracat Eksenli Bir Ekonomi Modeli 
Tesis Edilmeli

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı ikinci çeyreğine ilişkin 
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Konuyla ilgili 
yazılı bir açıklama yapan MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, 

dünyada ticaret savaşlarının yaşandığı ve ekonomiye yönelik dış 
kaynaklı olumsuz etkilerin olduğu bir dönemde Türkiye ekonomisi-
nin, yılın ikinci çeyreğinde yakaladığı yüzde 5,2’lik büyüme oranıyla 
OECD ülkelerini geride bırakmasının ve AB ülkeleri arasında ise ikinci 
sırada yer almasının önemli olduğunu belirtti.

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal yaptığı açıklamasında; “Sektörel 
bazda baktığımızda sanayi sektörü yüzde 4,3 büyürken, inşaat sek-
törü yüzde 0,8 ve hizmetler sektörü ise yüzde 8 büyüdü. 

Gayrimenkulde büyüme yüzde 0,2 seviyesinde kalırken, finansta 
yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. 2018’in ikinci çeyreğinde, diğer sek-
törlerdeki büyümenin aksine tarım sektörü yüzde 1,5 küçüldü” dedi.

İş Dünyası Orta ve Uzun Vadeli Reformlar Bekliyor

Başkan Erdal, 2018 yılı birinci çeyreğinde yüzde 7,3’lük büyüme ora-
nı yakalandığını, ikinci çeyrekte ise yüzde 5,2 büyümeyle bir yavaş-
lamanın söz konusu olduğunu, bu nedenle mevcut duruma göre po-
zisyon alınması ve bu doğrultuda stratejiler geliştirilmesi gerektiğini 
ifade ederek iş dünyasının orta ve uzun vadeli reformlar beklediğini 
vurguladı.

Türkiye’nin tarım ve gıda da temelleri sağlam, orta ve uzun vadeli 
politikalara ihtiyacı olduğunun açıklanan veriler ışığında görüldüğü-
nü söyleyen Başkan Erdal sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kısa vadeli, günlük politikalar ve palyatif önlemler yerine tüm sek-
törlerde güçlü ve sürdürülebilir yapısal reformlar gündeme gelmeli 
ve artık gündemde ithalat değil ihracata dayalı yerli üretim olmalı. 

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yüksek katma değerli ürünlere dö-
nüştürülmesi ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının artı-
rılmasına, dolayısıyla cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacaktır. 
Kurdaki volatilitenin yüksek olması bizlere bu işin ithalatla yürüme-
yeceğini acı bir şekilde gösteriyor.

Ekonomimizin temellerinin sağlamlığından hiç kimsenin kuşkusu 
yok. Bugün açıklanan veriler, ekonomimizin güçlendirilmeye ihtiyacı 
olan bölgelerini görmemize aracı oldu. 

Bundan böyle bu alanlar üzerine yoğunlaşarak, sektörün tüm pay-
daşlarıyla bir araya gelip, ortak akıl çerçevesinde yeni çalışmalar 
ortaya koymalıyız. 

Bu verileri yolumuza kılavuz yaptığımız vakit; katma değeri yüksek 
ürünler üreten, teknoloji çağına ayak uydurmuş, markalaşma konu-
sunda dünyada önemli noktalara gelmiş, yerli ve milli ekonomiye 
sahip bir Türkiye olmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır.”
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Dünyanın İlk Radyatör Termostatı ve 
Danfoss’un Simgesi Icon, 75 Yaşında

Isıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri alan-
larında faaliyet gösteren Danfoss, kurucusu Mads Clausen tarafın-
dan 1943 yılında icat edilen dünyanın ilk radyatör termostatının 

75’ inci yıldönümünü kutluyor.  

Danfoss’un simgesel ürünü termostatlar, 75 yıl sonra her zamankin-
den daha fazla rağbet görüyor.

Her Eve Radyatör Termostatı Montajı Yapılsa Yılda 12 Milyar 
Euro Tasarruf Edilebilir

Avrupa Bina Otomasyonu Kontrolü Derneği’nin hazırladığı rapora 
göre sadece Avrupa’da manuel ve standard dışı vanaya sahip 500 
milyonun üzerinde radyatör bulunuyor ve her eve radyatör termos-
tatı montajı yapılsa, yılda 12 milyar Euro ve 130 TWh enerji tasarrufu 
sağlanabiliyor. 

Bu sayede Avrupa’nın yıllık CO2 emisyonu 29 milyar ton azalabilirken 
bu yatırımın yalnızca iki yılda kendini amorti etmesi mümkün. T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın  2018 Enerji Verimliliği gelişim 

raporuna göre ülkemizde ise tüketilen enerjinin %20’si konutlarda 
tüketilirken alan ısıtması için harcanan enerji bu oranın yaklaşık 
%60’ına denk geliyor.  

Eğer mevcut konutlarda radayatörlerde standarda uygun termos-
tatik radyatör vanaları kullanılırsa %30’a varan oranlarda enerjiden 
tasarrufu mümkün olacaktır.  Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 

Danfoss Radyatör Termostatları Başkan Yardımcısı Anders Barkholt, 
Mads Clausen’ in bilgi ve teknolojisinin tüm yeni elektronik Danfoss 
termostatların temelini oluşturduğunu belirterek: “Bu sayede tüke-
ticilerin istekleri doğrultusunda trendleri takip edebiliyoruz” dedi. 

1943 yılından bu yana yaklaşık 350 milyon adet termostat daha 
üreten Danfoss, en son geliştirdiği akıllı radyatör termostatı Danfoss 
Eco ile ayrıca geçtiğimiz aylarda prestijli Kırmızı Nokta ve Danimarka 
Tasarım Ödülleri’ni kazandı.

Danfoss daha iyi, daha akıllı ve daha verimli  bir gelecek için ileri tek-
nolojiler geliştirmeye devam edecek.

Soldan  sağa: Danfoss Kurucusu Mads Clausen
 Danfoss Radyatör Termostatları 

Başkan Yardımcısı Anders Barkholt
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İnşaat Sektörünün Can Suyu Yerli Ürün

Ülkealan Yapı Endüstrisi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Ül-
kealan, inşaat sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu. 
Ülkealan, yeni yükselecek olan projelerde yerli ve milli vurgusu 

üzerinde durdu. 

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan inşaat sektörünün ge-
lişimine devam etmesinin yerli ve milli üretim destekli bir politika 
olduğunu kaydeden Ülkealan Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Tolga Ülkealan şunları söyledi: 

“Ülkemizin güçlenmesi ve çarkların dönebilmesi için yerli ve milli 
üretimin hız kazanması gerekiyor. Bu noktada da devletimizin ata-
cağı her adımın destekçisi olacağız. 

İnşaat sektörüne yatırımlarını sürdüren biz yatırımcılara da büyük 
görevler düşüyor. Dış cephede kullanılan inşaat malzemelerinden 
dekorasyon ve iç mimaride kullanılan ürünlere ve malzemelere ka-
dar yerli ürünlerden yana tercihimizi kullanmamız gerekiyor. 

Bu durum sayesinde üretim çarklarımıza destek olurken yerli ve milli 
algısını da güçlendirme yolunda büyük adımlar atmış oluruz.”

Sunset İncek +1’i İle Huzuru Kucaklayacaksınız

Sunset İncek, geniş ve aydınlık yaşam alanları ile estetik ve çağdaş 

mimariyi bir araya getirdi. 3+1, 5+1 ve 6+1 daire planlarına +1 ile 
farklı bir seçenek sunulan proje de konforun ve yeniliklerin standart-
ları yeniden belirlendi. 

+1 konsepti ile konut sektörüne farklı bir mimari anlayış getirdik-
lerini anlatan Ülkealan Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Tolga Ülkealan; “Sunset İncek projemizde sunduğumuz 3+1, 5+1 ve 
6+1 daire planlarına +1 seçeneği ile fark yarattık” dedi. 

Sunset İncek projesinin detaylarını da paylaşan Tolga Ülkealan “Pro-
jemiz 2 konut kulesi 1 yatay blok olarak inşa edilmektedir. 

Projemizin, kapalı ama istenirse açık havuza dönüştürülebilen yüz-
me havuzu, yapay göleti, araç trafiğine kapalı peyzaj alanı, fitness 
salonu, saunası ile bir sosyal tesisten beklenen tüm olanakları sağ-
layan bir kompleks olarak planlanmış olması, katta 1, 2 ve 3 daire 
seçeneği sunabilen tek proje olması, bahçe kullanımı ve yeşil alanı 
olan dairelere sahip olması ayrıca fark yaratmaktadır. 

Tüm dairelerimizin üç cepheli ve maksimumda güneş görmesi de 
rakiplerimizden bizi ayıran özelliklerimizdendir” ifadelerini kullandı. 
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Ülkealan Yapı Endüstrisi A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Ülkealan
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Türkiye’nin 5 Bölgesine 530 Milyon Dolar Değerinde 
13 Rüzgar ve Güneş Enerjisi Santrali Kuruyor

Akfen yenilenebilir enerji, 13 yeşil enerji projesi için Türkiye’nin 
en büyük rüzgar ve güneş kredisini aldı. Aralık 2017’de gelecek 
2 yıl için farklı sektörlerde 6.2 milyar liralık (1.6 milyar Dolar) 

yatırım paketi açıklayan Akfen Holding,  yatırımlarına ara vermeden 
devam ediyor. Akfen, Akfen Yenilenebilir Enerji şirketi çatısı altında 
tamamı yerli kaynaklardan oluşan 13 rüzgar ve güneş santrali ya-
pacak.

Toplam 530 milyon Dolar olan santral yatırımının 167 milyon Do-
larlık kısmını Akfen Holding kendi öz kaynaklarıyla karşılarken, 363 
milyon Dolar’lık kredi yerli ve yabancı 6 banka tarafından sağlanıyor. 
Bu Türkiye’de tek seferde alınan en büyük rüzgar ve güneş santrali 
kredisi olarak öne çıkıyor.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, önceden açık-
lanan yatırım paketinin önemli kısmını kendi öz kaynaklarıyla yapa-
caklarının altını çizerek, “Sözümüzün arkasında duruyoruz ve yatı-
rımlarımızı gerçekleştirerek Türkiye’nin hizmetine sunmaya devam 
ediyoruz” dedi.

Geçen yıl Akfen Yenilenebilir Enerji, TAV Havalimanları ve Mersin 
Uluslararası Limanı şirketlerindeki hisse devirleriyle Türkiye’ye 1.2 
milyar Dolar’lık yatırım girişi sağlayan Akfen Holding, Türkiye’nin 
geleceğine duyduğu güvenle yatırımlarına ara vermeden devam 
ediyor.

Aralık 2017’de gelecek 2 yıl için farklı sektörlerde 6.2 milyar Lira’lık 
(1.6 milyar Dolar) yatırım paketini hayata geçireceğini ilan eden 
Akfen Holding, Akfen Yenilenebilir Enerji çatısı altında Türkiye’nin 5 
bölgesine yayılan ve 327 megavat gücünde olan 13 rüzgar ve güneş 
enerjisi santrali kuruyor.

Toplam 530 milyon Dolar’a mal olacak 13 santralin 167 milyon Dolar’lık 
kısmı Akfen Holding öz kaynaklarıyla karşılanırken, geri kalan 363 

milyon Dolar’lık kısım için yerli ve yabancı 6 bankadan kredi alındı. 
Yeni yatırımlarla Akfen Yenilenebilir Enerji’nin yerli ve doğal kaynak-
lardan üretime dayalı enerji santrali kurulu gücü 574 MW’a çıkacak.

“Hisse Devirlerinden Geleni Yine Türkiye’ye Yatırıyoruz”

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, hisse devirle-
rinden elde ettikleri geliri yeniden Türkiye’ye yatırım olarak döndür-
düklerine dikkat çekerek, 2019 yıl sonuna kadar hayata geçirecekleri 
yatırım paketinin planlandığı şekliyle zamanında devreye gireceği-
nin altını çizdi. 

Hamdi Akın, “Sözümüzün arkasında duruyoruz ve hisse devirlerin-
den kazandığımızı yeniden Türkiye’nin hizmetine sunmaya devam 
ediyoruz. Aralık 2017’de 6.2 milyar TL (1.6 milyar Dolar) olarak 
açıkladığımız yatırım paketini 2019 sonuna kadar hayata geçirmiş 
olacağız. 
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Soldan Sağa: Arvid Tuerker (EBRD Managing Director for Turkey), Yasemin Kuytak (KfW Bank Türkiye Direktörü), Ebru Dildar Edin (Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı), İ. Süha Güçsav 
(Akfen Holding CEO), Hamdi Akın (Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı), İrfan Erciyas (Akfen Holding Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Üyesi), Kayrıl Karabeyoğlu (Akfen Yenilenebilir 

Enerji Genel Müdürü), Ozan Uyar (Türkiye İş Bankası Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü), Yakup Şimşek (Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı), 
Erhan Adalı  (Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı)
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Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenle önemli kısmını kendi 
öz kaynaklarımızla yaptığımız bu yatırımların zamanlamasında hiç-
bir aksama da olmayacak” ifadelerini kullandı.

Alanında Türkiye’nin En Büyük Enerji Kredisi

Rüzgar, güneş ve hidroelektrik olmak üzere sadece yerli ve yenile-
nebilir kaynaklardan enerji üretmeye odaklanan ve bu alanda 2020 
yılına kadar 1000 MW’lık “temiz kurulu güce” ulaşmayı hedefleyen 
Akfen Yenilenebilir Enerji, 530 milyon Dolar değerindeki güneş ve 
rüzgar enerji projeleri için Türkiye’nin en büyük yeşil enerji kredisini 
aldı.

Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından 9 güneş enerji santrali (GES) ve 
4 rüzgar enerji santrali (RES) projelerinin hayata geçirilmesinde kul-
lanılacak toplam 363 milyon dolarlık kredi için yerli-yabancı finans 
devleri güçlerini birleştirdi. 

Buna göre 103 milyon Dolar’lık GES kredisini Avrupa İmar ve Kal-
kınma Bankası (EBRD) ile Türkiye İş Bankası üstlendi. 260 milyon 
Dolar’lık RES kredisi ise Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Ban-
kası ve Türk İş Bankası’nın garantörlüğünde Almanya merkezli KfW 
IPEX-Bank ve EBRD tarafından sağlandı.

Toplam güçleri 327 megavat olan 13 santral yaklaşık 1 yıl içinde ta-
mamlandığında tam 1.2 milyon kişinin yaşadığı hanelerin elektriği 
tamamen doğal kaynaklardan sağlanmış olacak.

Yatırımlar Ülkenin 5 Bölgesine Yayılacak

Akfen Yenilenebilir Enerji, doğal ve yerli kaynaklardan üretim sağla-
yacak projelerini Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Kara-
deniz Bölgeleri’nde Türkiye’nin birçok farklı noktasına yayacak. 

Buna göre yatırım değeri 180 milyon Dolar olarak planlanan 9 GES 
projesi Konya, Amasya, Tokat, Van ve Malatya’da kurulacak. 

Güneşten elektrik üretecek GES’ler tamamlandığında 70 MW’ı li-
sanslı, 15 MW’ı lisanssız olmak üzere toplam 85 MW kapasiteye 
ulaşacak. 

350 milyon Dolar’a mal olacak 4 RES ise Çanakkale ve Denizli’de yer 
alacak. RES’lerin toplam lisanslı gücü 242 MW olacak. 

Türkiye’nin Enerji Hedeflerine Büyük Katkı Sağlayacak

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin 13 projesinden yıllık 1.000 GWh enerji 
üretimi gerçekleştirecek. Sadece güneş ve rüzgar gibi yerli kaynak-
lardan üretilecek enerji direkt olarak Türkiye’nin ulusal elektrik şebe-
kesine aktarılacak. 

Projelerin hayata geçmesiyle 2023 yılına kadar yerli ve doğal kay-
naklardan 27 bin MW hidroelektrik dışı yenilenebilir üretim kapa-
sitesi kurma hedefi bulunan hükümetin projeleri de büyük oranda 
desteklenmiş olacak.

Öte yandan projeler Türkiye’nin elektrik üretiminden kaynaklı sera 
gazı emisyonlarının düşürülmesinde de önemli rol oynayacak.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın
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Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez; 
“Türkiye İçin Gerekli Olan Ar-Ge Merkezini Kuruyoruz”

Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, “Kurtuluşu-
muzun ve başarımızın en önemli alt yapısını oluşturacak un-
surun, katma değeri yüksek olan ürünlere geçmek olduğuna 

inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye için Ar-Ge merkezi kuruyoruz” dedi.

Adnan Ölmez, Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bu-
lunarak yaşanan krizlerin soğukkanlı bir şekilde atlatılabileceğini 
ifade etti. Türkiye’nin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini 
dile getiren Ölmez, “Biz de bu zorlukları herkes gibi yaşıyoruz. 

Daha önce de birçok krizler yaşadık. Krizler aynı zamanda yanında 
belirli ölçülerde fırsatları da getirir. Yani kriz zamanında daha çok 
kazanmaktan bahsetmiyorum. 

Krizlerde soğukkanlı olmayı becerebilenler, daha avantajlı durumda 
olurlar. Bizim de kriz konusunda tecrübe sahibi bir yapımız var. Bu-
günkü mevcut durumun neden böyle olduğuna dair yorum yapma 
gibi bir hakkımız yok. Ancak biz bugün ne yapacağımızla alakalı fi-
kirler üretmeliyiz” diye konuştu.

Son 3 yılda Borsan fabrikalarına büyük yatırımlar yaptıklarını vurgu-
layan Ölmez, “2 yıl önce İstanbul’da bulunan alüminyum fabrikamızı 
Samsun’a taşıdık. Devamında da LED aydınlatma üretimine girdik ve 
bu fabrikamızı kurduk. 

Geçen yılın sonunda da İtalya’daki fabrikamızı Samsun’a taşıdık. 
Böylelikle Borsan, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’nde bakır fab-
rikası, alüminyum fabrikası, özel kablo üreten ve LED aydınlatma 
üreten fabrika ile üretim faaliyetlerine devam ediyor. 

Tabii, yeni yaptığımız ürünler katma değeri fazla ürünler. Gerek 
LED’li ürünler gerekse özel tasarım kablolar yüksek katma değe-
ri olan ürünlerdir. Özellikle son yıllarda katma değeri yüksek olan 
ürünlere yöneldik. 

Şu anda fabrikalar düzenli bir şekilde çalışıyor ancak Türkiye içi satış-
larında temkinli davranıyoruz. Hepinizin de bildiği gibi hammadde-
lerin büyük bölümü Dolar’a bağlı olduğu için TL satışlarındaki satış 
sistemimizi güncelledik. 

Bu durumlarda zarar görmemek mümkün değil ancak biz en az ka-
yıpla en başarılı bir şekilde bu süreçten çıkmak için gayret gösteriyo-
ruz. Bizim yapmamız gereken de bu. 

Bu bakış açısıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu arada katma değeri 
yüksek ürünler üretirken önümüzdeki aylarda yeni bir Ar-Ge merkezi 
kuruyoruz. 

Bu merkezde gerek özel tasarım kablolarla alakalı gerekse LED ürün-
lerle alakalı çalışmalarımıza başlayacağız. Önümüzdeki 3 ay içerisin-
de bu Ar-Ge merkezini kurmayı planlıyoruz. 

Ar-Ge merkezi Türkiye için çok önemli. Çünkü Türkiye’ye baktığı-
mızda büyük sanayi kuruluşları içerisinde yüksek teknoloji üretimi 
yapan 9 tane üretici olduğunu görüyoruz. 

Bizim Türkiye olarak katma değeri yüksek ürünler üretmeye ihtiyacı-
mız var. Onun için bundan sonra kurtuluşumuzun ve başarımızın en 
önemli alt yapısını oluşturacak unsurun katma değeri yüksek ürün-
lere geçmemiz olduğuna inanıyoruz. Ar-Ge merkezini de bu amaçla 
kuruyoruz” şeklinde konuştu.

elektrik
electric

Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez
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E-İhracatta 22 Euro Fırsatı

İTO Başkanı Avdagiç, girişimcileri, AB ülkelerine 22 Euro’ya kadar 
siparişte gümrük ödemeden e-ihracat yapmaları için proje geliş-
tirmeye çağırdı. 

Avdagiç: “Dünya perakende e-ticaret hacmi 2021’de 4.5 trilyon Do-
lar olacak. Bundan hak ettiğimiz payı almalıyız. Hızla sisteme dahil 
edilecek firma ve ürün sayısını artırmamız lazım. 22 Euro’nun altında 
yapılan e-ihracatın vergisi yok. E-ihracatta 22 Euro fırsatı kaçmaz.”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Avrupa Birliği’nin 
birçok ülkesinde posta taşımacılığı yoluyla uygulanan 22 Euro’luk 
gümrüksüz sipariş limitine dikkati çekti. 

Avdagiç, herkesi bu kategoride daha çok ürün geliştirme ve peraken-
de e-ticaret yoluyla ihracat yapmaya çağırdı. Avdagiç, Türkiye’den 
birçok Avrupa ülkesine yapılan e-ihracat işlemlerinde 22 Euro’nun 
altındaki siparişlerde gümrük vergisi ve yurtdışı KDV vergileri alın-
madığına dikkati çekti.

Şekib Avdagiç, küresel perakende e-ticaret hacminin 2.4 trilyon Do-
lar olduğunu belirterek, “Dünya perakende e-ticaret pazarı 2021’de 
4.5 trilyon Dolar olacak. Avrupa’da perakende internet alışverişinin 
yüzde 71’i sınır ötesinde yapılıyor. 

28 AB ülkesinde hane halkının yüzde 85’inde hızlı internet var. 

16 ile 74 yaş arasındaki nüfus içinde internetten özel kullanımları 
için ürün ve hizmet satın alanların oranı yüzde 57. Bu rakamlar fırsa-
tın büyüklüğünü gösteriyor” dedi.

Şekib Avdagiç, “Değişen ve gelişen trendleri daha yakından takip et-
memiz gerekiyor. Hızla sisteme dahil edilecek firma ve ürün sayısını 
artırmamız lazım. 

Özellikle belli ürün gruplarında çok avantajlı olabiliriz. 22 Euro’nun 
altında yapılan e-ihracatın vergisi yok. Bu girişimcilerimiz için bü-
yük bir fırsat. 22 Euro bir kişi için belki küçük, ama binlerce 22 Euro 
ekonomimiz için büyük adımdır. E-ihracatta 22 Euro fırsatını kaçır-
mayalım” dedi. 

İTO Başkanı Avdagiç, şöyle devam etti: “Avrupalı tüketici online alış-
verişini, mobil cihazlarıyla global platformlardan yapıyor. Çin pera-
kende e-ticarette en hızlı büyüyen pazar. 

Çin, dünya perakende e-ticaretinin tek başına yüzde 47’sini, yani 
1.1 trilyon Doları’nı gerçekleştiriyor. 2020 yılında Çin’ in sınır ötesi 
e-ticaret hacmi 1 trilyon Dolar’ı aşacak. 

2023’e kadar perakende e-ticaret alanında yapacağımız ihracat için 
iddialı hedefler koymalı ve bunu başarmalıyız. Benim hedefim 50 
milyar Dolar.”

İTO Başkanı Şekip Avdagiç
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Dijital Boyuta Geçiş
Transition to Digital Dimension

Makel Endüstri 4.0

Dijital Sanayi Dönüşümü yani Endüstri 4.0 sayesinde gelecekte akıllı 
bir fabrika birbirine bağlı dijital ağlar ile çok büyük bir veri merkezi ola-
caktır. Yapay zeka sayesinde bunu anlamlı bilgiye çevirerek, daha iyi iş 
kararlarının verilebilecek, performans en üst düzeyde iyileştirilebilecek 
ve gelecek çok daha mükemmele yakın tahmin edilebilecektir. 

Günümüzde  en çok etkilendiğimiz şey; digitial transformasyonu des-
tekleyen teknolojinin çeşitliliğiydi. Yapay zekadan nesnelerin interneti 
ne kadar muazzam bir çeşitlilik. Bu teknolojileri kullanmak için geniş 
bir fırsat yelpazesi var.

Biz Makel Olarak Bu Geniş Yelpazenin Neresindeyiz ?

Çok büyük bir vizyonla 2000’li yılların başlarından beri Makel bu 
anlamda geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaktadır. Türkiye de 
sektöründe en ileri Alman teknolojisi montaj otomasyon makinaları-
na yatırım yaparak öncü firmalardan biri oldu. Makel bu yatırımlarla 
yetinmeyerek kendisi yapmak için çok ciddi bir bilgi birikimine sahip 
oldu. Montaj otomasyon makinalarının tasarımlarını artık kendisi ya-
parak bünyesinde imalat yapmaya başladı. Makel tüm montaj maki-
nalarını kendisi imal ettiği gibi gelecek dijital devrimini de göz önünde 
bulundararak makinaların kontrol sistemlerini Endüstri 4.0’a tam 
uyumlu en ileri teknolojilerle donatmaktadır. En son aşamada tama-
men kendi tasarımımız ve imalatımız olan Uzak Doğu’lu rakiplerinden 
3 katı daha hızlı üretim yapabilen Siemens TIA Portal Profinet destekli 

Makel Industry 4.0

Thanks to Digital Industry Transformation, namely Industry 4.0, a 
smart factory in the future will be a huge data centre with intercon-
nected digital networks. Through artificial intelligence, this can be 
translated into meaningful information and so better business deci-
sions can be given, the performance can be improved at the highest 
level and the future can be estimated much more perfectly.

What we are most impressed today; The diversity of technology sup-
porting digital transformation; An enormous variety, from Artificial 
Intelligence to Internet of Things! There is a wide range of opportuni-
ties to use these technologies.

As Makel, Where Are We In This Wide Range?

Since the early 2000s, Makel has been investing in the technologies 
of the future in this sense with a great vision. It has become one of 
the leading companies in Turkey by investing in the most advanced 
German technology Assembly Automation machines. Makel has had 
a very serious knowledge to make on its own by not being satisfied 
with these investments. It made assembly automation machines de-
signs by itself and started the production in its own structure. Makel 
manufactures all assembly machines and equips the control systems 
of the machines with the most advanced technologies in full compli-
ance with the Industry 4.0 considering the future digital revolution. At 
the very last stage, we are working at the extreme end of the Artificial 
Intelligence revolution in the LED AMPUL Automation Project which 
is supported by Siemens TIA Portal Profinet and can produce 3 times 
faster than our Far Eastern competitors and implement sophisticated 
algorithms such as Fuzzy Logic, Machine Learning, to solve the most 
pressing preventive maintenance problems of the system...

Establishing PES (Production Execution System),  as the most impor-
tant component of Industry 4.0 applications, which will be held for the 
first time in the Turkish industry, and using data analytics applications 
and Artificial Intelligence approaches, we are stepping into a new era 
with advanced algorithms for predictive maintenance, efficiency anal-
ysis and decision support mechanisms. In this context, this example 
has not been encountered in the large Far Eastern lighting manufac-
turers. The Makel IT infrastructure will be an example for the applica-
tions in different sectors and areas with Big Data system and UYS / 
MES (Production Execution System) and Data Processing Analytics / 
Artificial Intelligence applications.

As Makel, we are preparing for a different new dimension, Digital Fac-
tory with our Industry 4.0 project, thousands of sensors and data from 
our technological equipment parts. To monitor all production stages 
in real time with more than 10.000 sensors, we combine the gap be-
tween plant machinery and decision support management systems 
with advanced algorithms for 20 million pieces of transaction data per 
day such as Big Data (BigData), Artificial Intelligence, Machine Learn-
ing (DeepLearning). With Industry 4.0, we focus on a very different 
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Ömer Faruk Sert  / Makel Mechanical R&D Group Manager

Ömer Faruk Sert  /  Makel Mekanik Ar-Ge Grup Müdürü
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LED AmpulL Otomasyon Projesi’inde Yapay Zeka -Artificial Intelligen-
ce- devriminin en uç noktasında çalışıyoruz ve sistemin en acil önle-
yici bakım sorunlarını çözmek için Bulanık Mantık, Makina Öğrenmesi 
(Machine Learning) gibi sofistike algoritmalar uyguluyoruz. 

Türkiye de sektöründe ilk kez gerçekleştirilecek Endüstri 4.0 uygulama-
larının en önemli bileşeni olan MES (Üretim Yürütme Sistemi) kurarak, 
veri analitiği uygulamaları ve yapay zeka yaklaşımları kullanarak, 
öngörülü bakım, verimlilik analizleri, karar destek mekanizmalarına 
yönelik ileri düzey algoritmalarla yeni bir çağa adım atıyoruz. Bu kap-
sam dahilinde Uzak Doğu’lu büyük aydınlatma üreticilerinde örneğine 
rastlanmamıştır. Makel IT altyapısı, Büyük Veri sistemi ve ÜYS/MES 
(Üretim Yürütme Sistemi) uygulaması ile, Veri İşleme Analitiği/Yapay 
Zeka uygulamaları ile farklı sektör ve alanlardaki uygulamalara da ör-
nek olacaktır.

Makel olarak Endüstri 4.0 projemiz ile binlerce sensör ve teknolojik 
ekipman parçalarımızdan alınan verilerle farklı yepyeni bir boyuta; 
Dijital Fabrika ya hazırlanıyoruz. 10.000’den fazla sensörle tüm üretim 
aşamalarını gerçek zamanlı olarak izlemek, günlük 20 milyon adet 
işlem verisini Büyük Veri (BigData), Yapay Zeka, Makina Öğrenmesi 
(Machine Learning), Derin Öğrenme (DeepLearning) gibi ileri düzey 
algoritmalarla tesis makinaları ile karar destek yönetim sistemleri ara-
sındaki boşluğu birleştiriyoruz. Endüstri 4.0 ile sadece tesis düzeyinde 
gerçekleşen süreçler hakkında bilgi toplamaktan öteye çok farklı bir 
Boyuta odaklanıyoruz: DijitalTeknoloji.

Bununla birlikte, Makel’in ilk önceliği, genel ekipman verimliliği verile-
rinin, üretim işletim sistemi (MES) sayesinde gerçek değerlerde olma-
sını sağlamaktır. Amaç yalnızca arıza ve sorunları önceden kestirmek 
değil, BigData (Büyük Veri), IoT (Nesnelerin İnterneti) ile yeni bir bo-
yuta yani dijital fabrikaya uzanmaktır. Bu bağlamda Makel olarak seç-
tiğimiz partneremiz Siemens IT LMS yazılımları ile Endüstri 4.0 proje-
mizde gelecekteki dijital fabrikamız için çok önemli mesafeler alıyoruz. 

Türkiye de bu kadar geniş boyutta yapılan ilk uygulama olan Makel En-
düstri 4.0 projesi nedeniyle partnerimiz Siemens in daveti  ile dünya da 
ilk Dijital Fabrika olan Amberg tesis gezisi pojemize  çok önemli ufuklar 
kazandıracağına inanıyoruz. 

Geliştirilecek olan bu sistemle yıllık 1 milyar Dolar’ı bulan ve çok büyük 
bir kısmı Çin ağırlıklı ithalat ile karşılanan aydınlatma pazarında yerli 
üretici olarak  gerek iç pazar satışlarımıza ve gerekse de ihracatımıza 
önemli bir katkı  sağlanacaktır. Tüm bu çalışmalarımız hem aydınlatma 
sektöründe hem de farklı sektör ve alanlardaki uygulamalara da örnek 
olacağına inanıyoruz.

Sonuçta; Makel olarak  Endüstri 4.0 ile dijital akıllı fabrika dönemine 
başlangıç yapıyoruz ve bu uğurda alınacak çok yol var. Tüm faaliyetleri 
entegre haline getirerek birbirine bağlayarak ve birbiri ile haberleşen 
siber-fiziksel sistemler kurup Büyük Veri (Big Data) ile sofistike ana-
lizler yaparak, boşa harcanan zamanlar ve gereksiz duruşları ortadan 
kaldırılacaktır. Akıllı tedarik zincirleri kurarak, tam zamanında üretim 
ve kusursuz stok yönetimi kurulabilecek, iş paydaşlarımız ile bu sayede 
kazan-kazan yapabiliriz. Türkiye olarak yeni sanayi devrimini ıskala-
mamalıyız. Makel bu uğurda bu sıkıntılı ekonomik ortamda gelecek 
ve Türkiye adına çalışmalarını durdurmayıp, hızla yatırımlarına devam 
etmektedir. Makel olarak başarmak zorunda olduğumuza inanıyoruz.

Dimension than just gathering information on processes at the plant 
level: DigitalTechnology.

However, the first priority of Makel is to ensure that the overall equip-
ment efficiency data is in actual value thanks to the production operat-
ing system (MES). The goal is not only to predict failures and problems, 
but to reach a new dimension, namely Digital Factory, with BigData 
(Big Data), IoT (Internet of Things). In this context, with our partner 
Siemens IT LMS software, we take significant steps for our future digi-
tal factory in our Industry 4.0 project.

Due to Makel`s Industry 4.0 project which is the first application at this 
large size in Turkey, we believe that the facility trip to Amberg, the first 
digital factory in the world, which will be realized with the invitation of 
our partner Siemens, will provide important horizons for our project.

With this system to be developed, as a domestic producer, we will make 
a significant contribution to both domestic sales and exports in the 
lighting market which has an annual amount of $ 1 billion turnover 
and large part of which is met with China imports mainly. We believe 
that all these works will set an example for both the lighting sector and 
the applications in different sectors and areas.

In conclusion; As Makel, we are starting the Digital Smart Factory with 
Industry 4.0 and there are many ways to be taken for this cause. By 
integrating all activities, connecting them together and establishing 
cyber-physical systems that communicate with each other and doing 
sophisticated analyzes with Big Data, wasted times and unnecessary 
stops will be eliminated. By establishing intelligent supply chains, we 
can establish timely production and perfect stock management, so we 
can do win-win with our business stakeholders. As Turkey, we must 
not miss the new industrial revolution. Makel continues its invest-
ments rapidly in Turkey without stopping in this difficult economic en-
vironment for this cause. As Makel, we believe that we have to succeed.
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Günsan Şalt Ürünleriyle Dizayn ve Performansı 
Bir Arada Sunuyor

Günsan Offers Design and Performance Together with Switchgear Products
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Geniş ürün gamıyla sektör lideri olma yolunda ilerleyen Günsan, 
yenilikçi ürün ve çözümleriyle kendi alanında fark yaratıyor. 
Yeni nesil üretim teknolojisi ile üretilen Valta serisi şalt grubu, 

eksiksiz ürün gamıyla daha etkin bir stok yönetimine imkân veriyor. 

Günsan’ın Valta Serisi şalt grubunda yer alan 6kA otomatik sigorta 
ürünleri tüm ihtiyaçları ekonomik olarak karşılamasının yanı sıra 
daha fazla mekaniksel ve elektriksel dayanıklılık performansı sergi-
liyor. 

Kontak dizaynları sayesinde daha kısa sürede güvenli kesme yapan 
otomatik sigorta, yaşam alanları için güvenli ve uzun ömürlü bir ko-
ruma sağlıyor. 

Günsan’ın Valta Serisi şalt ürün grubunda yer alan otomatik sigorta 
ürünlerinin yanı sıra kaçak akım koruma anahtarı, kompakt şalter, 
kontaktör ve termik röle de güvenliği ve performansı bir arada su-
nuyor.

Kompakt Şalterler Güvenli ve Güçlü Performans Sergiliyor 

Daha kolay aksesuar montajı ve güvenli kullanım için yeniden dizayn 
edilen kompakt şalterler, küçük ve şık tasarımı ile panolar içerisinde 
daha az yer kaplıyor. 

Günsan, which is on the way to becoming the sector leader with its 
wide product range, makes a difference in its field with its innovative 
products and solutions. 

Valta series switchgear group, which is produced with new generation 
production technology, enables more efficient inventory management 
with its complete product range.

The 6kA automatic fuse products in Valta series switchgear group of 
Günsan offer more mechanical and electrical durability performance 

as well as meeting all needs economically. Thanks to its contact de-
signs, the automatic fuse, which cuts safely in less time, provides safe 
and long-lasting protection for the living spaces.

In addition to the automatic fuse products in the Valta series switch-
gear product group of Günsan, residual current circuit breaker, com-
pact switch, contactor and thermal relay offer safety and performance 
together.

Compact Switches Show Safe and Powerful Performance

The compact switches, which are redesigned for easier accessory in-
stallation and safe use, take up less space in the panel with its small 
and stylish design. 
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3,44 mm yeni nesil ark söndürme hücresi sayesinde yaşam alanla-
rında güvenliği en üst noktaya çıkaran şalterler, 1250A’ya kadar güç-
lü bir performans sergiliyor. Yeni nesil kompakt şalterler ayrıca, kolay 
aksesuar montajı ile de elektrikçilere daha hızlı, konforlu ve güvenli 
bir çalışma ortamı sağlıyor. 

Kontaktör ve Termik Röle Ürünleri İle Panolardaki Görsel 
Karmaşaya Son

Günsan’ın kontaktör ve termik röle ürünleri, bir önceki nesil ürünlere 
göre daha ergonomik bir yapıda bulunuyor ve endüstriyel dizaynları 
ile de üstün nitelikler sunuyor. 

Tüm yardımcı donanımlarıyla tam koruma ve kontrol sağlayan yeni 
nesil ürünler, toz kapağı koruma kapağı, etiketi ve tamamen kapalı 
bobin haznesi sayesinde tozlu ortamlarda tam koruma sağlıyor. 

Yeni nesil üretim ve kontrol teknolojileri ile otomatik bobin sar-
ma, perçinleme ve test süreçlerinde mükemmeliyeti yakalayan 
Günsan’ın kontaktör ve termik röle ürünleri aynı zamanda 9A-95A 
arasında geniş bir ürün gamı sunuyor. 

Çoklu gerilim ve frekans aralıkları sayesinde fonksiyonelliği ön pla-
na çıkaran ürünlerin birbirleri ile uyumlu dizaynı panolardaki görsel 
karmaşaya son veriyor.

Son Teknoloji İle Üretiliyor 

Günsan’ın yeni nesil şalt ürünleri, Çin’de yer alan 357 bin m2’lik yer-
leşim alanında, 2 Ar-Ge, 1 inovasyon merkezi ile 10 binden fazla çalı-
şanıyla yılda ortalama 1 milyar kutup otomatik sigorta üretim kapa-
sitesine sahip küresel çaptaki grup firma üretim tesisinde üretiliyor. 
Üretimde son teknolojiyle tam otomasyona sahip hatlar kullanılıyor. 

Uluslararası standartlara uygun olarak üretilen ürünler kısa devre 
testleri de dahil olmak üzere eksiksiz test ekipmanları ile donatılmış 
laboratuvarlarda test ediliyor. 

Türkiye’de satışa sunulan yeni nesil ürünler ayrıca TSE tarafından de-
netlenip ve sertifikalandırılıyor.

Thanks to the 3,44 mm new generation blowout coil cell, the switch-
gear, which maximizes the safety in the living areas, gives performance 
up to 1250A. The new generation compact switches also provides elec-
tricians with a quick, comfortable and safe working environment with 
easy accessory installation.

End to Visual Complexity in Panels with Contactor and Thermal 
Relay Products

Günsan’s contactor and thermal relay products are more ergonomic 
than previous generation products and offer superior qualities with 
their industrial designs. 

The new generation products, which provide complete protection and 
control with all auxiliary equipment, provides full protection in dusty 
environments thanks to its dust protection cover, label and fully en-
closed coil chamber.

Günsan’s contactor and thermal relay products which captures excel-
lence in automatic bobbin winding, riveting and testing processes with 
new generation production and control technologies also offer a wide 
product range between 9A-95A. 

Due to the multi-voltage and frequency ranges, the compatible design 
of products that bring the functionality to the forefront put an end to 
the visual confusion in the panels.

Production with the Cutting-Edge Technology

Günsan’s new generation switchgear products are produced in com-
pany production facility with more than 10 thousand employees, an 
annual average of 1 billion pole auto insurance production capacity in 
a 357 thousand m2 settlement area in China, with 2 R&D, 1 innovation 
centre. Fully automated lines are used in production with the cutting-
edge technology.

Products manufactured in accordance with international standards 
are tested in laboratories equipped with complete testing equipment, 
including short circuit tests. The new generation products offered for 
sale in Turkey also inspected and certified by the TSI (Turkish Standards 
Institution).
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Danfoss, Elektrikli Çözümlerde Teknoloji Lideri 
Axco-Motors Şirketini Satın Aldı 

Isıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri alanla-
rında faaliyet gösteren Danfoss, büyük ölçekli elektrikli çözümler-
de teknoloji lideri Axco-Motors şirketini satın aldı.

Danfoss, deniz taşıtları ve kara yolu dışında kullanılan araçlar için 
büyük ölçekli elektrikli çözümlerde (250 kW - 6 MW) teknoloji lideri 
olan Axco-Motors şirketini satın aldı. 

Bu satın almayla mobil elektrifikasyon alanında global konumunu 
güçlendiren Danfoss, emisyonları düşürmenin yanı sıra verimlilik ve 
üretkenlik artışından faydalanmayı amaçlayan elektrikli çözümlere 
karşı artan müşteri talebine yanıt verecek.

Danfoss Güç Çözümleri Başkanı Eric Alström: “Elektrifikasyon, hava kirli-
liği ve iklim değişikliği ile mücadelemizde çok güçlü bir mega trenddir. 

Bu satın alma, Danfoss’un temel yetkinliklerinden olan mobil elekt-
rifikasyon kapasitemizi artırmaya yönelik yeni bir taahhüttür. Bu, 
bize global pazarlarımıza en uygun çözümlerle hizmet verme ve seçilen 

elektrik
electric

teknolojilere bakılmaksızın müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak 
karşılama imkanı sunacak” dedi.

Axco-Motors CEO’su Juhana Ylikojola: “Kaliteye ve müşteri odaklı 
ürünlere tutkuyla bağlıyız. 

Danfoss’a katılmak bizim için harika bir olay, çünkü hedeflerimiz or-
tak,” diyerek görüşlerini dile getirdi.

Finlandiya Lappeenranta merkezli Axco-Motors, Danfoss Güç Çö-
zümleri Grubu’na bağlı Danfoss Editron çatısı altında hizmet verecek.
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Aydınlatma Sektörü IstanbulLight 2018’de Buluştu

11. Uluslararası IstanbulLight Aydınlatma ve Elektrik Malzemele-
ri Fuarı ve Kongresi, katılımcı ve ziyaretçilerinin yoğun ilgisi ile 
sona erdi.

UBM Turkey tarafından, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği 
(AGİD) ve Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) stratejik ortaklığı 
ile düzenlenen 11. IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik 
Malzemeleri Fuarı ve Kongresi, sektör temsilcilerinin geniş katılımıy-
la sona erdi. 

Sektörün hem yerel, hem de global oyuncularına ev sahipliği yapan 
fuarda, en yeni teknoloji ve ürünler sergilenirken düzenlenen etkin-
liklerde sektörün geleceği ve iyileştirmeye açık noktaları masaya 
yatırıldı.

19 – 22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekle-
şen IstanbulLight Fuarı; ulusal ve uluslararası 230 katılımcı firmaya 
ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika, Doğu Av-
rupa, Balkanlar, BDT ülkeleri ve Uzak Doğu olmak üzere 106 ülke-
den 850’si uluslararası toplam 6.341 profesyonel ziyaretçi ağırlandı. 

IstanbulLight Fuarı kapsamında gerçekleşen IstanbulLight Aydın-
latma Forumu, IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi ve Ticaret 
Sahnesi etkinlikleri ile gündem konuları uzmanlar tarafından ele 
alınarak, sektör için katma değer yaratıldı. 

“Aydınlatma Sektörünün Geleceğini Birlikte Şekillendirdik

IstanbulLight 2018 Fuarı ile sektörün tüm paydaşlarının bir araya 
gelme fırsatı bulduğunu ifade eden UBM Turkey IstanbulLight Marka 
Direktörü Mehmet Dükkancı, düzenlenen etkinliklerde Türkiye 

aydınlatma sektörünü güçlendirecek konuşmalar yapıldığına dikkat 
çekti. Aydınlatma sektörünün hem global hem de Türkiye ölçeğinde 
teknolojinin ön planda olduğu bir dönüşüm yaşadığını kaydeden 
Dükkancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teknoloji temelli dönüşüm, sektörün köklü firmalarını yeni arayış-
lara yönlendirirken, yeni girişimlerin de isimlerinden söz ettirdiği bir 
dönemi işaret ediyor. 

Bu dönemde, IstanbulLight Fuarı, sektörün geleceğine yön veren 
görüşmelere ev sahipliği yaptı. Yarattığı ticaret hacmi ile sektöre 
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kattığı değeri arttıran IstanbulLight Fuarı’nda, düzenlediğimiz Is-
tanbulLight Aydınlatma Forumu, IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı 
Zirvesi ve Ticaret Sahnesi etkinliklerimiz ile de hem Türkiye’den hem 
de yurt dışından önemli isimleri ağırladık. 

Fuar süresince yapılan görüşmeler yeni ticari kanalların gelişimine 
katkı sağladı. Bununla birlikte sektörün içinde bulunduğu çeşitli 
problemlerin de tartışılıp çözümleri için adımların atılmasının sağ-
landığı bir platform oluşturduk.”

Aydınlatma Forumu Yasal Mevzuatın Geliştirilmesine Destek Oldu

Fuar kapsamında AGİD ve ATMK desteği ile düzenlenen Istanbul-
Light Aydınlatma Forumu, sektördeki sivil toplum kurumlarının 
yöneticileri ile başta T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile T.C. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli kamu kurumlarının 
yöneticilerini bir araya getirdi.

Sektörün yerli ürün üretimi, Ar-Ge çalışmaları, enerji verimliliği 
ve finansmanı gibi konuların tartışıldığı IstanbulLight Aydınlatma 
Forumu, yasal mevzuata yönelik çalışmaların sektör temsilcilerine 
aktarılmasını sağladı.

Sektör temsilcilerinin de görüş ve beklentilerini kamu yöneticilerine 
aktarma olanağı bulduğu forum, iki gün boyunca beş farklı oturum-
da çok çeşitli konuların masaya yatırılmasına zemin oluşturdu.

İlham Veren Tasarım Örnekleri Aydınlatma Tasarımı Zirvesi’ndeydi

Fuarda gerçekleştirilen IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi’ne 
ise yerel ve global proje örnekleri damgasını vurdu. Türkiye’deki 
aydınlatma tasarımcılarının hem ülkemizde hem de yurt dışında 
imza attıkları projelere ait detayların aktarıldığı zirve, IstanbulLight 
2018’in en ilgi gören etkinliklerinden biri oldu. 

Galata Kulesi’nden Kapadokya Müzesi’ne; Azerbaycan, Bakü’deki 
Haydar Aliyev Modern Tahsil Kompleksi’nden Afrika’nın çeşitli ül-
kelerinde gerçekleştirilen çok sayıda çalışmaya kadar pek çok proje 
IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi’nde tüm detaylarıyla ak-
tarıldı.

PLD Türkiye ve Ağustos Teknoloji’nin kurucusu Emre Güneş’in mo-
deratörlüğünü gerçekleştirdiği IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı 
Zirvesi’ne akıllı kentleşmeye doğayla uyumlu ve yaratıcı çözümler 
sunan ünlü tasarımcı Daan Roosegaarde ve Türkiye’den bağımsız 
aydınlatma tasarımcılarından Canan Baba, S. Funda Ataylar, Faruk 
Uyan, Nergiz Arifoğlu, Zeki Kadirbeyoğlu, Korhan Şişman, Dilek 
Şahin, Ali Berkman, Onur Yiğit, Ömer Selçuk Baz ve Mustafa Seven 
katıldı.

Aydınlatma Tasarımcıları Sektörden Ne Bekliyor

IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi’nde Türkiye’deki aydın-
latma tasarımcılarının sektöre yönelik beklentileri vurgulandı. 
Türkiye’de aydınlatma tasarımının henüz yeterince özümsenmediği 
ve firmalar tarafından kabul edilme aşamasında olduğu kaydedildi. 

Aydınlatma tasarımcılarının zirvede sundukları önemli projeleriyle 
birlikte, iyi bir aydınlatma tasarımının firmalara ve kamuya sağlaya-
bileceği fayda ve çözüm yolları ortaya kondu.

Istanbullight 2019 İçin Hazırlıklar Başladı

Aydınlatma sektörünün uluslararası buluşma noktası olan Istanbul-
Light 2019 için hazırlıklara şimdiden başlandı. Fuar, 18-21 Eylül 2019 
tarihleri arasında, bu yıl da olduğu gibi Istanbul Fuar Merkezi’nde 
katılımcı ve ziyaretçilerini aynı çatı altında buluşturacak.
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21. Uluslararası Cam Tarihi Kongresi 3-7 Eylül Tarihleri Arasında 
İstanbul Üniversitesinin Ev Sahipliğinde Gerçekleşti

The 21st Congress of the International Association for the History of Glass is 
Organised by Istanbul University Between 3-7 September

aydınlatma
lighting

27 ülkeden cam tarihi alanında uzman 115 bilim insanın katıldığı 
kongrede; tarihçiler, sanatçılar, koleksiyoncular, müze küratör-
leri, bilim adamları ve araştırmacılar antik tarihten günümüze 

camın tarihsel gelişimini, estetik özellikleri ve kullanım çeşitliliği 
doğrultusunda birçok oturum gerçekleştirdi.

Efe Glass’ın ana sponsoru olduğu kongrede katılımcılar Efe Glass üre-
tim tesislerini de ziyaret ederek cam sanatçılarının ortaya koyduğu 
eşsiz görsel sunumun yanı sıra dekoratif el çalışmalarına da bizzat 
yerinde tanık olma fırsatını elde ettiler. 

Cam Tarihi Kongresinin son günü Efe Glass’ın Miniatürk’te düzenledi-
ği kültür gezisi ve gala yemeği programıyla devam etti.

In the congress 115 scientists from 27 countries participated and vari-
ous sessions about the historical development of the glass from the 
ancient history to the present, its aesthetic characteristics and the 
diversity of use were held with the participation of historians, artists, 
collectors, museum curators, scientists and researchers.

In the congress where Efe Glass was the main sponsor, the participants 
visited the Efe Glass production facilities and had the opportunity to 
witness the unique hand-made works of glass artists as well as the 
decorative hand work on the premises. 

The last day of the History of Glass Congress continued with the cultur-
al tour and gala dinner program in Miniatürk organized by Efe Glass.

Ekim  October  2018
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Gala dinner ended with vote of thanks and the plaque presentation 
from Efe Glass General Manager Hami Eyilik to Istanbul University Vice 
President Prof. Dr. Mehmet Bilgin, President of International History of 

Glass (AİHV) Dr. Sylvia Fünfschilling and the Committee of 21st Inter-
national History of Glass in commemoration of the program.

In his statement, Efe Glass General Manager Hami Eyilik thanked the 
valuable participants of the 21st International History of Glass Con-
gress, the International History of Glass Foundation, the esteemed 
academicians of Istanbul University for their contribution to the glass 
art. At the same time, it was stated that the Efe Glass would continue 
to host such international scientific and artistic events in its production 
facilities.

Ekim  October  2018

Gala yemeği Efe Glass Genel Müdürü Hami Eyilik’in, İstanbul Üni-
versitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bilgin, Uluslararası Cam 
Tarihi (AİHV) Başkanı Başkanı Dr. Sylvia Fünfschilling ve 21. Ulusla-
rarası Cam Tarihi organizasyon komitesine program anısına plaket 
takdimi ve teşekkür konuşmalarıyla sona erdi.

Efe Glass Genel Müdürü Hami Eyilik yapmış olduğu açıklamada, 21. 
Uluslararası Cam Tarihi Kongresi’nin değerli katılımcılarına, Ulusla-
rarası Cam Tarihi Vakfı’na, İstanbul Üniversitesi’nin değerli akade-
misyenlerine cam sanatına kattıkları değer için teşekkürlerini iletti. 

Aynı zamanda Efe Glass üretim tesislerinin bundan sonra da bu tarz 
uluslararası bilimsel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaya 
devam edeceğini aktardı.
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Gönye Proje Tasarım’dan Sonbahara Özel 
Dekorasyon Önerileri

Türkiye’nin önde gelen markalı konut ve ofis projelerinin iç me-
kan tasarımlarına imza atan Gönye Proje Tasarım kurucuları Mi-
mar Yelin Evcen ve İç Mimar Gönül Ardal, sonbahar dekorasyon 

trendlerini yorumladı. İşte iç mekanlara sonbahar ruhunu yansıtma-
nın en kolay ve en etkili ipuçları.

Çözüm ortağı olduğu inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleriyle bir-
likte rezidans, toplu konut ve ofis projeleri başta olmak üzere birçok 
iç mimari çalışmaya imza atan Gönye Proje Tasarım ortakları Mimar 
Yelin Evcen ve İç Mimar Gönül Ardal, dekorasyonu tümüyle değiştir-
meden sonbahar trendlerini ufak değişikliklerle yaşam alanlarımıza 
nasıl uygulayabileceğimizi analiz ediyor.   

Sonbaharda yaşadığımız mekanları yenilerken, doğanın dönüştüğü 
enfes renk tonlarının çıkış noktası olabileceğini belirten Gönye Proje 
Tasarım kurucuları sararmaya başlayan yaprakların sarı-kızıl ton-
ları, yaprakları dökülen ağaçların gövdelerinin doku ve renkleri ile 
gökyüzünün gri-mavi tonlarının iç mekanlara ilham verebileceğinin 
altını çiziyor. 

Bu dokular ve renk tonları döşemelik, perdelik ve yastık gibi tekstil 
ürünlerinden duvar kağıtları ve aksesuarlara pek çok dekorasyon un-
suru için ilham kaynağı olabiliyor. 

Gönye Proje Tasarım mimarlarına göre, sonbaharla birlikte doğal 
malzemeler ve organik formlar iç mekanlarda daha güçlü bir duruş 
kazanıyor. Heykelsi aydınlatmalarla daha sofistike ve sanatsal bir 
ambiansa bürünen yaşam alanları; yün, kaşmir, polar, pamuklu veya 
kadife gibi farklı dokularda tercih edilebilecek şallar ve yastıklarla 
kolayca sonbahar etkisi yansıtabiliyor. 

Özellikle iri çiçek desenleri ve geometrik desenlerin hakimiyetinin 
görüldüğü ev tekstili ürünleri dekorasyonu canlandırırken, kış gün-
leri için de enerjik bir hazırlık niteliğinde. 

Sonbahara uygun tonlarda seçilen canlı veya kuru bitkilerin, renkli 
mumlarla kombinlenebileceğini vurgulayan İç Mimar Gönül Ardal, 
bunun mekanda dinlendirici ve etkili bir ambiyans oluşturabileceği-
nin altını çiziyor ve ekliyor: 

“Yeni sezonda geometrik desenler de en renkli ve en canlı halleriyle 
mutlu mekanlar yaratmamıza olanak tanıyacak. Mevsimin hüzünlü 
havasına inat, canlı renkler ve karışık desenlerle hareketlenen iç me-
kanlar, sezonun en çok gülümseten yeniliği olacak.”

aydınlatma
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Lamp 83’ün Yepyeni Ticari Platformu 
www.isortagimlamp83.com Hızla Büyüyor

Brand New Commercial Platform of Lamp 83 www.isortagimlamp83.com 
Grows Fast

aydınlatma
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Lamp 83’ün aydınlatma sektörünün ticari profesyonelleri için ge-
liştirdiği ve faaliyete geçtiği günden itibaren büyük ilgi gören, 
e-ticaret platformu “İş Ortağım Lamp 83” yeni iş ortaklarıyla hiz-

met ağını genişletiyor. 

55 yıllık tarihi boyunca, Türk aydınlatma sektöründe pek çok ilke 
imza atmış olan Lamp 83’ün sektörde yeni bir kilometre taşı olan 
e-ticaret platformu “İş Ortağım Lamp 83” www.isortagimlamp83.
com sektör profesyonellerinden büyük ilgi görüyor. 

Faaliyete geçtiği ilk haftalarda İstanbul, Ankara ve Sakarya illerinden 
toplam altı iş ortağını bünyesine katan platforma, Türkiye’nin farklı 
bölgelerinden kurumsal üyelik talepleri gelmeye devam ediyor.

Lamp 83’ün Avrupa Birliği standartlarına göre üretilen ve A++ 
enerji verimliliği seviyesine ulaşan ürünleri ile birlikte Lamp 83 ta-
rafından dağıtımı yapılan seçkin dünya markalarının ürünlerinin yer 
aldığı platforma üye olan sınırlı sayıdaki Lamp 83 İş Ortakları, stok 
tutma, yıllık ciro taahhüdü, teminat mektubu verme vb. zorunluluk-
lar olmadan, Lamp 83’ün alışılagelmiş ürün & hizmet kalite bütü-
nünden 7/24 online olarak faydalanabiliyor. 

“My Business Partner Lamp 83” the e-commerce platform, which has 
been developed for commercial professionals of the lighting sector and 
has attracted great interest from the day it went into operation, has 
been expanding its service network with new partners.

The e-commerce platform of Lamp 83, which has achieved many firsts 
in the Turkish lighting sector throughout its 55-year history, “My Busi-
ness Partner Lamp 83” www.isortagimlamp83.com, as a new mile-
stone in the sector, attracts great interest from sector professionals. 

In the first week of its operations, the platform incorporated six part-
ners from Istanbul, Ankara and Sakarya provinces into its body and 
demands for corporate membership from different regions of Turkey 
continues.

With the A ++ energy efficiency level products manufactured by Lamp 
83 according to European Union standards, a limited number of Lamp 
83 Business Partners, who are members of the platform which have 
exclusive world brands distributed by Lamp 83, can benefit from Lamp 
83’s usual product & service quality which is available 24/7 online 
without the obligations such as stock holding, annual turnover 
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81 ilde sınırlı sayıda üye kontenjanı ile hayata geçirilen platform 
kapsamındaki üye firmalar; ürün/stok bilgilerini online olarak gör-
me; siparişten sevkiyata kadar tüm iş ve işlemleri online yürütebil-
me; farklı ödeme seçenekleri; çok uygun sevkiyat maliyetleri; Lamp 
83’ten aydınlatma proje hizmeti alma; kendilerine ayrılan sayfalarda 
firma ve referans projelerini doğrudan tanıtabilme gibi ticari açıdan 
pek çok avantaja sahip olabiliyor. 

Haksız rekabetten yorulan, karlılık sorunu yaşayan, satmak zorunda 
kaldıkları marka ve ürünlerin satış sonrası şikayet ve sorunlarının 
çözümsüzlüğü nedeniyle sıkıntıya düşen, enerji kullanımı açısından 
verimsiz ve çabuk bozulan LED ürünlerin yarattığı olumsuzluklar ile 
boğuşan sektör profesyonellerinin, bu yeni e-ticaret platformuna 
olan ilgisi oldukça yüksek. 

Dolayısıyla Lamp 83 İş Ortağım ekibi bugünlerde Türkiye’nin dört bir 
köşesinden gelen başvuruları “İlk gelen, ilk değerlendirilir“ prensibi 
kapsamında değerlendirmekle meşgul. 

“İş Ortağım Lamp 83” elektronik ticaret platformunun seçkin üye-
lerinden biri olmak ve bütün bu avantajlardan faydalanmak isteyen 
tüm aydınlatma firmalarını, başvuru yapmak üzere www.isortagim-
lamp83.com adresine bekliyoruz.  

commitment, letter of guarantee, etc.  The member companies within 
the scope of the platform implemented with a limited member quota 
in 81 provinces can have many commercial advantages such as seeing 
product / stock information online; executing all business and transac-
tions online from order to shipment; different payment options; very 
convenient shipment costs; having lighting project services from Lamp 
83; being able to directly introduce the company and reference projects 
on the pages allocated to them.

Sector professionals, who are tired of unfair competition and have 
problems of profitability, who are struggling with the problems caused 
by the inadequate and rapidly deteriorating LED products in terms of 
energy usage and who are distressed due to the unresolved problems 
of the after sales complaints and problems of the brands and products 
they have to sell, have a high interest in this new e-commerce plat-
form. 

Thus, Lamp 83 Business Partners team is busy nowadays with assess-
ing the applications from the four corners of Turkey within the scope of 
“first come, first evaluated” principle.

Companies which want to be one of the distinguished members of 
the electronic trading platform “My Business Partner Lamp 83” and 
want to benefit from all its advantages are welcomed to visit www.
isortagimlamp83.com .
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Panasonic, LED Panel Aydınlatma Ürünlerini
Görkemli Bir Organizasyonla Tanıttı

Panasonic Launches LED Panel Lighting Products 
In A Magnificent Organization

aydınlatma
lighting

Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider ismi Panasonic Eco So-
lutions Türkiye, ürün ailesini LED panel aydınlatma ürünleri ile 
genişletti. 

Güçlü kuruluş, Panasonic markası altında satışa çıkacak yeni ürün 
yelpazesini Bakırköy Hilton’da gerçekleştirdiği görkemli bir lansman 
organizasyonu ile bayilerine ve sektöre tanıttı. 

Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin yeni LED panel aydınlatma ürün-
lerinin lansmanı için düzenlediği organizasyona Şirket Başkanı Tat-
suya Kumazawa; Panasonic Eco Solutions Japonya Yönetim Kurulu 
Üyesi Eiji Maruyama, TR&MEA, Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi 
Bora Kankaya ve çok sayıda bayi katılım gösterdi. 

“Farklı Kullanım Alanları İçin İdeal Aydınlatma Çözümleri”

Lansman, Tatsuya Kumazawa’nın davetlilere seslendiği konuşma 
ile başladı. Kumazawa konuşmasında “100. kuruluş yılını kutlayan 
dünya markası Panasonic için Türkiye oldukça büyük ve stratejik bir 
öneme sahip. 

Panasonic Eco Solutions Turkey, a leading name in electric switch and 
socket sector, has expanded its product range with the LED panel light-
ing products. 

This strong institution has introduced its new product range, which 
will come onto the market under the Panasonic brand, to its dealers 
and sector in a magnificent launch event held in Bakırköy Hilton.

President of the Company Tatsuya Kumazawa; Panasonic Eco Solutions 
Japan Board Member Eiji Maruyama, TR & MEA, Sales Commissioner 
Bora Kankaya and many dealers attended the event which was organ-
ized to introduce new LED panel lighting products of Panasonic Eco 
Solutions Turkey.

“Ideal Lighting Solutions For Different Areas Of Use”

The launch started with the speech of Tatsuya Kumazawa which was 
addressed to the guests. Kumazawa stated in his speech that “Turkey 
has quite large strategic importance for world brand Panasonic which 
is celebrating its 100th Year Anniversary. 
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Türkiye’deki üretimlerimizi daha da artırmaya yönelik olarak aldığı-
mız aksiyonlar bunun en açık göstergesidir. Tesislerimizden makine 
parkurlarımıza, Ar-Ge’den teknolojik alt yapımıza kadar birçok nok-
tada yeni yatırımlar gerçekleştirmiş olmamızın yanı sıra, istihdama 
sağladığımız katkıyı da artırmaya devam ediyoruz.

LED aydınlatma ürünlerimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu 
lansman, Türkiye’ye ve bayilerimize duyduğumuz güvenin önemli 
bir kanıtı niteliğinde.

Bayilerimizin büyük desteği ile pazarda çok önemli bir yer elde ede-
ceğini düşündüğüm LED aydınlatma ürünlerimiz; sıva altı ve sıva 
üstü iç mekan aydınlatma armatürleriyle, farklı kullanım alanları 
için ideal aydınlatma çözümleri sunacak” dedi.

“Panasonic’in Benzersiz Ürünlerini Piyasaya Sunmayı Planlıyoruz” 

Daha sonra söz alan Eiji Maruyama ise “1918 yılındaki kuruluşumuz-
dan bu yana Panasonic kendini insanların yaşamlarını iyileştirmeye 
ve toplumun ilerlemesine katkıda bulunmaya adamıştır.

 İşte bu nedenle temel teknoloji ve bilgi birikimini bir araya getiriyo-
ruz. Bu yıl Panasonic’in 100. yılı. Bu unutulmaz yılda ilk adım olarak, 
LED panel aydınlatma ailemizi beğenilere sunuyoruz. 

Sonraki adım olarak Türkiye’de Panasonic’in benzersiz ürünlerini pi-
yasaya sunmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu. 

“Kuruluşumuzun Daima Sektörünün En İyi Oyuncusu 
Olacağına İnanıyorum”

TR&MEA, Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bora Kankaya ise gö-
rüşlerini şu sözlerle ifade etti: “Panasonic’in 100 yıllık tecrübesinin 
bir yansıması olduğunu düşündüğüm ve sektördeki tüm firmalardan 
ayrılan üstün bir özelliği var ve bu beni gerçekten çok etkiliyor. Bu 
özellik; müşterilerine verdiği büyük ve koşulsuz değer. LED ürün-
lerimizde daha da güçlenen kuruluşumuzun bayilerimizle birlikte 
sektörünün daima en iyi ve en dinamik oyuncusu olacağına kalpten 
inanıyorum.” 

Ece Vahapoğlu Sundu, Işın Karaca Sahne Aldı

Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu’nun sunduğu organizasyonda gerçekle-
şen LED sahne şovu büyük beğeni topladı. Daha sonra ise beğenilen 
sanatçı Işın Karaca sahne alarak sevilen şarkıları ile geceye renk kattı.  

Actions we have taken further in order to increase our production in 
Turkey is the most obvious indicator of this. In addition to our new 
investments in many areas from our facilities to our machinery, from 
R&D to technological infrastructure, we continue to increase our con-
tribution to employment. 

This launch which has been organized within the scope of LED lighting 
products, is an important proof of the confidence we have in our deal-
ers. Our LED lighting products that I think will have a very important 
place in the market with the support of our dealers; will offer ideal 
lighting solutions for different application areas with under-surface 
and surface-mounted interior lighting luminaries.”

“We Are Planning To Put Panasonic’s Unique Products On The Market”

Eiji Maruyama, who spoke later, stated that “Since our establishment 
in 1918, Panasonic has dedicated itself to improving people’s lives and 
contributing to the advancement of society. 

That’s why we bring together the basic technology and knowledge. 
This year is the 100th anniversary of Panasonic. As the first step in this 
unforgettable year, we introduce our family of LED panel lighting. As 
a next step we plan to introduce the unique products of Panasonic to 
the market in Turkey.”

“I Believe That Our Organization Will Always Be The Best Player 
In Its Sector“

TR & MEA, Executive Board Member for Sales, Bora Kankaya expressed 
his opinions as follows: “I think it is a reflection of Panasonic’s 100 
years of experience, and it has an outstanding feature that separates it 
from all other companies in the sector, and it really impresses me. This 
feature; great and unconditional value given to its customers. I believe 
wholeheartedly that our company which is further strengthened with 
our LED products will be the best and the most dynamic player of our 
sector with our dealers.

Ece Vahapoğlu Presented, Işın Karaca Took The Stage

LED stage show received great recognition in the organization, which 
was presented by the famous presenter Ece Vahapoğlu. Later on, the 
famous singer Işın Karaca took the stage and gave colour to the night 
with her beloved songs.
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Radius Serisiyle Dekorasyonda Yenilikçi Yaklaşım  
Kişiselleştirme ve  Tasarım Odaklı

Innovative Approach in Decoration with Radius Series Focused on
 Personalization and Design

aydınlatma
lighting

Hayatın hızla değişen dinamikleriyle beraber dekorasyonun her 
alanında tasarımlar da gelişim gösteriyor. Sadeleşen tasarım 
anlayışı, hayatımıza yeni bir boyut kazandırırken özgün zevk-

lerin de odak noktası oluyor. 

Günsan’ın estetiği ön plana alan kişiselleştirme ve tasarım odaklı 
Radius Serisi, minimalist hatlarıyla yaşam alanlarına farklı bir hava 
katıyor.

Katma değerli ürün ve çözümleri ile sektörde fark yaratan Günsan, il-
hamını hayatın her alanındaki yumuşak hatlar ve günümüz teknoloji 
trendlerinden aldığı Radius Serisi’yle estetik ve sadeliği tasarımında 
birleştiriyor. 

Yaşam alanlarını yenilikçi bir yaklaşımla buluşturan seri, 8 mm kenar 
inceliğindeki düz yüzeyi ve yuvarlak hatları ile tarz sahibi mekan-
ların vazgeçilmezi olmaya aday. Seri; Radius, Radius Elements ve 
Radius Design’dan oluşuyor.

Along with the rapidly changing dynamics of life, designs are develop-
ing in every aspect of decoration. The understanding of a simplified 
design gives a new dimension to our lives and is the focus of original 
tastes. 

Radius series of Günsan, which brings aesthetics to the forefront and 
focuses on personalization and design, brings a different atmosphere 
to living spaces with minimalist lines.

Making a difference in the sector with its value-added products and 
solutions, Günsan combines aesthetics and simplicity in its design with 
the Radius series which obtains its inspiration from the soft lines in all 
aspects of life and today’s technology trends. 

The series, which combines living spaces with an innovative approach, 
is a candidate for being an indispensable place with its  8 mm edge 
flat surface and rounded lines. The series consists of  Radius, Radius 
Elements and Radius Design.
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Doğadan İlham Alıyor 

Dekorasyona yeni bir soluk getirmek amacıyla doğal malzemeler 
kullanılarak tasarlanan Radius Elements ile doğa, mekanlara yansı-
yor ve doğaya dokunma hissi gerçek bir hal alıyor. 

Standart malzemeler yerine taş, ahşap, metal ve pleksiden oluşan 
Radius Elements Serisi’nde, ezber bozan bir yaklaşımla anahtar ve 
priz tasarımlarının üzerine dilimler halinde uygulanıyor. 

500’den fazla seçeneğe sahip bu yeni seride, gerçek malzeme şık ve 
doğal tasarımla birleşerek ulaşılabilir hale geliyor. 

Özgün Tasarımlarıyla Ayrıcalıklı Bir Dünya Sunuyor 

Günsan’ın özel üretim ürün grubu Radius Design’da ise, ürün seçe-
nekleri hayaller ile sınırlı. Kişiye özel ve özgün tasarımlarıyla kullanı-
cılara ayrıcalıklı bir dünya sunan Radius Design ile hatıra bir örtüyü, 
şık bir deri parçasını veya hayal edilen tüm güzellikleri yaşam alan-
larına uygulamak mümkün.

Aynı zamanda bakmaktan keyif alınan ya da kullanıcının tasarladığı 
bir görseli, hayran olunan bir sporcu ya da oyuncu resmini hatta öz-
lem duyulan memleket resimlerini, geliştirilen mobil uygulama ve 
web üzerinden tasarlama ve üretim sonrası dekorasyona yansıtma 
imkanı da bulunuyor. Uygulama Android ve IOS / RadiusApp üzerin-
den indirilebiliyor. 

It Is Inspired By Nature

With Radius Elements designed with natural materials to bring a new 
breath to decoration, nature is reflected in spaces and the feeling of 
touching nature becomes real.

Instead of standard materials, Radius Elements series consisting of 
stone, wood, metal and plexy are applied in slices on key and socket 
designs with a frame breaking approach.

 In this new series with more than 500 options, the real material be-
comes accessible by combining with  a stylish and natural design.

It Offers a Privileged World with Unique Designs

In the Radius Design, which is the special product group of Günsan, 
product options are limited to dreams. With Radius Design which of-
fers users a privileged world with its special and unique designs, it is 
possible to apply a souvenir cover, a stylish piece of leather, or all im-
agined beauties to living spaces.

There is also the opportunity to reflect an image that is enjoyed by the 
user or designed by the user, a picture of adored sportsman or player, 
even the picture of hometown that is missed, on the decoration after 
the production with the developed mobile application and web design. 
The application can be downloaded via Android and IOS / RadiusApp.
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Türkiye Aydınlatma Sektörünün Geleceği
IstanbulLight 2018’de Şekillenecek

UBM Turkey tarafından, AGİD ve ATMK stratejik ortaklığı ile dü-
zenlenen IstanbulLight 11. Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik 
Malzemeleri Fuarı ve Kongresi’nde, büyüyen pazar değişen 

sektörle buluştu.

UBM Turkey tarafından organize edilen, Aydınlatma Gereçleri İma-
latçıları Derneği (AGİD) ve Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) 
stratejik ortaklığı ile düzenlenen IstanbulLight 11. Uluslarararası 

Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi, sektör temsil-
cilerinin geniş katılımıyla ziyaretçilerine kapılarını açtı. 

Sektörün içinde bulunduğu dönüşüm ve bu dönüşüme hızlı bir şe-
kilde adapte olunması görüşleriyle açılan etkinlik, sektör içi sinerji 
vurgusuyla başladı.

“Aydınlatma Otomasyonu, Bilimkurgu Filmlerinden Çıkıp 
Telefonlarımıza Geldi”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren UBM Turkey Istanbul-
Light Marka Direktörü Mehmet Dükkancı, sektörün önemli bir deği-
şim içinde olduğuna dikkat çekti. 

Aydınlatma otomasyonu uygulamalarının bilimkurgu filmlerinden 
çıkıp cep telefonlarımıza ve tabletlere girdiğine dikkat çeken Dük-
kancı sözlerini şu şekilde sürdürdü.

“Hem global anlamda hem de Türkiye’de teknolojinin ön planda ol-
duğu bir dönüşüm yaşanıyor. Bu değişim içinde sektörün köklü ve 
büyük firmaları pazar payı kaybederken, yerlerine yeni oyuncuların 
dahil olduğunu görüyoruz. 

Bu durum hem eskilerde hem de yenilerde kendilerini daha güçlü bir 
şekilde ifade etme gereksinimi doğuruyor. IstanbulLight, bu gereksi-
nimlerin karşılanmasına yardımcı oluyor.

 “Katma Değerli Gelişim Yaratmayı Hedefliyoruz”

UBM Turkey Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu ise konuşmasın-
da katma değer oluşturmanın önemine vurgu yaptı. BDT ülkeleri 
ve Doğu Afrika ülkelerinin de katılımıyla uluslararası bir fuar olma 
misyonlarını yerine getirdiklerini ifade eden Marangozoğlu, bu yılki 
organizasyonun İstanbulLight Aydınlatma Forumu, İstanbulLight 
Aydınlatma Tasarımı Zirvesi ve Ticaret Sahnesi etkinlikleriyle farklı 
bir deneyim sağlayacağını kaydetti.
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“Heyecanımızı ve Hayallerimizi Canlı Tutuyoruz”

IstanbulLight Fuarı’nın stratejik ortakları arasında yer alan Aydınlat-
ma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) Başkanı Fahir Gök ise global 
pazardaki hareketliliğe dikkat çekti. 

Teknoloji kaynaklı hızlı bir değişim yaşandığını belirten Gök, hem 
global pazarda hem de Türkiye’de bu hıza ayak uyduramayan firma-
lar olduğuna işaret etti. 

Buna karşın AGİD olarak stratejik hedefleri olan, Türkiye’yi aydın-
latma sektöründe üretim ve lojistik üssü haline getirmeye yönelik 
heyecanlarını ve hayallerini koruduklarını ifade eden AGİD Başkanı 
Fahir Gök, orta vadede sektörde ve ekonomideki belirsizlikleri aşarak 
yollarına devam edeceklerinin altını çizdi.

“Akıllı Aydınlatma Pazarı 2023’de Üç Kat Büyüyecek”

IstanbulLight Fuarı stratejik ortaklarından Aydınlatma Türk Milli Ko-
mitesi (ATMK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil ise 
sektörün gelişen teknolojiyle birlikte yeni alt başlıklara sahip oldu-
ğunu kaydetti. 

10 yıldır hayatımızda olan LED teknolojisi ürünlerinin artık akıllı sis-
temlere entegre, teknolojik ürünlere dönüştüğünü belirten Onaygil 
sözlerine şöyle devam etti:

“LED ürünleri akıllanıyor. Akıllı aydınlatma pazarı, yapılan araştırma-
lara göre 2023 yılına kadar üç katlık önemli bir büyüme sergileyecek. 
Sektör olarak hep birlikte bu duruma uyum sağlamak, birlikte hare-
ket etmek durumundayız. 

Teknolojinin getirdiği değişim ve artan rekabet üretimde dışa ba-
ğımlı hale gelmemize neden oluyor. Bu durumu yerli, kaliteli ve 
yüksek katma değerli ürün üreterek aşabiliriz. Ürettiğimiz ürünlerin 
satışı ve pazarlaması içinse düzgün regülasyonlara, standartlara ve 
projelere ihtiyacımız var.”

Sektörün Gündemi Usta İsimlerle Masaya Yatırılacak

IstanbulLight Fuarı, sektördeki tüm gelişmeleri kapsayan etkinlik 
programlarıyla katılımcı ve ziyaretçilerini buluşturdu. Yeni yaklaşı-
mıyla sektör profesyonellerine farklı bakış açıları kazandıran fuar; Is-
tanbulLight Aydınlatma Forumu, IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı 
Zirvesi ve Ticaret Sahnesi olmak üzere üç ayrı etkinliğe ev sahipliği 
yapıyor. 

Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, Balkanlar ve 
BDT ülkelerinden 8000’i aşkın sektör profesyoneline kapılarını açan 
organizasyonda ulusal ve uluslararası 224 katılımcı firma yer alıyor.
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Enza Home Wire Gold Aydınlatma İle 
Yaşam Alanlarına Altın Dokunuşu

Golden Touch for Living Areas with Enza Home Wire Gold Lighting

aydınlatma
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Cağdaş ve zamansız tasarımlarıyla yaşam alanlarına ruh katan 
Enza Home, Wire Gold Serisi ile aydınlatmaya yepyeni bir boyut 
kazandırıyor. 

Kafes formundaki yalın tasarımı ve rengiyle dikkat çeken Wire Gold 
Serisi, şıklığıyla ve modern dokusuyla göz alıyor.

Modern ve zamansız tasarımlarıyla fark yaratan Enza Home, Wire 
Gold Serisi ile yaşam alanlarının şıklığını altın bir dokunuşla tamam-
lıyor. 

Kafes formundaki yalın tasarımıyla aydınlatmaya zarafet dolu bir 
yorum getiren Wire Gold, dört farklı boyutuyla kullanıldığı her me-
kanda dikkat çekici kombinasyonlar yaratıyor.

İpliksi pirinç metal başlığıyla modern bir duruş sergileyen Wire 
Gold’un dokunduğu her mekan sade ama şık bir havaya bürünüyor. 

Yüksekliği ayarlanabilen Wire Gold sarkıtlar bu sayede farklı tavan 
yüksekliğine sahip alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Enza Home, which adds soul to living spaces with its contemporary 
and timeless designs, brings a whole new dimension to lighting with 
Wire Gold Series. 

Attractin+g attention with its simple design and colour in its lattice 
form, the Wire Gold Series is eye-catching with its elegance and mod-
ern texture.

Making a difference with its modern and timeless designs, Enza Home 
completes the elegance of living spaces with a golden touch through the 
Wire Gold Series. 

Bringing an elegant interpretation of lighting with its simple design in 
the lattice form, Wire Gold creates remarkable combinations in every 
room where it is used with its four different sizes.

Every place touched by Wire Gold, which  exhibits a modern stance 
with its threaded brass metal cape, takes the form of simple but el-
egant atmosphere. 

The height-adjustable Wire Gold pendants can be easily used in areas 
with different ceiling height.
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Philips Aydınlatma CEO’su:  Kalitesiz LED 
Göz Sağlığını Tehdit Ediyor

Eski adıyla Philips Aydınlatma, yeni adıyla ise Signify’ın Türkiye 
Operasyonundan sorumlu Genel Müdürü Eran Görgen son dö-
nemde piyasada yer alan güvensiz aydınlatma ürünlerine yöne-

lik değerlendirmelerde bulundu. 

88 yıldır Türkiye’ye üst düzey standart ve kalitede lamba ve armatür-
leri ithal eden Signify’ın, özellikle kaliteli LED konusunda çok hassas 
olduğuna dikkat çeken Eran Görgen şu yorumlarda bulundu: 

“Aydınlatma pazarında dünya ve ülke lideri olarak hem Türkiye eko-
nomisine hem de kullanıcıların sağlığına zarar veren kalitesiz ve gü-
venilir olmayan ürünlere büyük ölçüde dikkat gösterilmesi gerekiyor. 

Bu bakımdan Ticaret Bakanlığı’nın kurduğu Güvensiz Ürün Bilgi 
Sistemi (GÜBİS)’nin çalışmalarını çok olumlu buluyoruz. Her türlü 
ürünün belirli bir standardı yakalamış olması pek çok şeyin yanı sıra 
başta insan sağlığı için önemlidir. 

Buna ek olarak kalite konusunda çalışmalar yapan TSE’nin de dene-
tim ve kontrolleri en az aynı öneme sahiptir. Signify olarak sektör 
liderliğimiz ve kalitenin savunucusu olmamız üzerimize önemli bir 
misyon yüklüyor. 

Bu konuda bilinçlendirme ve eğitim anlamında da ne gerekiyorsa 
yapıyor olduğumuz ve seve seve de yapacağımızı gönül rahatlığıyla 
söyleyebilirim.”

Görgen, şöyle devam etti: “Usulen ithalat yapılarak ülkeye gelen 
tüm ürünlerin, optimum fiyatla tüketiciye sunulması bir zorunluluk 
olmalıdır. 

Oysa pazarda ülke ve tüketici dinamiklerine uymayan, tüketicinin 
harcadığı paranın karşılığında verim alamadığı, göz sağlığını tehdit 
edebilen ve hatta kullanılan alanda maalesef yangın gibi insan can 
ve sağlığını tehlikeye atan durumlara sebebiyet verebilecek ürünle-
rin varlığı hem ekonomimizi hem de sağlığımızı ciddi boyutta tehdit 
ediyor. Signify olarak devletimizin, Ticaret Bakanlığı’mızın bu konu-
daki çalışmalarını takdir ediyoruz.”

Görgen sözlerini söyle sürdürdü: “Tabii burada tüketiciye de büyük 
rol düşüyor. Kişiler kaliteli LED aydınlatma seçimleri ile hem gözlerini 
hem de ev ekonomilerini korumalı. 

Tüketiciler göz konforları için gözleri yormayan, yüksek kalitede LED 
tercihleri yapmalı. Aksi halde titrek ışığa sahip olan kalitesiz LED’ler 
gözü yoruyor, konsantrasyonu azaltıyor ve kişiye yorgunluk veriyor.  

Bu yüzden LED seçimleri yapılırken bilinen iyi markalar arasından 
seçmelerinin göz konforu açısından önemli olduğu kanaatindeyim. 
Doğru LED seçiminde ise; Her şeyden önce bilinenin aksine ışığın 
parlaklığını ayarlamak için watt (W) yerine, lümen (lm) değerine 
bakmak gerekiyor. 

Lümen değeri daha büyük olan ampul her zaman daha parlak 
ışık veriyor. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ihtiyaca göre 
ışık rengi seçimidir.  Okuma ya da konsantrasyon gerektiren işlerin 
yapıldığı alanlarda 4000-6500 K değerleri arasındaki soğuk beyaz 
LED ampul tercih edilmesi daha doğruyken, dinlenme ve rahatlığın 
ön planda olduğu alanlarda 2700-3000 K değerleri arasındaki sıcak 
beyaz (sarı) ışık kullanılmalıdır. 

Ayrıca çevre ve enerji verimliliği için mutlaka A+ ve üzeri enerji 
etikete sahip olup olmadığına dikkat edilmelidir. Çünkü A+ sembo-
lü, ampullerin çok verimli olduğunu anlatmaktadır. 

LED ampuller A+ veya A++ enerji sınıfı etiketine sahiptir. Yani, bir 
LED ampul, yüzde 90’a varan enerji verimliliği ile satın alındığı an-
dan itibaren elektrik faturasını azaltmaya ve dolayısıyla para birik-
tirmeye yardımcı olur.’’

Philips Aydınlatma, yeni adıyla Signify 127 yıllık tarihinin 88 yılında 
Türkiye pazarında varlık gösteriyor. Eran Görgen, Cumhuriyet’in ilk 
yıllarından bu yana Türkiye’nin potansiyeline hep inanan ve güvenen 
bir şirket olduklarını, Türkiye’nin doğru aydınlatılması için büyük bir 
titizlik ve özveri ile çalışmaya devam edeceklerinin altını çiziyor. 

Eran Görgen, devreye sokulan ithal aydınlatma ürünlerin kaliteli ve 
belirli bir standarda sahip olması için yapılan çalışmalar devam etti-
ği sürece, genel elektrik tüketiminin azaldığı, çevreye daha duyarlı, 
daha tasarruflu, daha verimli, sürdürülebilir ve daha sağlıklı bir dün-
yanın çok da uzak olmadığını savunuyor. 

Signify, 16 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Philips Lighting şirketinin yeni 
adı olmuştur. Şirket, Ocak 2019’a kadar Philips Lighting Aydınlatma 
Tic. A.Ş. ticari unvanını taşımaya devam edecektir.  
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Sylvania, Aydınlatmada Yerli Üretim İçin 
İlk Adımlarını Atmaya Başladı

Sylvania Starts Taking Its First Steps For Domestic Production In Lighting

aydınlatma
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Aydınlatma sektöründe köklü geçmişi ile dünya liderlerinden 
Sylvania, dünyanın dört bir yanına ulaşan yenilikçi aydınlatma 
ürün ve çözümlerini Türkiye pazarına yerli üretimlerle sunmaya 

başladığını açıkladı.  

Aydınlatma sektöründe köklü geçmişi ile dünya liderlerinden Sylva-
nia, dünyanın dört bir yanına ulaşan yenilikçi aydınlatma ürün ve 
çözümlerini Türkiye pazarına yerli üretimlerle sunmaya başladığını 
açıkladı.

Aydınlatma çözümleri alanında dünyanın köklü şirketi Sylvania, Tür-
kiye pazarına girişinin birinci yılını kutlarken, yerli üretim için düğ-
meye bastığını açıkladı. 

Türkiye’de bir yıl içinde aydınlatma pazarında önemli seviyelere ula-
şan Sylvania, yerli üretim için yaptıkları çalışmaları ve yeni projele-
rini anlatmak için IstanbulLight 2018 kapsamında özel bir etkinlik 
düzenleyerek basın mensupları, mimari aydınlatmanın önemli temsil-
cileri, aydınlatma tasarımcıları ve sektörün ileri gelenleri ile bir araya 
geldi. 

One of the world leaders with a long-established history in the light-
ing industry, Sylvania stated that it has started presenting innovative 
lighting products and solutions, reaching to all corners of the world, to 
Turkey with domestic production

One of the world leaders with a long-established history in the light-
ing industry, Sylvania stated that it has started presenting innovative 
lighting products and solutions, reaching to all corners of the World,  to 
Turkey with domestic production.

The world’s long-established company in the lighting solutions field, 
Sylvania, while celebrating their first year of entry into Turkish market, 
has announced that they pressed the button for domestic production. 

Sylvania, reaching significant levels in the lighting market in a year 
in Turkey, organized a special event within the scope of IstanbulLight 
2018 in order to explain their works and new projects for domestic pro-
duction and in the event members of the press, important representa-
tives of architectural lighting, lighting designers and industry leaders 
came together. 
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19 Eylül Çarşamba günü IstanbulLight 2018 Forum Sahnesi’nde dü-
zenlenen etkinlikte, Haziran ayında ticari kanala yönelik LED panel 
armatürlerin üretiminin Türkiye’de başlandığı ve ayrıca dış bina cep-
heleri aydınlatması için de Hera LED ile Türkiye ve Ortadoğu bölgesi 
için bir işbirliğine başlandığı açıklandı.

Yapay zeka destekli entegre aydınlatma çözümü SylSmart ve bu yıl 
50. yıl dönümünü kutlayan, mimari aydınlatma projelerinin öncelikli 
tercihi Concord markasıyla aydınlatmada devrim yaratan Sylvania, 
Türkiye’de aktif olarak devam eden proje çalışmalarını paylaşarak, 
gelecek yıl için de pek çok önemli projenin Sylvania armatürleri ile 
aydınlatılacağını duyurdu.

Sylvania’nın global olarak her bölgede büyüme amacı güttüğünü 
hatırlatan Sylvania Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkanı Ayhan 
Şiriner, “Bu hedefle yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. 

Amacımız Türkiye ve Ortadoğu için başlatacağımız bu iş birliğini glo-
bal mecraya taşımak ve Türk işçisinin emeği olan, Türk ekonomisine 
katkısı olan bu armatürlerle dünya çapında büyük projelere imza 
atmak” dedi.

Geçen yıl İstanbul Light Fuarı’nda da ülkeye yatırım yapacaklarını 
söylemiş olan Sylvania’nın Türkiye’deki yerli üretiminin LED panel 
armatürlerle başladığını kaydeden Sylvania Türkiye Genel Müdürü 
Azim Tuncinar, “Bu konuda iş birliklerimiz farklı kanallar için de ge-
lişerek devam ediyor. 

Türkiye’de pazarı çok büyük olan dış cephe aydınlatmaları ile ilgili 
olarak ilk etap iş birliğimizi IstanbulLight Fuarı’ndaki toplantımızda 
aydınlatma sektörü ile paylaştık. Proje kanalında iç aydınlatmada 
SylSmart ile beraber dış aydınlatmada da akıllı ve yenilikçi çözümler-
le büyük projelere imza atmayı amaçlıyoruz. Dış cephe projelerinde 
her bir armatür renk olarak tek tek kontrol edilebiliyor ve aynı za-
manda yine her armatür için hem ömür hem ısı hem de arıza takibi 
yapabileceğiz” diye konuştu. 

In the event which was arranged in IstanbulLight 2018 Forum Stage 
on Wednesday, 19 September 2018, it was announced that the pro-
duction of LED panel fixtures for commercial channels in Turkey started 
in June and also the cooperation for Turkey and the Middle East Region 
started with the Hera Led lighting for exterior facades.

Integrated lighting solution with artificial intelligence support, 
SylSmart and Sylvania which is celebrating its 50th anniversary this 
year, the primary choice of architectural lighting projects, revolution-
izing in the lighting with its brand Concord, announced that many im-
portant projects will be lightened with Sylvania fixtures for the coming 
year with sharing the projects that actively continuing in Turkey.

Sylvania Regional General Manager for Middle East, Africa and Turkey 
Region, Ayhan Şiriner, reminding that Sylvania is aiming to grow in 
every region globally, stated that “We continue our investments rap-
idly with this target. 

Our target is to carry this cooperation that we will start for Turkey and 
Middle East to global channel and to sign large projects worldwide 
with these fixtures which have Turkish labour and contribute to the 
Turkish economy.”

Sylvania Turkey General Manager Azim Tuncer, explained that the in-
vestment in Turkey was mentioned in Istanbul Light Fair last year and 
Sylvania’s domestic production in Turkey started with the LED panel 
fixtures, and after that he stated “In this regard, our cooperation con-
tinues for different channels. 

Regarding the exterior lighting which has a very large market in Tur-
key, we shared first stage cooperation in our meeting with lighting sec-
tor in IstanbulLight fair. We aim to achieve great projects in the project 
channel, together with SylSmart in interior lighting and with intelli-
gent and innovative solutions in exterior lighting. In exterior lighting 
projects, each fixture can be controlled individually as colour and at the 
same time we will be able to follow both life and heat for each fixture.”
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İstanbullight Fuarı’nda Pelsan İmzası

Türk aydınlatma sektörünün en büyük üreticilerinden biri olan 
Pelsan Aydınlatma, 19 – 22 Eylül 2018 tarihleri arasında, İstan-
bul Fuar Merkezi’nde düzenlenen İstanbulLight Fuarı’na katıldı. 

Her yıl düzenlenen yaklaşık 250 katılımcının yer aldığı İstanbulLight 
Fuarı’nı bu sene Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, Balkanlar, BDT ül-
kelerinden mimar, şehir planlamacısı, inşaat mühendisi gibi birçok 
meslek grubundan 8.000’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. 

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Pelsan Aydınlatma, akıllı 
haberleşme sistemlerini yol ve cadde armatürlerinde kullanarak ay-
dınlatma 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 

Pelsan Lighting, one of the biggest manufacturers of Turkish lighting 
sector, attended IstanbulLight Fair, which was held in Istanbul Expo 
Centre between 19 - 22 September 2018.

More than 8,000 people from many professions such as architects, 
urban planners, civil engineers from the Middle East, Africa, Eastern 
Europe, the Balkans and the CIS countries (Commonwealth Of Inde-
pendent States-CIS) visited the IstanbulLight Fair, which is organized 
annually with approximately 250 participants.

Pelsan Lighting launched its new LED products in 9 different groups 
under the headings of office luminaries, downlights, ceiling luminar-
ies, water proof luminaries, high ceiling luminaries, projectors, road 
and street luminaries, wallwasher and linear luminaries to its visitors.

Among the products  exhibited at the fair, the rio LED road and street 
lighting luminaries, which are produced in accordance with the TEDAŞ 
specifications, were one of the most interesting products for the visi-
tors. 

Pelsan Lighting, following the technological developments closely, 
took the concept of lighting to the next level by using Intelligent com-
munication systems in road and street luminaries. 

aydınlatma
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kablolama gereksinimi olmadan armatürlerin uzaktan kontrolü, ışık 
seviyesinin ayarlanması ve kullanım verilerinin anlık olarak haritalar 
üzerinden izlenmesine imkan tanımaktadır.

Geniş ürün gamını teknoloji ile harmanlayan Pelsan, profesyonel 
ürünleri ile her mekana uygun aydınlatma çözümleri sunmaktadır. 
Özellikle 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 Pelsan, 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 uygun-
dur. 

Yönetim Kurulu Üyeleri, ihracat, proje ve Ar-Ge birimi ile birlikte ge-
niş bir katılımla fuarda yerini alan Pelsan Aydınlatma, ziyaretçilerine 
ürünleriyle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşımında bulundu. LED ışık kay-
naklı armatürlerinin teknik detaylarla anlatıldığı 2018 ürün katalo-
ğu ziyaretçileri tarafından beğeni toplayan Pelsan Aydınlatma, bün-
yesinde yer alan akredite laboratuvarda yaptığı ölçüm sonuçlarını da 
ziyaretçileri ile paylaşarak Ar-Ge çatısı altında yapılan çalışmalarını 
örneklerle ziyaretçilerine sundu.

Remote control systems with Wi-Fi, as well as road and street luminar-
ies with rio LEDs providing communication using nema sockets, allow 
for remote control of luminaries, setting the light level and monitoring 
the usage data instantly on maps without the need for additional wir-
ing.

Pelsan, which blends a wide range of products with technology, pro-
vides lighting solutions suitable for every space with its professional 
products. 

Pelsan Lighting, which is the first company that comes to mind in the 
sector especially in industrial lighting solutions, became the focus of 
attention with its new high ceiling luminarie and the new water proof 
luminarie. 

With the new forza etanj, it emphasizes the ease of installation and 
offers alternatives to the users with LED and LED tube options. Pelsan 
emphasizes the efficiency with its new etna LED high ceiling luminarie 
and produces durable luminaries which are suitable for the toughest 
facility conditions. 

The largo ex-proof etanj luminarie, which was launched to visitors at 
the fair, is specially designed for dust and gas explosive environments 
and is suitable for use in high-risk environments such as oil stations, 
power plants, chemical plants, paint factories and boiler rooms.

Pelsan Lighting, having attended the fair with the participation of 
board members, export, project and R&D unit, shareddetailedinfor-
mationaboutitsproductstoitsvisitors.

Pelsan Lighting, whose 2018 product catalogue including the techni-
cal details of LED light source luminaries is highly acclaimed by the 
visitors, presented its works under the roof of R&D with examples and 
shared the results of the measurement performed in the body of the 
accredited laboratory.



OSO Mimarlık’tan Firma Kimliği İle Bütünleşik Tasarım: 
Transbatur Yönetim Ofisi

Ulusal ve uluslararası ölçekteki mimari ve iç mimari projeleriyle 
tanınan OSO Mimarlık imzalı Transbatur Yönetim Ofisi, dinamik 
çizgisi, firma kimliği ile bütünleşik tasarımı ve enerjisi yüksek 

kurgusu ile kullanıcıları üzerinde aidiyet hissi yaratıyor.   

Mimar Okan Bayık, İç Mimar Serhan Bayık ve İnşaat Mühendisi Ozan 
Bayık ortaklığındaki OSO Mimarlık, uluslararası taşımacılık hizmeti 
veren bir lojistik firması olan Transbatur Milletlerarası Taşımacılık 
için, Beylikdüzü’nde, 500 m²‘lik bir kullanım alanına ve 30 kişilik 
personel kapasitesine sahip bir yönetim ofisi tasarladı. 

Ofisin firma kimliği, faaliyet alanı ve kullanıcı profili ile entegrasyo-
nunu tasarımın temel çıkış noktaları olarak ele alan OSO Mimarlık, 
enerjisi yüksek, dinamik ve modern bir atmosferde çalışanlar üze-
rinde aidiyet hissi yaratmayı hedeflemiş. 

Firmanın faaliyet gösterdiği lojistik sektörü ile bağlantılı olarak me-
kanın ana konseptini; konteyner fikrinden esinlenilmiş trapez saç 
duvar kaplamaları ve yol fikri oluşturmuş. Koridor sonlarında ayna 
kaplamalar kullanan OSO Mimarlık bu sayede yol ve mekan derin-
liğini ikiye katlamış. 

Trapez duvarın üzerinde yer alan kapılar, konsept fikrinin sürekliliği 
açısından, birebir konteyner kapısı olarak imal edilmiş. Mekansal 
derinliği arttırmak için, sirkülasyon alanı ve açık ofis arasında şef-
faf cam – bölücü duvar kullanan OSO Mimarlık,  cam bölücüyü aynı 
zamanda firmanın showroom’u olan,TIR modellerinin sergilendiği 
eğrisel rafların taşıyıcısı olarak değerlendirmiş.  

Genel yerleşim planı, ofis kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda, 
açık ofis ve kapalı mekan kurgusu üzerine planlanan Transbatur Yö-
netim Ofisi’nin en kalabalık ekibi olan “Operasyon” departmanı, ofis 
içi iletişimi arttırmak için açık ofis kurgusunda planlanmış. 

OSO Mimarlık kurucuları, daha özel çalışma düzeni gerektiren “Fi-
nans” ve “ Vize” departmanları ile “Genel Müdür” odalarını ise kapalı 
mekanlarda konumlandırmış. 

Açık ofis personeli için, 6 kişilik çalışma istasyonları oluşturulmuş. 
Tasarlanan altı kenarlı çokgen masa formları, altıgen özel tasarım 
aydınlatmalar ve zeminde altıgen formlu halılar kullanılarak, tasa-
rım dilinin sürekliliği sağlanmış. 
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Signify’dan Türkiye Işık-Göz Etkileşimi Araştırması: 
Türkiye’de Işık Kalitesine Verilen Önem 

Dünya Ortalamasının Üzerinde
Turkey Eye-Light Interaction Research From Signify: The Importance Given to the 

Light Quality in Turkey is Above the World Average

aydınlatma
lighting

Aydınlatmada dünya lideri Signify’ın yayınladığı EyeComfort 
araştırmasına göre Türkiye’deki tüketiciler ampul satın alırken 
sırasıyla enerji tüketimi, ışık kalitesi ve kullanım ömrünü dik-

kate alıyor. 

Türkiye’de ışık kalitesine verilen önem, dünya ortalamasının üzerin-
deyken, araştırmanın yapıldığı ülkeler arasında en çok Türkiye’deki 
tüketiciler, ışığın genel sağlık üzerinde etkili olduğunu düşünüyor. 

According to the EyeComfort research published by world leader light-
ing company Signify, consumers when buying a bulb energy consump-
tion in Turkey, taking into account the light quality and lifetime respec-
tively. 

While the importance given to the quality of light in Turkey is above 
the world average, among the countries where the survey was con-
ducted , Turkey has the highest number of customers who thinks the 
light has an effect on general health.
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Her iki ebeveynden biri, beden sağlığı, cilt sağlığı, genel enerji dü-
zeyleri ve diğer çocuklarla kaynaşmasından önce çocuklarının görme 
yeteneği hakkında kaygı duyuyor. 

Eski ismiyle Philips Lighting yeni ismiyle Signify EyeComfort araş-
tırmasıyla aydınlatmanın göz konforu üzerindeki etkilerini masaya 
yatırıyor.  

Araştırma, Polonya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Çin, Almanya, İspanya, 
Fransa, Endonezya, Tayland, ABD ve Türkiye’den oluşan 11 pazarda 
8.000’den fazla katılımcı ile gerçekleştirildi. 

Signify Türkiye Operasyonundan Sorumlu Genel Müdür Eran Gör-
gen konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Göz konforu, Philips 
Aydınlatma’nın temel önceliklerinden biridir. 

Aydınlatmanın göz konforu üzerindeki önemini anlıyor ve gözlerimi-
ze iyi bakmamıza yardım edecek özelliklere sahip LED’ler geliştirmek 
için inovasyona devam ediyoruz. 

Philips Aydınlatma bilim insanları, Philips LED’lerin konfor stan-
dardını karşıladığından emin olmak için detaylı test koşulları, yani 
“konfor kriterleri” oluşturdular. 

Avrupa ve Şangay’da bulunan aydınlatma test merkezleri (LTC), 
“konfor kriterleri”ne yönelik kesin ölçümler yapmak için özel olarak 
kuruldu. 

Bu testler sonucunda kanıtlandı ki on yıldan daha uzun süre renk 
tutarlılığı ve tutarlı ışık seviyesi sunan Philips LED’ler, hizmet ömrü 
boyunca konfor sağlamaya devam ediyor. 

Üstelik, Philips LED’ler enerji bakımından verimli ve çevreye karşı 
duyarlı davranırken tasarruf etmenizi de sağlıyor.”

Türkiye’de Işık Kalitesine Verilen Önem, Dünya Ortalamasının 
Üzerinde

Araştırmaya göre Türkiye’deki evlerindeki ampulün ışık kalitesinden 
memnun olanların oranı (%71), dünya ortalamasından (%64) daha 
yüksek. Türkiye’deki tüketicinin ampul alma kararını etkileyen en 
önemli üç unsur; enerji tasarrufu (%53), ışık kalitesi (%48) ve 

ampulün kullanım ömrü (%45) olarak öne çıkıyor. Işık kalitesine ve-
rilen önem, %48 ile dünya ortalamasından %11 daha yüksek. Diğer 
taraftan, dünya ortalamasından (%35) farklı olarak, Türkiye’deki tü-
keticiler ampul parlaklığına daha az önem veriyor (%22). 

Dünya ortalamasına benzer şekilde, konforlu aydınlatmaya önem 
veren Türkiye’deki tüketiciler %31’i, ampul satın alırken ışığın gözleri 
rahatsız edip etmediğine bakıyor. 

Market markası taşıyan ampullere daha temkinli yaklaşan tüketi-
cilerin sadece %21’i, market markası taşıyan ampullerin markalı 
ampuller kadar iyi olduğu görüşünü savunuyor. Bu oran Türkiye’de, 
dünya ortalamasından %11 daha düşük seviyede. 

Türkiye’deki tüketicilerin %31’i, ampul satın alırken o ampulün göz-
lerini nasıl etkilediğini değerlendiriyor. Bu oran, dünya ortalamasına 
(%32) çok yakın. 

One of two parents is concerned about the ability of their children’s 
eyesight before physical health, skin health, general energy levels and 
making friends. 

With its old name Philips Lighting, new name Signify explores the ef-
fects of lighting on eye comfort with its EyeComfort research.  

Research was conducted with than 8.000 participants from 11 mar-
kets consisting of Poland, Czech Republic, Sweden, China, Germany, 
Spain, France, Indonesia, Thailand, the United States and Turkey.

Regarding the issue Signify Turkey Operations Chief Officer Eran Gör-
gen stated that: “Eye comfort is one of the main priorities of Philips 
Lighting. 

We understand the importance of lighting on eye comfort and con-
tinue innovation to develop LEDs with features that help us to take 
good care of our eyes.

Philips Lighting scientists have created detailed test conditions, the 
’comfort criteria’, to ensure that Philips LEDs meet the comfort stand-
ard. 

The lighting test centres (LTC) in Europe and Shanghai have been 
specifically established to make exact measurements for the “comfort 
criteria”. 

As a result of these tests, it has been proved that Philips LEDs, which 
offer colour consistency and consistent light levels for more than ten 
years, continue to provide comfort throughout their service life. 

What’s more, Philips LEDs which are energy efficient and environmen-
tally friendly, also provides saving.”

The Importance of Light Quality Given in Turkey is Above the 
World Average

According to the research, proportion of those satisfied with the qual-
ity of the light bulb in their home in Turkey (71%) is higher than world 
average (64%). The three most important factors affecting consumer 
decisions about purchasing bulb in Turkey; energy saving (53%), light 
quality (48%) and bulb life (45%). The importance given to light qual-
ity is 48% which is 11% higher than the world average. On the other 
hand, unlike the world average (35%), consumers in Turkey is giving 
less importance to the bulb brightness (22%).

Similar to the world average, with giving emphasis on comfortable 
lighting, when buying the bulb, 31% of consumers in Turkey is looking 
at whether or not it discomforts the eyes. Only 21% of consumers, who 

Regarding the issue Signify Turkey 
Operations Chief Officer Eran Görgen
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are more cautious about the light bulbs having the market brand, argue 
these bulbs are as good as branded bulbs. This rate in Turkey is 11% 
lower than the world average level.

31% of consumers in Turkey, when buying a bulb, assesses how it af-
fects the eyes. This ratio is very close to the world average (32%).

Across The World Turkey Considers That The Light Affects The 
General Health Status Most

74% of users in Turkey thinks that quality of light affects the general 
health status. Turkey, in this category, is above the world average (16%) 
and stands out as the country with the highest percentage in general. 

Users are aware of the positive impact of lighting on one’s overall qual-
ity of life. It is believed that quality lighting improves the quality of life 
by 79% in the workplace and school and 78% at home.

Eyesight and eye comfort are among the highlights. 82% of the us-
ers believe that a brighter and more comfortable light increases their 
eyesight; 99% says that they tend to buy light bulbs that are more 
comfortable for the eyes. 

47% of consumers see smart light bulbs and 43% of them see LED light 
bulbs as the most comfortable lighting tool for eyes.

Turkey Gives Importance to Eye Health

Consumers in Turkey, takes care of the eyes; 48% of them wear sun-
glasses and 46% of them go to the ophthalmologist (this rate is 3% 
higher than the world average). 

However, the rate of those who give importance to health and good 
life in their daily lives is also quite high. The respondents reported that 
they used the overall activity level (71%), weight (63%) and sleep 
patterns (63%) as benchmark, when measuring general health and 
quality of life. 

A healthy weight (84%), stress management (74%) and attention to eye 
health (58%) are among the healthy lifestyle priorities of consumers.

One of Two Parents Is Concerned About Their Child’s Eyesight

Children in Turkey spend too much time in a closed area and in front of 
screens. Children spend an average of 3,3 hours a day in front of the 
screen (10% above the world average) and only 2,96 hours outside 
(2% below the world average). 

Thus, these ratios conflict with the ratio of those in Turkey (%72) who 
think that it is important for children to benefit from natural daylight. 

On the other hand, parents try to limit the time in front of the screen; 
79% of parents think that they should restrict the time that children 
spend in front of the screen to prevent them from becoming a myopic 
child.

In Turkey, parents (49%) are worry about the ability of their children’s 
eyesight. This rate is higher than other parental concerns about body 
health (17%), skin health (26%), general energy levels (44%), and 
making friends (45%).

Signify has become the new name of Philips Lighting company as of May 
16, 2018. Turkey organization of the Company, will continue to have the 
trade title of Philips Lighting Aydınlatma Tic. A.Ş. until January 2019.
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Dünya Çapında En Çok Türkiye Işığın Genel Sağlık Durumunu 
Etkilendiğini Düşünüyor

Türkiye’deki kullanıcıların %74’ü, ışık kalitesinin, genel sağlık duru-
munu etkilediğini düşünüyor. Türkiye, bu kategoride dünya ortala-
masının (%16) üzerinde ve genel anlamda en yüksek yüzdeye sahip 
olan ülke olarak öne çıkıyor.  

Kullanıcılar, aydınlatmanın kişinin genel yaşam kalitesi üzerindeki 
olumlu etkisinin farkında. Kaliteli aydınlatmanın işyerinde ve okul-
da %79, evde ise %78 seviyesinde yaşam kalitesini yükselttiğini 
düşünüyor.  Görme yeteneği ve göz konforu da öne çıkan konular 
arasında. 

Kullanıcıların %82’si daha parlak ve konforlu bir ışığın, görme yete-
neğini artırdığı kanaatinde; %99’u ise gözler için daha konforlu olan 
ampulleri satın alma eğiliminde olduğunu söylüyor. 

Tüketicilerin %47’si akıllı ampulleri, %43’ü ise LED ampulleri gözler 
için en konforlu aydınlatma aracı olarak görüyor. 

Türkiye Göz Sağlığına Önem Veriyor

Türkiye’deki tüketiciler, gözlerine özen gösteriyor; %48’i güneş göz-
lüğü takıyor, %46’sı ise göz doktoruna gidiyor (bu oran, dünya orta-
lamasından %3 daha yüksek). 

Bununla birlikte sağlığa ve iyi yaşama günlük hayatlarında önem 
verenlerin oranı da bir hayli yüksek.  Ankete katılanlar, genel sağlığı 
ve yaşam kalitesini ölçerken genel aktivite seviyesini (%71), kiloyu 
(%63) ve uyku düzenini (%63) kıstas aldıklarını iletiyor. 

Tüketicilerin sağlıklı yaşam öncelikleri ise sağlıklı bir kilo (%84), stres 
yönetimi (%74) ve göz sağlığına özen göstermek (%58) olarak sıra-
lanıyor.

Her İki Ebeveynden Biri Çocuğunun Görme Yeteneği Hakkında 
Kaygı Duyuyor

Türkiye’de çocuklar kapalı alanda, ekran karşısında çok fazla zaman 
geçiriyor. Çocuklar, ekran karşısında günde ortalama 3,3 saat (dünya 
ortalamasının %10 üzerinde), dışarıda ise yalnızca 2,96 saat (dünya 
ortalamasının %2 altında) vakit geçiriyorlar. 

Bu yüzdeler, Türkiye’de çocuklarının doğal gün ışığından faydalan-
masının önemli olduğunu düşünenlerin oranı (%72) ile çelişiyor. 

Diğer taraftan anne ve babalar, ekran önündeki süreyi sınırlamaya 
çalışıyor; ebeveynlerin %79’u çocuklarının miyop olmalarını önle-
mek için ekran karşısında geçirdikleri süreyi kısıtlamaları gerektiği 
kanaatinde olduğunu söylüyor. 

Türkiye’de ebeveynler çocuklarının görme yeteneği hakkında (%49) 
kaygı duyuyor. Bu oran, beden sağlığı (%17), cilt sağlığı (%26), 
genel enerji düzeyleri (%44) ve diğer çocuklarla kaynaşma (%45) 
konularındaki ebeveynlere ait kaygılarından daha yüksek seviyede 
bulunuyor. 

Signify, 16 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Philips Lighting şirketinin yeni 
adı olmuştur. Şirketin Türkiye organizasyonu, Ocak 2019’a kadar Phi-
lips Lighting Aydınlatma Tic. A.Ş. ticaret unvanını taşımaya devam 
edecektir.  
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Rockwell Automation’dan Yeni Daha Parlak ve 
Daha Esnek Kule Aydınlatma

New Brighter, More Flexible Tower Light from Rockwell Automation

aydınlatma
lighting

Kule Aydınlatma kullanım ve seçim kolaylığı için yedi modülü 
aynı gövdede barındırır.  Rockwell Automation yeni Allen-Brad-
ley ControlTower 856T 70 mm Kule Aydınlatma sistemini sunar. 

Bu yeni sistem daha parlak LED aydınlatma sağlar ve tamamı 70mm 
çapında bir gövdede çok daha geniş bir yelpazede görsel ve ses tek-
nolojileri sunar. 
ControlTower 856T aynı gövdede yedi module kadar kapsayarak 
daha fazla makine ve sürecin durumunun görüntülenebilmesine 
olanak sağlar. 
Bu yeni modüler tasarım ControlTower 856T sisteminin daha az bile-
şenle çok daha geniş bir yelpazede sinyal uygulamalarının ihtiyaçla-
rını karşılamasını sağlar. 

Rockwell Automation ürün müdürü Alvaro Sanchez konuya ilişkin açık-
lamasında şunları söyledi:  “Yeni kule aydınlatmamız mühendislerin 

Tower light accommodates seven modules in same stack for ease of 
use and selection. Rockwell Automation introduces the Allen-Bradley 
ControlTower 856T 70 mm Tower Light system. 

This new system incorporates brighter LED illumination and offers the wid-
est range of visual and sound technologies all in a 70 mm diameter housing. 

The ControlTower 856T is capable of accommodating up to seven mod-
ules in the same stack, offers users the ability to monitor more ma-
chine and process conditions in a single device.

This new modular design allows the ControlTower 856T system to 
meet the widest range of signalling applications with a reduced num-
ber of components.

The product manager of Rockwell Automation, Alvaro Sanchez stated 
that “Our new tower light helps engineers achieve faster time to mar-
ket due to the reduced number of components they need to select. 
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aralarından seçim yapmaları gereken bileşenlerin sayısını azaltması 
sayeside pazara sürüm sürelerini hızlandırmalarını sağlıyor. 

Kullanıcıların sahip olma maliyetleri de ölçeklendirilebilir görsel ve 
audio seçenekler ve tek bir kule aydınlatmadan daha fazla makine-
nin izlenebilmesi imkanı sayesinde azalma gözlemlenebilir.”

Kule aydınlatma sisteminin temelinde push-in (itmeli) terminal 
blokları vardır ve ışık ve ses modüllerinin içinde dahili DIP switchler 
bulunur, bu da mühendislerin operasyon molarını kolayca konfigüre 
etmelerine olanak sağlar. 

Mühendisler operatörleri bir makinenin durumu hakkında uyarmaya 
yardımcı olacak bir dizi ses teknolojisi arasından seçim yapabilir. Bu 
ses seçenekleri arasında çok tonlu basınçsal elektrikli ve çok-tonlu 
transformatör teknolojileri de bulunuyor. 

ControlTower 856T sisteminde ayrıca daha düşük profiled bir sinyal 
aygıtı gerektiren ama aynı kule aydınlatma altyapısı kullanılmak 
istendiğinde kullanılabilecek, istiflenemeyen, işaret niteliğinde ay-
dınlatma modülleri de bulunur. 

IP66/67-rated sistemi daha sert ortam şartlarında veya (70 Celcius’a 
kadar çıkabilen) aşırı ortam ısılarında kullanılabiliyor. Küresel uyum 
şartlarını sağlamak için sistem 24V AC/DC ve 120/240V AC seçenek-
leriyle sunuluyor. 

Ürün serisi hem ayrı bileşenler olarak, hem ön konfigürasyonu yapıl-
mış halde hem de fabrika gövdesinde optimal esneklikle sunuluyor. 

Users may also see a lower total cost of ownership due to the scalable 
visual and audible options and the ability to monitor more machine 
conditions with a single tower light.”

The tower light features push-in terminal blocks in the base and in-
ternal DIP switches inside the light and sound modules that enable 
engineers to easily configure operation modes. 

Engineers can choose from a range of sounds that help alert operators 
on a machine’s status or condition. These sound options include multi-
tone piezoelectric, multi-tone transducer technologies.

The ControlTower 856T system also includes non-stackable, beacon-
shaped light modules for those applications that require a low profile 
signalling device but want to use the same mounting infrastructure of 
the tower light.

The IP66/67-rated system can be used in tough environmental con-
ditions and in an extended operating temperature (up to 70 degrees 
Celsius). 

To meet global requirements, the system is available in 24V AC/DC and 
120/240V AC. The product line is available as separate components or 
as a pre-configured, factory-assembled stack light for optimal flex-
ibility.



Antalya Yöresel Ürünler Pazarı, WAF 2018’de 
Finalist Oldu

İstanbul ve Houston (ABD) kentlerindeki ofislerinde yer alan profes-
yonel kadrolarıyla ulusal ve uluslararası ölçekte nitelikli projelere 
imza atan PDG Mimarlar ve Antepe tarafından Antalya Büyükşehir 

Belediyesi için tasarlanan Antalya Yöresel Ürünler Pazarı, World Arc-
hitecture Festival 2018’de “Ticari Karma Kullanım – Gelecek Projeler” 
kategorisinde başvuran birçok projeyi geride bırakarak finalist oldu. 

Projelerini sahip olduğu tüm potansiyelleri sorgulayarak yenilikçi bir 
bakış açısıyla ele alan Mimar Cengiz Gültek ve Mimar Murat Şahin li-
derliğindeki PDG Mimarlar ve Antepe tarafından Antalya Büyükşehir 
Belediyesi için tasarlanan Antalya Yöresel Ürünler Pazarı, mimarlık 
dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen World 
Architecture Festival’da finale kalma başarısını gösterdi. 

Antalya Yöresel Ürünler Pazarı, 28 – 30 Kasım 2018 tarihleri arasın-
da Amsterdam’da gerçekleşecek festivalde “Ticari Karma Kullanım – 
Gelecek Projeler” kategorisinde jüri karşısında yarışacak. 

Antalya’da 3.200 m²’lik bir alana yerleşen, organik ürün üreticileri-
nin desteklenmesi ve ürünlerinin ilk elden halka ulaştırılması açı-

larından Türkiye için ilk olacak bir örnek teşkil eden pazar tasarımı, 
tıpkı bölgenin sıradağlarla çevrelenmiş doğal yapısını anımsatan 
organik formlu yekpare çatı örtüsü ile dikkat çekiyor.

Organik formu ve her köşesinden erişime izin veren yapısıyla Antalya 
Yöresel Ürünler Pazarı, iç mekanda birbirine açılan sokaklar ve büyük 
ortak meydanlarla kurgulanmış. 

Klasik pazar anlayışının ötesinde tüm kullanımı tek çatı altında top-
layan proje, çatı örtüsüyle yarattığı korunaklı alanda her mevsim 
sağlıklı bir kullanıma olanak veren bir kurguda tasarlanmış. 

Projede organik gıda ürünlerinin yanı sıra Türkiye’nin farklı bölgeleri-
ne ait yöresel tekstil ürünlerinin de satışlarına yer verileceğini belir-
ten PDG Mimarlar, bu pazarda 5-20 m² arasında değişen boyutlarıyla 
76 adet dükkan bulunacağını iletiyor. 

Her dükkana özel depo, özel ürünler için soğuk hava depoları gibi bi-
rimler tasarlanırken ziyaretçiler için ortak meydanlarda yeme-içme 
alanları ve yönetim birimleri konumlandırılmış.  
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Lamp 83’ten İhracatta Beş Yeni İmza

Lamp 83, Katar, Ürdün, Karadağ, Makedonya ve Gürcistan’ı kapsa-
yan yeni distribütörlük anlaşmalarıyla, ihracat hacmini genişlet-
meye devam ediyor. 

30 yılı aşkın süredir ihracat yapan ve 2025 kurum vizyonu kapsamın-
da çalışmaya devam eden Lamp 83, imzaladığı beş yeni distribütör-
lük anlaşması ile kendi markasını taşıyan ürün ve sistemlere düzenli 
bir dağıtım ağıyla erişilebilen ülke sayısını daha da arttırdı.

Bu sene başında Avrupa’dan yurtdışı ağına eklediği Hollanda ve Bel-
çika ile ihracat faaliyetlerine hız veren Lamp 83, Katar’dan Lighting 
Solutions, Ürdün’den Jordan Bautak Company, Makedonya’dan Ma-
nex Lighting, Gürcistan’dan Decorum ve Karadağ’dan Temas Lighting 
ile imza atılan yeni işbirlikleri sayesinde, farklı coğrafyalarda ışığını 
parlatmaya devam ediyor. 

Doha, Katar’da faaliyetlerini sürdüren Lighting Solutions, aydınlat-
ma sektöründe hem danışmanlık, hem de ürün tedariği ile müşteri-
lerine komple bir çözüm sunuyor. 

Ürdün merkezli Jordan Bautak Company ise, 40 yılı aşkın süredir 
enerji, turizm, kimya, telekomünikasyon ve perakende başta olmak 
üzere, farklı sektörlerde önemli markalara hizmet veriyor. 

Lamp 83 continues to expand its export volume with new distributor-
ship agreements covering Qatar, Jordan, Montenegro, Macedonia and 
Georgia. 

Lamp 83, which has been exporting for more than 30 years and con-
tinuing to work within the scope of 2025 corporate vision, further in-
creased the number of countries that can be accessed through a regu-
lar distribution network with its own branded products and systems 
through five newly signed distributorship agreements.

At the beginning of this year, Lamp 83, which has accelerated its ex-
port activities with the Netherlands and Belgium which were added to 
its overseas network from Europe, thanks to the newly signed coopera-
tion agreements, continues to shine its light in different geographies 
with Lighting Solutions from Qatar, Jordan Bautak Company from 
Jordan, Manex Lighting from Macedonia, Decorum from Georgia and 
Temas Lighting from Montenegro.

Lighting Solutions, which operates in Doha, Qatar, offers a complete 
solution to its customers with its consulting and product supply in the 
lighting sector. 

aydınlatma
lighting
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Makedonya’da faaliyet gösteren en önemli aydınlatma firmaların-
dan biri olarak dikkat çeken Manex Lighting, sunduğu farklı seçe-
neklerle öne çıkarken,  şirketin ofis, rezidans ve perakende sektörün-
de gerçekleştirdiği önemli projeler bulunuyor. 

Lamp 83’ün Gürcistan’daki yeni temsilcisi Decorum, ulusal referans-
ları arasında yer alan Milli Olimpiyat Komitesi ve Hükümet İdari Mer-
kezi projeleri dışında Audi, Toyota ve McDonald’s gibi global marka-
larla önemli projeler gerçekleştirmiş vaziyette. 

Karadağ’ın önde gelen aydınlatma firmalarından biri olan Temas 
Lighting ise, hastane, otel, lüks rezidans ve perakende sektörü gibi 
alanlarda hizmet sunuyor.     

Büyüme stratejisinde ihracat satış noktalarını kalıcı bir şekilde yapı-
landırmak isteyen Lamp 83, imza attığı yeni anlaşmalarla farklı coğ-
rafyalardaki pazarlara ürün ve hizmetlerini doğrudan sunma şansı 
yakalarken, uluslararası rekabette önde yer alarak artan ihracat pa-
yıyla da ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. 

Kurumsal vizyonu ve büyüme planları çerçevesinde, düşük kalite / 
düşük fiyat rekabetinin etkin olduğu pazarlar yerine;  tasarım, kali-
te, sistem çözümü, nitelik ve hizmet yoğun pazarlara konsantre olan 
Lamp 83, büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. 

Kısacası 1963 yılında Karaköy Bankalar Caddesi’nde başlayan Lamp 
83 ışığının yolculuğu, 55 yıl sonra uluslararası pazarlarda güvenle 
sürüyor.

Jordan-based Jordan Bautak Company has been serving major brands 
in different sectors for more than 40 years, mainly in energy, tourism, 
chemistry, telecommunications and retail.

As one of the most important lighting companies operating in Mac-
edonia, Manex Lighting stands out with its different options, while 
the company has important projects in the office, residence and retail 
sector. 

Decorum, the new representative of Lamp 83 in Georgia, has realized 
important projects with global brands such as Audi, Toyota and Mc-
Donald, besides the National Olympic Committee and Government Ad-
ministrative Centre projects, which are among the national references. 
One of Montenegro’s leading lighting companies, Temas Lighting of-
fers services in hospitals, hotels, luxury residences and retail sectors.

Lamp 83, who wishes to permanently structure export sales points in 
growth strategy, continues to contribute to the country’s economy with 
its increasing export share by taking its place in the international com-
petition while having the chance to present its products and services 
directly to the markets in different geographies with its newly signed 
agreements.

In the framework of corporate vision and growth plans, instead of 
markets where low quality / low price competition is effective; Lamp 
83, which concentrates on design, quality, system solution, quality 
and service intensive markets, continues to grow and develop. In short, 
the journey of Lamp 83 in the lighting sector, which started in 1963 
at the Karaköy Bankalar Street, continues with confidence in interna-
tional markets after 55 years.
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11. Uluslararası IstanbulLight Aydınlatma & Elektrik Malzeme-
leri Fuarı ve Kongresi 19-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar 
Merkezi’nde gerçekleşdi.

Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve Aydınlatma 
Türk Milli Komitesi (ATMK) stratejik ortaklığı ile düzenlediğimiz 
fuarımızda; Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, 
Balkanlar, BDT ülkelerinden 8000’i aşkın sektör profesyoneli ve 
250’nin üzerinde firmanın en yeni ürün ve teknolojileri yer aldı.

Sektörüm Dergisi ekibi de İstanbullight Fuarı’nda stantda yerini 
aldı.

Pelsan Aydınlatma

Ledzon CivilightSektörüm Dergisi
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2A  Aydınlatma

Beş A Aydınlatma

Akme PCB LED
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Altez Elektronik

Argesys Elektronik

Arsel Elektronik
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Avolux Aydınlatma

Berkmetal Aydınlatma

Bestar Lighting
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Crex LED Aydınlatma

Entekled  Aydınlatma

Fersan Aydınlatma
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Fiberli Aydınlatma

Focusled Aydınlatma

Galata Elektronik
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Grup İmaj Aydınlatma

Hera Aydınlatma

Hitech LED Driver

146 www.sektorumdergisi.com Ekim  October  2018



Kento LED

King LED

Ledax  Aydınlatma
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Lightmaster Aydınlatma

Macro PCB

Meidee Aydınlatma
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Nitra LED Aydınlatma

Ocalight Aydınlatma

Ookay LED
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PEDAŞ Aydınlatma

Pleksi Aydınlatma

Prosmt Aydınlatma

150 www.sektorumdergisi.com Ekim  October  2018



Pulsled Lighting

Ristar Aydınlatma

Rtm Aydınlatma
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Sarnikon Aydınlatma

Sebro Aydınlatma

Sunyo Elektronik
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Tavcam Aydınlatma

TCI LED

Td Elektronik
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Toy Aydınlatma

Uneco  Aydınlatma

Yd LED
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Philips Hue Ailesine İki Yeni Üye; 
Hue Play ve Hue Signe 

Philips Hue – Dünyanın en kapsamlı bağlantılı aydınlatma siste-
mi artık çok daha iyi. Aydınlatmada dünya lideri Signify, ortam 
aydınlatmasını yepyeni bir seviyeye taşıyan, Philips Hue serisi-

nin iki yeni modelini tanıttı.

Signify’ın Pazarlama ve Ürün Yönetimi Bölümü Başkanı Jasper Ver-
voot; “Son lamba tasarımlarımız, kullanıcılarımıza evlerinde kişi-
selleştirilmiş aydınlatma tecrübesini yaşamaları için yeni yöntemler 
sunuyor. 

Hem ortam aydınlatması hem de kişinin kendini içinde hissettiği 
oyun ve müzik deneyimleri için gösterişli yeni Philips Hue Play ve 
Philips Hue Signe ampullerimiz yaşam alanınızı şekillendirmek üze-
re tasarlandı” şeklinde konuştu.

Eğlenceyi Başka Bir Boyuta Taşıyın

Philips Hue Play, etrafınızı tamamen saran bir aydınlatma tecrübesi 
yaratmak için farklı şekillerde konumlandırabileceğiniz kompakt ve 
çok amaçlı bir ışık barıdır. 

Dolaylı aydınlatma etkisi sağlar ve televizyonunuzun yanına yatay 
veya dikey olarak yerleştirilebileceği gibi arkasına sabitlenerek de 
fon ışığı olarak kullanılabilir. 

Yere veya kütüphane/büfe gibi bir mobilya üzerine yerleştirildiğin-
de, kusursuz bir vurgu aydınlatması sağlar ve şık tasarımı her türlü 
eğlence alanına uyum sağlar. Herkesin zevkine ve tüm iç mekânlara 
hitap etmesi için siyah ve beyaz renklerde mevcuttur. 

Philips Hue Play’i kullanmak için yapmanız gereken tek şey ürünü 
prize takmak. Philips Hue köprüsüne ve Philips Hue uygulamalarına 
bağlayarak her ruh haline uygun mükemmel ortamı sağlamak için 
16 milyon renk seçeneğinden dilediğinizi tercih ederek ışığınızı ki-
şiselleştirebilirsiniz. 

Philips Hue Play aynı zamanda eğlence sisteminizle de uyum için-
dedir. Koltuğunuzda rahatça otururken kendinizi sinema salonunda 
hissedin, oyun tecrübenize yeni bir heyecan ve boyut kazandırın 
veya son tropik tatilinizin renklerini evinizde yeniden canlandırın. 
Bunların hepsi Philips Hue Play ile mümkün.

Son PC ve Mac yazılım güncellemeleriyle uyumlu Hue Sync uygula-
masını kullanarak daha yoğun bir deneyim yaratmanız da mümkün. 

Oyun heyecanını yeni bir seviyeye taşımak ve seyir keyfini eşsiz bir 
ortamda yaşamak için Hue Sync uygulamanızı eğlence sisteminiz ile 
senkronize edin. 

Akıllı priz yönetim sistemi, Philips Hue Play’i tek bir prizle üç parçaya 
kadar kullanmanızı sağlar.

Duvarlarınızı Işıkla Boyayın

Philips Hue ailesinin bir diğer zarif üyesi de yeni Philips Hue Signe 
ampulleri oldu. Beyaz ve renkli dolaylı ortam aydınlatması için ta-
sarlanan bu ampullerle, duvarlarınızı ışıkla boyayabilirsiniz. İnce 
yapısı sayesinde, televizyonun yanına yerleştirilmek için çok uy-
gundur. Odanızdaki özel bir bölümü vurgulamak veya karanlık bir 
alanı aydınlatmak için kullanabilir, her duruma uygun bir atmosfer 
yaratabilirsiniz. Daha yoğun bir tecrübe için, Hue Sync uygulamasını 
kullanarak ışıklarınızı en sevdiğiniz içeriklerle senkronize edin. 

Philips Hue Play sadece prize takılarak veya Philips Hue uygulaması 
yardımıyla Hue ailesinin tüm özelliklerinden yararlanmak için Phi-
lips Hue köprüsüne bağlanarak kullanılabilir.

Ürün bilgisi

Philips Hue Play ilk etapta sadece Avrupa ve Kuzey Amerika’da (ABD 
ve Kanada) piyasaya sürülecek.

Avrupa: 20 Ağustos’tan itibaren seçilen ülkelerde ön siparişle Ekim 
ortası itibarıyla piyasada olacak.

Kuzey Amerika:  Ekim sonu itibarıyla piyasada olacak.

Signify, 16 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Philips Lighting şirketinin yeni 
adı olmuştur. Şirket, Ocak 2019’a kadar Philips Lighting Aydınlatma 
Tic. A.Ş. ticari unvanını taşımaya devam edecektir.  

aydınlatma
lighting
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Yeni Nesil Evler İçin Mükemmel Bir Seçim
BTicino D45

A Perfect Choice For New Generation Houses
BTicino D45

güvenlik
security

Kurulum ve fiyat avantajıyla yaşam alanları teknolojiyle bulu-
şuyor. Müstakil, çok katlı ve kompleks binalarda kullanıcısına 
kurulum ve fiyat avantajı sağlayan BTicino D45, az sayıda sistem 

aksesuarı ve basit kablolama sistemiyle tasarımcıların tercihi oluyor. 

MyHOME otomasyon sistemiyle de entegre olabilen D45, mo-
dern evler için mükemmel bir seçim olmasının yanı sıra Legrand 
Grubu’nun teknolojik uzmanlığını arkasına alarak İtalyan tasarımını 
yaşam alanlarına taşıyor.

Yüksek performans özelliğiyle büyük beğeni toplayan BTicino D45 
İnterkom Sistemi, yaşam alanlarına minimal bir bakış açısı getiriyor. 
Dijital Bus teknolojisi sayesinde otomatik olarak video sinyalini eşit-
leyip güçlendirebilen ve noktadan noktaya 1km görüntü aktarımı 
yapabilen D45, akıllı güç kaynağı sayesinde daha uzak noktalara 
renkli görüntü sağladığı gibi otomatik olarak enerji tasarrufu modu-
na geçerek sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlıyor. 

Living areas meet the technology with the advantage of installation 
and price. The BTicino D45, which provides installation and price 
advantage to its user in the independent, multi-storey and complex 
buildings, is the choice of designers with a few system accessories and 
simple cabling system. 

Being integrated with the MyHOME automation system, the D45, in 
addition to be the perfect choice for modern homes, carries the Ital-
ian design to the living spaces with taking the support of technological 
expertise of the Legrand Group.

The BTicino D45 Intercom System, highly acclaimed for its high per-
formance, brings a minimal perspective to living spaces. D45 can 
automatically synchronize and amplify the video signal and trans-
fer 1km image from point to point thanks to Digital Bus technology 
and it provides a colour image to more distant points and automati-
cally switches to energy-saving mode and contributes to a sustainable 
world thanks to its intelligent power supply.
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Şık, Ince Ve Kompakt 

Yeni nesil evler için mükemmel bir seçim olan BTicino D45 İnterkom 
Sistemi, şık, ince ve kompakt monitörleriyle beğeni kazanıyor. Giriş 
panelleri, sesli ve renkli görüntülü monitörler, güvenlik konsolu, ak-
sesuarlar ve güç kaynağı olmak üzere 5 ana ürün grubundan oluşan 
D45, Legrand Grubu’nun teknolojik uzmanlığını arkasına almasının 
ötesinde İtalyan tasarımını yaşam alanlarına taşıyor. 

MyHOME otomasyon sistemiyle de entegre olabilen D45, enerji ta-
sarrufunu destekleyen tasarımıyla ve tasarımındaki bakır kullanımı-
nın yüzde 70 oranında azaltılmasıyla sürdürülebilir bir dünyaya da 
katkı sağlıyor. 

Site gibi çoklu yapılarda tam bir çözüm sağlayan D45 sistemi ile 
yüksek katlarda görüntü ve ses kaybı yaşatmadan aynı kaliteyi tüm 
katlarda aynı netlikte almayı garanti eder. 

Sistem kurulumu tamamlandıktan sonra projeye göre istenildiği 
takdirde hiç bir değişiklik yapmadan ilaveler kolaylıkla yapılabilir. 
Asansör çağırma, alarm bağlantısı ve SOS gibi fonksiyonlar sayesin-
de konfor ve güvenlik alanlarınızı genişletebilirsiniz. 

Renkli ve dokunmatik ekranlarıyla kullanıcısına kullanım kolaylığı 
sağlayan BTicino D45, modern evler için birinci sınıf güvenlik fonksi-
yonlarını sesli ve ahizeli olan modelinde sunuyor. 

Monitörlere, güvenlik merkezi ünitesiyle doğrudan iletişime geçme-
yi sağlayacak alarm sensörleri bağlanabiliyor. S.O.S tuşu, bütün blok 
daireleri arasında iletişim kurabilme özelliği, monitörlerde sabotaj 
koruma ve güvenlik merkezine kamera bağlayabilme, alarm kaydet-
me ve saklama gibi yenilikler, BTicino D45 İnterkom Sistemi’nde yer 
alıyor.

Stylish, Slim And Compact

BTicino D45 Intercom System, an excellent choice for new generation 
homes, is acclaimed for its stylish, slim and compact monitors. D45 
which consists of 5 main components including entrance panels, in-
door audio and video handsets, porter handsets, porter switchboard, 
accessories and power supply, brings Italian design to the living space 
beyond taking the support of technological expertise of the Legrand 
Group. 

Being integrated with the MyHOME automation system, the D45 also 
contributes to a sustainable world with its energy-saving design and 
its 70 percent reduction in the use of copper in its design.

With the D45 system, which provides a complete solution in multiple 
structures such as the site, it ensures the same quality on all floors 
without any loss of image and sound on the high floors. 

After the system installation is completed, additions can be made eas-
ily without any changes according to the project. You can expand your 
comfort and security areas with functions such as elevator call, alarm 
connection and SOS.

The BTicino D45, with its colourful and touch-screen display, provides 
user-friendly operation and offers first-class security functions for 
modern homes with its voice and handset model. 

Alarms can be connected to the monitors to allow direct contact with 
the security centre unit. The innovations such as the S.O.S key, the abil-
ity to communicate between all flats in the block, the sabotage protec-
tion on the monitors and the ability to connect cameras to the security 
centre, record alarm and store, are located in the BTicino D45 Intercom 
System.
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Türkiye’de Yapıların Yüzde 85’i Yangın Riski Taşıyor

Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) 
Genel Başkanı Evren Yurttaş, Türkiye’deki yapıların yüzde 85’inin 
yangın riski taşıdığını söyledi.

Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Genel 
Başkanı Evren Yurttaş, Türkiye’deki yapıların yüzde 85’inin yangın 
riski taşıdığını söyledi. 

Yurttaş, “Türkiye’de yangınların sayısı her yıl ortalama yüzde 10 ar-
tıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri yapılardaki tedbirlerin 
yetersiz olmasıdır” dedi.  

Türkiye’de elektrik kaynaklı yangın riskinin azaltılması için binalar-
da kullanılan elektrik tesisat sistemlerinin yenilenmesi gerektiğini 
ifade eden Yurttaş, “Her yıl şebekeden yapıların elektrik tesisatlarına 
gelen aşırı gerilim darbe sayısı artıyor. 

Ancak yapılarda tesisat sistemlerinde aşırı gerilim sönümleme sis-
temleri uygulanmıyor. Bu da elektrik tesisatının hasar görmesine, 
yapılarda kullanılan cihazların hasar görmesine hatta sonu can ka-
yıpları ile biten yangınlara sebep oluyor” diye konuştu.

“Yangın Doğal Afet Değildir”

Elektrik kaynaklı yangınların, aşırı gerilim olaylarının, yıldırım düş-
mesi ve trafo patlaması gibi durumların engellenebilmesi için 

yangın yönetmeliği ile birlikte, ‘Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama 
Yönetmeliği’nin birlikte uygulanmasını öneren Yurttaş, “Eğer bi-
nalarda ki elektrik tesisatları, yönetmeliğe uygun yapılırsa elektrik 
kaynaklı yangınların ortaya çıkması tamamen engellenir. 

En gelişmiş teknolojileri de kullansanız şebeke kaynaklı problemler 
garanti kapsamı dışında tutulur. Bu durum aşırı gerilim sönümleyici 
kullanılan yapılarda geçerli değildir. Unutulmaması gereken bir di-
ğer konuda yangının mutlaka bir sebebi vardır. Yangın doğal afet 
değildir” ifadelerini kullandı.

“Yangınların Maliyeti 126 Milyar Euro”

Türkiye’de elektrikten doğan yangınların oranının son 10 yılda hız-
la yükseldiği belirten Yurttaş, “Elektriği en temiz yer olarak bilinen 
Avrupa’da bile bir yılda yangınların maliyetinin 4 bin can kaybı, 70 bin 
yaralanma ve maddi olarak 126 milyar Euro’yu bulduğu tespit edildi. 

güvenlik
security
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Uluslararası reasüransların verilerine göre aşırı gerilim hasarlarının 
oranı, tüm hasarların oranının yüzde 23.7 gibi bir bölümünü oluştur-
duğu belirtiliyor. Türkiye’de son yıllarda yangınlarda büyük oranda 
artış meydana geldi. İstatistiksel verilere göre elektrik kaynaklı yan-
gınlar yüzde 78 artış gösterdi” dedi.

“Her Yıl Risk Yüzde 10 Artıyor”

Türkiye’de yangın çıkan yapıların sayısının her yıl ortalama yüzde 10 
arttığını söyleyen Yurttaş, “Bunun en önemli nedenlerinden biri de 
yapılardaki yangın güvenliğinin yani yangının çıkmasını engelleyen 
tedbirlerin yetersizliği. Geldiğimiz noktada ise ülkemizde elektrik 
kaynaklı yangınların son 10 yılda yüzde 78 artış gösterdiği görüyo-
ruz. 

Elektrik kaynaklı yangınların temel nedeni aşırı gerilimdir. Bu da 
elektrik tesisat sistemlerinde eksikliklerin olduğunu açıkça bize gös-
teriyor. 

Eksikler giderilip, tedbir alınmadıkça bu oranın artacağı kesin bir 
gerçek. Bugün bina stokunun sadece yüzde 15’inde yangın önlem-
leri alınmış durumda. Kalan yüzde 85 yapıda maalesef yeterli yangın 
önlemi bulunmuyor” diye konuştu.

“Yönetmelikte Eksikler Var”

Yangın yönetmeliğine dikkat çeken Yurttaş,”Türkiye’de uygulanmak-
ta olan yangın yönetmeliği, Avrupa’daki yönetmelikler düzeyinde 
modern olmakla birlikte, uygulamadaki eksiklik ve denetimsizlikler 
nedeniyle sorunlar söz konusu. 

2002 yılında yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik 2007, 2009 ve 2015 yılında revize edildi. 

Ama yinede bize göre eksiklikler var. Engelli, hasta ve yaşlı bir vatan-
daş yangın merdivenini kullanıp nasıl kaçmayı başaracak? Bunların-
da sorgulanması gerekir. 

Bize göre yönetmelik hem yetersiz hem de ilgili yönetmelik sorum-
lulukları yangının başladı an ile ilgili. Bir yangının oluşmasını engel-
leyen sistemleri tartışmamız gerekiyor. 

Tüketiciler bilinçli tercihler yapmalı, satın alacağı, kiralayacağı bina-
ların yangın koşullarını, elektrik tesisat sistemlerini araştırmalı ve 
sorgulamalı” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: haberler.com
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Videowall Ekran Sistemleri İçin Ağ Tabanlı 
Yeni Yazılım Paketi

Mitsubishi Electric, komuta ve kontrol odası videowall sistemleri 
için tasarladığı S-SF yazılım paketi ile verimliliği ve esnekliği ar-
tırıyor. LED ekran teknolojisi alanındaki köklü deneyimi ışığında 

inovatif ürünler geliştiren Mitsubishi Electric, komuta ve kontrol odası 
videowall sistemleri için yeni S-SF yazılım paketini tasarladı. 

Videowall ekran sistemlerinin ağ tabanlı olarak daha verimli ve daha 
büyük ölçeklenebilirlik ile çalışmasını sağlayacak bu sistem, daha 
etkili komuta ve kontrol odası operasyonları için daha esnek karar 
verme ortamları tasarlamayı mümkün hale getiriyor. 

S-SF yazılım mimarisi ile artık kontrol odası video duvarları özel bir 
videowall kontrol cihazına gerek duymuyor. Yeni sistem, dağıtık mi-
marisi sayesinde tek nokta hatası olmadan birden fazla bilgisayara 
kurularak ekranların kontrolüne imkan sağlıyor.

Günümüzde komuta ve kontrol tesislerindeki veri kaynaklarının ve 
ağa bağlı cihazların çoğalması karmaşık ve hızlı değişen koşulları 
beraberinde getiriyor. Bu noktada gelecekteki gereksinimlere uyum 
sağlayabilecek kadar esnek ve çok yönlü bir görüntü yönetim sis-

teminin tasarlanması ve sürdürülmesi ise gittikçe daha çok önemli 
hale geliyor. 

Görsel veri sistemleri alanındaki ileri teknolojisiyle dikkat çeken Mit-
subishi Electric’in yerel ağ tabanlı komuta ve kontrol ekran mimarileri 
için tasarladığı yeni S-SF yazılım paketi, videowall ekran sistemlerinin 

daha verimli ve daha büyük ölçeklenebilirlik ile çalışmasına imkan ta-
nıyor. 

Doğal IP komuta ve kontrol görselleştirme ağlarının çok yönlülüğü, 
sistemlerin gelecekteki ihtiyaçlara kolayca uyum sağlaması konu-
sunda fırsat sunarken aynı zamanda Mitsubishi Electric DLP ve LED 
ekranların son derece uzun çalışma ömürlerinden elde edilen uzun 
vadeli maliyet avantajlarının tam olarak gerçekleşmesini sağlıyor.

Daha Güvenilir ve Düşük Maliyetli Sistem 

Yeni S-SF yazılım paketi; Display Agent, Multicast Dönüştürücü, 
Uygulama Sunucusu, S-SF Kontrol ve S-SF Master olmak üzere beş 
uygulamadan oluşuyor. 

güvenlik
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Yazılım bileşenleri, sensörler, görüntü işlemcileri, CCTV kameraları 
veya veri depoları gibi herhangi bir ağ kaynaklı cihazdan veri trafi-
ğini tutabilen ve minimum gecikme ile herhangi bir konumdaki içe-
riği anında senkronize edip paylaşabilen yerel bir IP tabanlı sistem 
oluşturuluyor. 

S-SF yazılım paketi, daha etkili komuta ve kontrol odası operasyon-
ları için daha verimli ve daha esnek karar verme ortamları tasarla-
mayı mümkün hale getiriyor.

S-SF mimarisi sayesinde kontrol odası video duvarları artık özel bir 
ekran duvar işlemcisine ihtiyaç duymuyor. Dağıtık ağ mimarisinde 
ilave gerekmeksizin bulunan çoklu yedeklilik sayesinde hata tole-
ransı sağlanıyor. 

Bir bileşende hata oluşursa o bileşenin rolü, bir arızaya karşı güvenli 
yanıt elde etmek ve 7/24 kesintisiz hizmet sağlamak için anında baş-
ka bir bileşene atanıyor. 

S-SF sistem donanımı standart ve yaygın olarak kullanılabilen ağ 
bileşenlerine dayanıyor. Böylece özel donanım veya işletim sistem-
lerini geliştirme ve hata ayıklama gereksinimini ortadan kaldırıyor. 

Aynı zamanda uygulama sunucusu bileşeni ile sadece kaynak bilgi-
sayarın tüm masaüstü görüntüsünü değil, aynı anda arka planda ça-

lışan birden fazla uygulamayı da gerçek çözünürlükte aktarabiliyor. 
Sonuç olarak daha güvenilir ve düşük maliyetli bir sisteme imkan 
tanıyor. 

Çoklu Duvar Görünüm Ve Gelişmiş Mesajlaşma

S-SF sistemi, tek bir master PC üzerinden çoklu duvarların tek elden 
kontrolünü yapabiliyor. Ek olarak bu sistem, video pencerelerinin ko-
numunu ve boyutunu gerçek zamanlı olarak farklı boyutlardaki du-
varlar arasında senkronize edebiliyor ve video pencerelerini birden 

çok duvar arasında kesintisiz olarak yerleştirebiliyor. İçerik, toplam 
tuval üzerine yerleştirilebilirken örtüştürülebiliyor ve kolayca payla-
şılabiliyor. Sistem, oturum açmış olan kullanıcılar arasında mesajlaş-
ma imkanı da tanıyor. 

Her Bir Yazılım Birden Fazla Bilgisayara Kurulabiliyor 

Mitsubishi Electric’in S-SF yazılımı sayesinde her bir yazılım birden 
fazla bilgisayara kurulabiliyor, ancak bu yazılımlar yalnızca lisans 
sayısı içinde aynı anda kullanılabiliyor. 

S-SF master’ı birden fazla PC’ye kurarak S-SF sistemi yedekli hale 
getirilebiliyor. Aynı bilgisayara kurulabilen çeşitli yazılım kombinas-
yonları ile sistem konfigürasyonları ihtiyaç duyulan PC’lerin maliye-
tini azaltıyor.

Ekim  October  2018
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Askaynak’tan İş Sağlığı ve İş Güvenliğine 
Tam Destek 

Sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolünü düzenleyen yönet-
melik kapsamında çalışanların maruz kalacakları madde mik-
tarlarının ve maruziyet sürelerinin mümkün olan en az düzeyde 

olması gerekiyor. 

Sektöre öncülük eden Askaynak, iş güvenliğini artırmak isteyen iş-
letmelere şimdi önemli bir fırsat sunuyor. 30 Eylül’e kadar mükem-
mel emiş gücü, özel iç difüzör sayesinde uzun filtre ömrü, elektrik 
tasarrufu özelliği ve sınıfının en sessizi oluşuyla öne çıkan CleanArc 
M200 Duman Emme sistemini satın alanlara, 2000 TL değerinde 
iki adet F9 sınıfı filtre hediye edilecek. Askaynak bu kampanya ile 
iş güvenliği ve sağlığı konusunda sektöre verdiği desteği daha da 
artırmayı hedefliyor.

Sektörünün öncüsü Askaynak, iş sağlığı ve güvenliğini üst düzeyde 
tutmak isteyen işletmeler için CleanArc® Duman Emme Sistemleriy-
le en uygun çözümü sunuyor. 

TS, DIN, EN, ISO ve CE normları dahil olmak üzere tüm standartlara 
tam uyum sağlayan CleanArc Duman Emme sistemleri, uzun filtre 
ömürleri sayesinde kaynak ustalarına sağlıklı bir çalışma ortamı te-
min ediyor. 

Hava akışı yetersiz kalınca devreye giren “Filtre Kirlilik Sinyali”, Sıcak 
çapak ve kıvılcım ayırıcı metal ön filtresi, hızlı servis olanağı ve bakım 
kolaylığı, susturuculu tasarımı ve üstten hava çıkışı sayesinde düşük 
ses seviyesi ile çalışması gibi özellikleriyle dikkat çeken CleanArc 
M200 Duman Emme sistemi şimdi özel bir kampanya ile geliyor. 

30 Eylül’e kadar sürecek ve stoklarla sınırlı olan kampanyayla Cle-
anArc M200 Duman Emme sistemini satın alanlara, 2000 TL değe-
rinde iki adet F9 sınıfı filtreyi hediye ederek iş güvenliği ve sağlığı 
konusunda sektöre verdiği desteği daha da artırmayı hedefliyor.

Merkezi hava temizleme sistemi bulunmayan işletmelerdeki kapalı 
ortamlar ve atölyelerde gerçekleştirilen hafif ve orta kaynak uygula-
maları için geliştirilen CleanArc M200, hemen her mekânda kaynak 
ustalarının güvenle çalışmasını sağlıyor. 

Kampanya kapsamında hediye edilen F9 sınıfı filtre ise 0,3-1,0 mik-
ron tozların %95’ini veya opsiyonel olarak H13 filtre ile 0,1-0,2 µ 
tozların %99,95’ini tutabilme kabiliyetine sahip.

CleanArc M200, sıcak çapak ve kıvılcım ayırıcı metal ön filtresiyle 
güvenliği artırırken, temiz hava bölgesinden filtre değişimi (Konta-
minationsfreier Filterwechsel) özelliğine de sahip. 

Tek bir ünite ile iki farklı noktada duman emme olanağı vermesiyle 
de dikkat çeken ürün, ünite girişinde yer alan metal ızgaralı alev tu-
tucu filtre sayesinde sıcak çapak ve kıvılcımın ana filtreye ulaşmasını 
engelliyor.  

güvenlik
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İstanbul Yeni Havalimanı’na 
Akıllı Güvenlik Sistemi

Türkiye’nin en akıllı binası olarak tasarlanan İstanbul Yeni 
Havalimanı’nın ilk fazı olan, yıllık 90 milyon yolcu kapasitesine 
sahip terminal binasının ve iki pistinin açılışı 29 Ekim 2018 ta-

rihinde yapılacak. 

76,5 milyon metrekarelik alana inşa edilen İstanbul Yeni Havalimanı 
projesinin, tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu taşıma kapa-
sitesiyle 300’den fazla destinasyona uçuş imkanı sağlaması bekle-
niyor. 

Proline tarafından sağlanan proje aynı zamanda akıllı güvenlik sis-
temlerinin kullanıldığı binalardan olacak.

Kameralar, kartlı geçiş sistemleri, yüz tanıma, damar izi okuma, ka-
mera ve radarlarla korunan 27 kilometrelik uzunluğa sahip akıllı çit, 
yolcunun 8 adet davranışının analizini ve sahipsiz bagajların takibini 
sağlayan analitik yazılımlar, yüksek teknoloji ürün ve çözümlerin ko-
numlandırıldığı fiziksel güvenlik projesi kapsamında çalışmalar 27 
kişilik personelle başlamışken bugün yaklaşık 200 uzman projede 
görev alıyor.

Tamamlandığında dünyanın tek çatı altında “sıfırdan yapılan” en bü-
yük havalimanı projesi olacak olan İstanbul Yeni Havalimanı Projesi 
aynı zamanda ileri seviye teknolojileriyle de dikkat çekiyor. 

Damar izi okuma teknolojileri, yüz tanıma sistemleri ve 27 kilomet-
relik akıllı çitin kurulmasıyla birlikte, projede kullanılacak radarlarla 
oluşturulacak entegre güvenlik sistemi, havalimanı güvenliği ala-
nında Türkiye’de bir ilk olacak. 

Yüz tanıma uygulaması, emniyet birimlerinin sistemleriyle entegre 
çalışacak ve gerekli bilgilendirmeler canlı olarak sağlanacak.

Proline’ın tasarladığı ve entegrasyonunu sağladığı sistemlerin yardı-
mıyla 2250 metrekarelik bir kontrol merkezi üzerinden tüm binalar-
daki aktiviteleri, apronu ve havacılık sistemlerini kontrol edebilmek 
mümkün olacak. 

İstanbul Yeni Havalimanı ayrıca emniyet güçlerinin kullanacağı, 
1000 metrekarelik, 60 kişinin 9000’e yakın kamerayı izleyebileceği 
ve 7/24 faaliyette olacak güvenlik operasyon merkeziyle de dikkat 
çekiyor.

Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Proline’ın İGA Fiziksel 
Güvenlik Projesi’nden Sorumlu Direktörü Bilginç Işık şöyle konuştu: 

“Dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olacak olan İs-
tanbul Yeni Havalimanı’nda, son teknolojilerin kullanıldığı kolay yö-
netilebilir güvenlik sistemlerinin bulunması gerekiyor. 

Fiziksel güvenlik sistemleri tarafında hayata geçireceğimiz uygula-
malarla bu projenin merkezinde konumlanıyoruz. Kurulacak sistem 
sabit ve hareketli kameralarla akıllı video analiz sistemleri kullanıla-
rak destekleniyor. 

Ayrıca proje kapsamında pist, apron, terminal ve otoparklar için 
yüksek teknolojili çözümlerle oluşturulacak güvenli altyapı çerçeve-
sinde havalimanına giriş ve çıkışlar biyometrik olarak kontrol altına 
alınacak. 

Tüm aktivitelerin komuta kontrol merkezleri üzerinden izleneceği ve 
erken uyarı sistemleriyle operasyon merkezlerinin daha hızlı karar 
vermesinin sağlanacağı projede; çevresel sistem güvenliği, video 
sistem güvenliği ve erişim kontrol sistem güvenliği çözümleri kulla-
narak entegre bir güvenlik sistemi kuracağız.”

güvenlik
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Extreme Networks, Gartner Listesinde 
Liderliğe Yükseldi

Türkiye’de Y3K tarafından temsil edilen Extreme Networks, 
Gartner’ın sektörel liderleri belirlediği Magic Quadrant listesin-
de rakiplerini geride bırakarak  “Lider” seviyesine yükseldi.

Kurulduğu 2005 yılından bu yana alanlarında dünyanın önde gelen 
üreticilerinin Türkiye temsilciliğini yapan Y3K’nın ürün ve çözümle-
rini sunduğu Extreme Networks, sektörün en önemli oyuncularının 
belirlendiği raporda ilk sıralara yükseldi. 

Önde gelen danışmanlık şirketlerinden Gartner tarafından her yıl 
belirli alanlardaki uzman firmaları belirlemek için oluşturulan Magic 
Quadrant listesinde yükselişini sürdüren Extreme Networks, güncel 
listede pek çok güçlü rakibini geride bırakmayı başardı. 

Kablolu ve Kablosuz Ağ Erişimi Altyapısı kategorisinde “Lider” sevi-
yesine yükselen Extreme Networks’ün bu çıkışı Gartner analistleri 
tarafından ayrı bir başlık altında yorumlandı. Kurumsal pazardaki 
üreticilerin değerlendirildiği araştırma, şirketleri öncelikli olarak sü-
reç yönetimi ve gelecek vizyonları gibi konularda ele alıyor.

Zengin Ürün Portföyü Extreme Networks’ü Liderliğe Taşıdı

Extreme Networks’ün güçlü yönlerini “Geniş ürün portföyü ve müş-
teri veri tabanı” olarak nitelendiren Gartner, şirketi müşteri memnu-
niyeti yüksek ve kullanıcıların uzun vadede tercih edeceği bir marka 
olarak tanımlıyor. 

Pek çok işletmenin ihtiyaçlarını karşılayabilen yetenekte olarak ifade 
edilen Extreme Networks, Gartner’ın müşteri referans anketlerinde 
son derece iyi bir izlenime sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Büyüme sürecinde yapılan satın almaları da değerlendiren Gartner, 
bu kapsamda Brocade ile Avaya network biriminin şirket bünyesine 
katılmasının Extreme Networks’e güç kazandırdığının altını çiziyor.

Extreme Networks’ün Türkiye’deki Etkinliği Y3k İle Daha da Artacak

Extreme Networks’ün Türkiye’deki öne çıkan distribütörlerinden biri 
olduklarını ifade eden Y3K Ürün Yönetimi Direktörü Dr. Serdar İnce, 
bugüne kadar hem kritik işleve sahip kamu kurumları hem de özel 
sektör için çok sayıda projede Extreme Networks’ü kullandıklarını 
belirtiyor. 

Türkiye’deki müşteri memnuniyeti oranının da son derece yüksek 
olduğunu kaydeden İnce, Y3K’nın müşterilerinin ihtiyaçlarına en uy-
gun çözümleri sunan yaklaşımını kullanarak Extreme Networks’ün 
bilinirliğini ve kullanım alanlarını genişlettiklerini sözlerine ekliyor. 

Brocade, Avaya ve Zebra satın alım ve iş ortaklıklarının Extreme 
Networks’ü sınıfının en güçlü oyuncularından biri konumuna yük-
selttiğini kaydeden İnce, Extreme Networks’ü neredeyse kurulduğu 
günden bu yana bilen ve uygulayan yetkin çalışanlara sahip olmala-
rının kendilerini öne çıkardığına vurgu yapıyor.

güvenlik
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IDC CISO Bilişim Güvenliği Zirvesi Microsoft 
Sponsorluğunda Gerçekleşti

Microsoft’un sponsorluğunda gerçekleşen Bilişim Güvenli-
ği Zirvesi 2018, 19-20 Eylül tarihlerinde Şile Gardens Hotel 
İstanbul’da yapıldı. 

Zirvede “Siber Güvenlikte Yapay Zeka’nın Rolü” başlığıyla konuşma 
yapan Microsoft Türkiye CTO’su Onur Koç, bulut tabanlı yapay zeka 
teknolojileri sayesinde siber güvenlikte yeni bir dönemin başladığı-
na dikkat çekti. 

Microsoft Türkiye’nin sponsorları arasında olduğu IDC CISO Zirvesi 
2018’e Türkiye’de faaliyet gösteren bilişim odaklı şirketlerin üst dü-
zey IT ve Bilgi Güvenliğinden Sorumlu Müdürleri (CISO) katıldı. 

İki gün süren etkinlikte geleceğin CISO’ları, CIO ve CSO’ların ihti-
yaçları, güvenlik analizi, otomasyon ve gelişmiş saldırı algılama 
yöntemleri, akıllı makineler, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi 
gelişmiş teknolojilerdeki riskler ve fırsatlar, veri ve bulut güvenliği, 
kişisel verileri koruma kanununa uyum ve sosyal ağlarda davranış 
analizi gibi güncel siber güvenlik konuları tartışıldı.   

Microsoft Türkiye CTO’su Onur Koç, “Siber Güvenlikte Yapay Zeka’nın 
Rolü” başlıklı konuşmasında şunları dile getirdi: “Değişen müşteri 
alışkanlıkları ve kurumların atak olmaya daha çok ihtiyaç duymasıy-
la dijital dönüşüm tüm sektörler için kaçınılmaz bir hal aldı. 

Makinalar ve yazılımlar ile iletişimimiz değiştiriyor, her uygulama 
akıllı hale getiriyor ve dünyanın en büyük süper bilgisayarı bulutta 

inşa ediliyor. Tüm bunlar, bulut teknoloji üzerinde çalışan yapay zeka 
çözümleriyle gerçek oluyor. 

Bu gelişmelerle birlikte siber ataklar da evrim geçiriyor. Ataklar artık 
kompleks bir hale geldi ve bunları algılayıp tepki vermek de komp-
leks bir mekanizma gerektiriyor. 

İşte yapay zeka burada devreye giriyor. Yapay zekayla öğrenen ve 
gelişen siber güvenlik sistemleri, atakları önceden tahmin edip 
önlemler almaya başladı. Böylece, entegre ve güncel sistemleriyle, 
kurumlar büyük çöküşler yaşamaktan kurtulabiliyor” dedi.

Türkiye Avrupa’da En Çok Siber Saldırıya Uğrayan Ülke

Siber güvenlik ataklarının hedefindeki ülkelerden biri olan Türkiye’de 
gerçekleşen IDC CISO Zirvesi’ni desteklemenin mutluluğunu yaşa-
dıklarını belirten Onur Koç, sözlerine şöyle devam etti: 

“Bu yıl Türkiye’deki 25’inci yılımızı kutluyoruz. Teknolojiyi ve yapay 
zekayı demokratikleştirerek en yeni teknolojileri herkesin hayatına 
sunma hedefiyle çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 
Günümüz ekonomilerinde güçlenmenin şartı dijital dönüşüm ve 
dijital dünyanın olmazsa olmazı ise güvenlik konusu. 

Türkiye yılda 25 milyon saldırıyla Avrupa’da birinci, dünyada ise ABD 
ve Brezilya’dan sonra en fazla siber saldırıyla karşı karşıya kalan 
üçüncü ülke konumunda bulunuyor. 

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinin tümünde görülen bot vi-
rüslerinin yüzde 18,5’ine maruz kalan ülkemizde, her bir internet 
kullanıcısına 1,1 bot virüsü düşüyor. 

Dijitalleşmenin hızla yayılmasıyla birlikte bilinçsiz tüketici alışkan-
lıkları ve kilit önem arz eden sektörlerdeki yetersiz güvenlik önlem-
leri Türkiye’yi siber saldırıların hedefi haline getiriyor. 

Siber saldırılara yönelik güvenlik çözümlerini hızla benimseyen ve 
doğru insan kaynağını kullanan organizasyonlar, bu saldırılardan 
kaynaklanan zararı en aza indirecekler. 

Burada farkındalığın artması ve yöneticilerin hassasiyeti çok önemli. 
Güvenli teknoloji kullanımını sağlamak adına, kurumların ve birey-
lerin güvenliğini yapay zeka teknolojilerimizle anında en etkin şe-
kilde sağlıyoruz. 

Microsoft Azure’de 200’den fazla bulut müşterimizin veri güvenliğini 
sağlarken aylık 200 milyar e-mail analizi yapıyoruz. Her yıl 1 milyar-
dan fazla cihaz güncelliyoruz, aylık 300 milyar kimlik doğrulaması 
yapıyoruz, her ay Bing’de 18 milyardan fazla web sayfası analizi ger-
çekleştiriyoruz. 

Azure Security Center, Azure Log Analytics, Microsoft Advanced 
Threat Analytics, Azure Machine Learning ve Windows 1O Hello ile 
her düzeyde en gelişmiş güvenlik taramalarını gerçekleştirip müşte-
rilerimize sorunsuz bir kullanım deneyimi sunuyoruz” diye konuştu. 

Microsoft Türkiye CTO’su Onur Koç
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3 Boyutlu Yazıcılarda Öne Çıkan 4 Güvenlik Riski

Siber korsanların yeni hedefi 3 boyutlu yazıcılar. Kullanıcıların 
tüketim şekillerinde devrim yapma potansiyeli olan 3 boyutlu 
yazıcıların yakın gelecekte günlük hayatımıza daha çok dahil 

olması bekleniyor. 

Ancak hem faydalı hem eğlenceli olduğu için tehlikesiz gözüken bu 
cihazlar taşıdıkları güvenlik riskleri nedeniyle siber korsanların hede-
fi haline geliyor. Ağ güvenliği çözümlerinde lider olan WatchGuard’ın 
Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, 3 boyutlu yazıcılar-
la ilgili riskleri ve çözümleri paylaşıyor. 

3 boyutlu yazıcıların yakın zamanda yaygın hale gelmesi, pek çok 
gelişmeyi de beraberinde getirecek. Gelişiminin ilk evrelerinde ol-
duğu için henüz evlerde yaygın olarak kullanılmayan bu cihazların 
kullanımı oldukça yararlı ve eğlenceli olsa da taşıdıkları güvenlik 
riskleri, siber korsanların iştahını kabartmaya başlıyor. 

Bu nedenle ileride daha büyük tehlikelere yol açmaması için bir an 
önce 3 boyutlu yazıcıların güvenlik önlemlerinin sağlanması gerekiyor. 

Ağ güvenliği çözümlerinde lider olan WatchGuard’ın Türkiye ve Yu-
nanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, 3 boyutlu yazıcılarla alakalı öne 
çıkan dört ana endişeyi ve bu endişelerin nasıl ortadan kaldırılabile-
ceğini paylaşıyor. 

3 boyutlu yazıcıların yazılımlarında da diğer bilgisayarlarda olduğu 
gibi güvenlik zafiyetleri kolayca oluşabiliyor. Bu nedenle, ilk akla 
gelen endişe yazılımdan kaynaklanan güvenlik açıkları olarak öne 
çıkıyor. 

İkinci tehlike ise, bir ağa bağlı olma durumunda cihazdaki güvenlik 
açığının kullanılmasıyla diğer cihazların etkilenmesi olarak görülü-
yor. Ayrıca çıktı dosyalarının son hali siber saldırganlar tarafından 
sabote edilebiliyor veya korsanlar onları istediklerini üretmek için 
kullanabiliyor. 

3 Boyutlu Yazıcılar Yeni Saldırı Alanı 

3 boyutlu yazıcılarda öne çıkan güvenlik riskleri arasında cihaz yazı-
lımının güvenlik zafiyeti içermesi, bu zafiyetten oluşan sorunun ağ 
aracılığıyla yayılması, çıktıların kötü niyetli kişilerce sabote edilmesi 
ve silah üretimi ya da sahte kredi kartı dolandırıcılığı bulunuyor. Yu-
suf Evmez’e göre 3 boyutlu yazıcıların taşıdığı temel riskler ve çözüm 
yolları şöyle: 

Güvenlik Açıkları: Bilgisayarlar gibi, üç boyutlu yazıcılarda da kötü 
niyetli kişilerin faydalanabileceği güvenlik zafiyetleri taşıyabiliyor. 
Bu sorunu hafifletmek için üreticilerin cihaz güvenliğini temel alma-
sı gerekiyor. 

güvenlik
security

Ekim  October  2018





176

haber

www.sektorumdergisi.com

güvenlik
security

WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, kul-
lanıcıların bilgisayarları kadar yazıcılarının da güvenliğine dikkat 
etmesini ve yazılım güncellemelerini takip etmesini öneriyor. 

Ağ Güvenliği: Sorunlu bir yazıcının veya yazıcı sunucusunun direkt 
ya da dolaylı fark etmeksizin bir ağa bağlanması saldırı yüzeyini 
genişletebiliyor. Yazıcı kendi güvenlik açıklarını çevreye bu şekilde 
yayabiliyor ve ağa bağlanan başka bir cihazı da riske atabiliyor. 

Her ne kadar bu sorunun ilk çözümü 3 boyutlu yazıcı üreticilerinin 
sorumluluğunda olsa da yazıcı sahiplerinin ağ güvenliği sağlayarak 
cihazlarını daha güvenli hale getirmede rol alması gerekiyor. 

3 boyutlu yazıcıların ve sunucularının korunması için bir güvenlik 
duvarının kullanılmasının önemli olduğunu belirten Evmez, yazıcı-
ların ağ erişim izinlerini belirlerken kullanıcılara mümkün olan en az 
ayrıcalığı verme ilkesinin takip edilmesini ve sadece yetkilendirilmiş 
kullanıcıların cihaz yönetimine erişimi olduğundan emin olunmasını 
tavsiye ediyor. 

Çıktı Dosyalarının Güvenliği: Bir objeyi üç boyutlu olarak bas-
mak için yazıcıların baskı aletlerini üç boyutlu alanda nasıl hareket 
ettireceklerine ve istenilen çıktının her bir tabakada nasıl gözükmesi 
gerektiğine dair kesin talimatlara ihtiyacı oluyor. 

Özellikle açık kaynaklı olan çoğu 3 boyutlu yazıcı, bu talimatları ger-
çekleştirmek için G-Code adı verilen dosyalar kullanıyor ancak bu 
dosyaların çoğunun bir şifreleme çözümü ya da bütüncül bir kontrol 
kapasitesi bulunmuyor. 

Dolayısıyla eğer bir siber saldırgan çıktısını almak istediğiniz dos-
yalar basılmadan onlara ulaşırsa, bilginiz dahilinde olmadan onları 
kolayca değiştirerek kötü tepkilere yol açacak bir hale getirebiliyor. 

3 boyutlu baskı için kullanılan çıktı ve model dosyaları, standart hale 
getirilmiş bir şifreleme yöntemiyle korunabilir. Bu sayede yetkilen-
dirilmemiş kullanıcılar önemli bir dosyayı değiştirirse durum kolayca 
fark ediliyor. 

Yasadışı Amaçlar İçin Kullanılması: Üç boyutlu yazıcılar ile silah veya 
silah parçalarının ya da banka kartlarının kopyalarının üretilme ola-
sılığı oldukça yüksek. Özellikle derin internette paylaşılan bu gibi 
çıktı dosyaları satın alınarak farklı amaçlar için kullanılabiliyor. 

WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, bu ko-
nuda yaptırım içeren kuralların üretilmesini ve uygulanmasını, suç 
teşkil ettiği için böyle bir eylemin yargıya taşınmasını öneriyor. 

Ekim  October  2018
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Siber Güvenlik İçin 6 İpucu

Günümüzde sanal dünyada güvenlik duvarlarını oluşturmayan 
veya güvenlik için gerekli önemleri almayan bireyler ve şirket-
ler siber saldırılara maruz kalıyorlar. Yaşanan bu siber saldırılar 

bireylerin ve şirketlerin maddi ve veri kaybına sebep oluyor. 

Her şeyden önce bilgisayar ve bilgi güvenliğine önem verilmesinin 
ve “bana bir şey olmaz” denilmemesi gerektiğini ifade eden Dijital 
Dönüşüm Danışmanı ve Me Consultancy kurucusu Murat Erdör, 
maddi ve veri kaybı yaşamamak için bireylerin ve şirketlerin uygu-
layabilecekleri basit adımları şu şekilde sıraladı:

Anti-Virüs Yazılımı Kullanın

Anti-virüs programları, bilgisayarlardaki virüsleri bulma, karantina 
altına alma ve silme işlevi gören ve kullanıcıların bilgisayarlarındaki 
tehlikeleri önleyen yazılımlardır. 

Bu açıdan siber güvenlik konusunda bireylerin ve şirketlerin mutla-
ka bilgisayarlarında anti-virüs yazılımları kullanmaları gerekir. Virüs 
programları bilgisayarları tarayarak zararlı öğeleri inceler. 

Virüs programı güncel değil ise zararlı yazımları gözden kaçırabilir. 
Bu yüzden bilgisayar ve önemli bilgiler zarar görebilir. Anti-virüs ya-
zılımının güncel ve güvenilir olmasının yanı sıra sağlam bir altyapıya 
ve gelişmiş özelliklere sahip olması da önemlidir.

Verileri Yedekleyin

Kişisel ya da şirketlere ait veriler siber saldırılar ya da teknik sorunlar 
dolayısıyla kolayca kaybedilmektedir. Eğer bilgisayar ya da tablet-
lerdeki veriler dönem dönem depolanmazsa, bu verileri kurtarmak 
mümkün olmayabilir. 

Mevcut dosyaların Windows’taki veri araçları kullanılarak ya da taşı-
nabilir sürücü gibi veri depolama araçlarıyla kolayca depolanabildi-
ğini unutmayın. 

Güvenlik Duvarı Edinin

Güvenlik duvarı, bilgisayarlara gelecek tehlikeleri önlemek açısından 
önemlidir. Güvenlik duvarı, erişilen bilgisayarlardan gelen, onaylan-
mayan internet trafiğini önleyen yazılımlardır.

 Doğru ayarlanmış firewall ve güvenlik güncellemeleri, bilgisayara ve 
verilere uzaktan erişilebilme tehlikesini ortadan kaldırabilir.

Özgün Parolalar Oluşturun

Orijinal olarak nitelenen parolalar, bilgisayarların istenmeyen kişile-
re karşı erişilebilir olmasının önüne geçmektedir. Mevcut parolalar 
hiçbir zaman başkalarıyla paylaşılmamalı, belirli zaman aralıklarıyla 
değiştirilmeli ve ad-soyad, doğum tarihi, şirket adı gibi kolay tahmin 
edilebilecek şifrelerden oluşmamalıdır. 

İndirilen Dosyalara Dikkat

Bilgisayara gelişigüzel her program yüklenmemeli, her siteden in-
dirme işlemi gerçekleştirilmemeli ve indirilen dosyalara dikkat edil-
melidir. Bazı sitelerin kullanıcıları farklı adreslere yönlendirerek kredi 
kartı bilgilerini çaldıkları da unutulmamalıdır. Bu gibi durumlar ile 
karşılaşmamak için, “güvenli” onayı almış siteler ziyaret edilmeli ve 
bu siteler üzerinden işlemler gerçekleştirilmelidir.

Kimden Geldiğin Bilinmeyen E-Postaları Açmayın

“Bilgisayarınızda zararlı yazılım bulunuyor”, “Bu özel fırsatı kaçırma” 
gibi panik yaratıcı ya da gelen iletiyi açmaya teşvik edici e-posta baş-
lıkları sayesinde, verileri ve mali bilgileri ele geçiriliyor. 

Bu yüzden kimden geldiğini bilmeyen ve güvenilir olmayan e-postalar 
kesinlikle açılmamalı ve yanıt yazılmamalıdır.

güvenlik
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Gelecek 20 Yıl İnsanlığa Neler Getirecek?

Dünyanın teknolojik olarak çok hızlı gelişim sürecinden geçtiğini 
ve teknolojinin insanların ona uyum sağlamasını beklemeden 
hızla ilerlemeye devam ettiğini belirten Dijital Dönüşüm Da-

nışmanı ve Me Consultancy Kurucusu Murat Erdör, teknolojinin ve 
dijitalleşmenin günlük hayatı, iş süreçlerini ve alışkanlıkları yakın 
zamanda kökten değiştireceğini ifade etti. 

Erdör, 20 yıllık zaman diliminde teknolojinin etkisiyle insan yaşa-
mında yerini alacak ve günlük alışkanlıkları dönüştürecek gelişme-
leri şu şekilde sıraladı:

Demokrasi Dijitalleşecek

Kimlik doğrulama, güvenlik ve güvenilirlik gibi nedenler dolayısıy-
la internetten oy kullanma henüz yaygınlaşmış değil. Bu kaygıların 
hepsi gelecekte çözülecek, yeni nesil seçmenler, tek tıklamayla in-
ternetten oyunu kullanabilecek. Demokrasi dijitalleşirken e-oylama 
her yerde olacak.

Evlerin Dijital Güvenliği Önem Kazanacak 

Gelişimini 20 yıl gibi kısa bir sürede büyük yollar kat ederek tamam-
layan nesnelerin interneti, gelecekte çok daha farklı noktalarda ken-
disini göstermeye başlayacak. 

Teknolojinin hızla yol aldığı bu dönem içerisinde aklın alamayacağı 
şeyleri uzaktan görmek, dinlemek, yorumlamak ve kontrol etmek 
mümkün bir hale gelecek. 

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra sahip olunan nesneler ve özellikle ev-
ler güvenlik ihlallerine açık olacak. Evlerin dijital güvenliği önem ka-
zanacak; tıpkı bilgisayarların virüslere ve hackerlara karşı korunması 
gibi, ev koruma sistemleri de günlük hayatın parçası haline gelecek.

Hyperloop Sayesinde Ulaşım Kolaylaşacak

Toplu taşımacılıkta yeni rüya olarak tanımlanan Hyperloop Projesi 
sonlandığında iki nokta arasındaki mesafenin en hızlı şekilde kat 
edilmesini sağlayacak. Gelecekteki toplu ulaşım alışkanlarını tama-

men değiştirecek Hyperloop, çevresel koşullardan ve iklim şartların-
dan etkilenmeyecek.

Sanal Gerçeklik Gündelik Hayatın İçinde Olacak

Son dönemde teknolojisi ve popülerliği iyiden iyiye artan Virtual 
Reality (Sanal Gerçeklik) ile gelecekte hemen hemen herkes daha 
önce hiç gitmediği yerlere kolayca erişebilecek, sanal gerçekliği kul-
lanarak yeni yerleri, sanki onları ziyaret ediyormuş gibi görebilecek. 

Sanal gerçeklik, eğlence sektörünün yanı sıra eğitimde de etkili ola-
cak. Öğrenciler, tarih derslerinde zaman içinde seyahat etmenin yanı 
sıra sanal saha gezilerine de katılabilecek.

İş dünyası özelinde ise toplantılar mekandan bağımsız olabilecek, 
çalışanlar sanal gözlükler ile eğitimlere, toplantılara, sunumlara ka-
tılabilecek ve yorum yapabilecek.

Dronelar Güvenlik İçin Kullanılacak

Gelecekte, droneların çoklu yetenekleri olacak. Son yıllarda önemli 
ilerleme kaydeden drone teknojojisi sağlık, eğitim, iş, seyahat ve 
eğlence gibi alanlarda yaygın olarak kullanılacak. 

Tüm bunların yanı sıra tarım alanında tohum ekimi, ilaçlama, güb-
releme gibi faaliyetlerde dronelar aktif görev alacak. Dronelar ayrıca 
polis birimleri tarafından güvenlik amaçlı kullanılacak, can kaybı 
yaşanabilecek operasyonlarda görev alacak.

Eğitim Online Olacak

Esneklik, düşük maliyet, kolay erişilebilirlik ve artan animasyonlu 
öğrenme sayesinde online eğitim hızla gelişecek, daha geniş kitle-
lere hitap edecek. Çevrimiçi sınıflara evrimleşecek eğitim sayesinde 
gençler koleje gitmek yerine online olarak eğitim alacak. 

Kıyafetler Renk Değiştirebilecek

Kıyafetler, 20 yıl içerisinde günümüzdekinden farklı formlara dönü-
şecek. Gelecekte, kıyafetlerin rengini değiştirebilmek kolay bir işlem 
olacak ve rengi değişebilen giysiler dolaplardaki yerlerini alacak. 
Ayrıca güneş ışığını ve hareket enerjisini elektriğe çeviren giysiler de 
tasarlanacak.

güvenlik
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Endüstriyel Tesislerdeki Yangın Endişesi, 
Doğru Çözüm ve Ürünle Ortadan Kalkıyor

Sistemin en faydalı özelliği, kafamın rahat olması. Bir yangın 
başlangıcında dedektörün bunu algıladığını biliyorum”. TMMOB 
Kimya Mühendisleri Odası’nın hazırladığı Endüstriyel Tesisler 

Yangın ve Patlama Raporu’na göre; 2018’in ilk 6 ayı içerisinde 137 
yangın ve patlama vakası gerçekleşmiş. 

Bu vakalarda 5 işçi hayatını kaybetmiş ve 103 işçi yaralanmış. Geçen 
yıl raporuna yansıyan 155 ayrı yangın ve patlama olayında ise ne ya-
zık ki; 20 kişi hayatını kaybetmiş, 308 kişi yaralanmış.

İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 
listesinin 5. sırasındaki, kuruluşu 1969’a dayanan Oyak Renault Oto-
mobil Fabrikaları’nın Risk Mühendisliği ve Yangın Grubu Sorumlusu 

Ersin Kabakçı ile tercih ettikleri yangın algılama ve alarm sistemleri 
üzerine görüştük. 

Fabrikalarındaki sistemin 1995 yılında EEC Entegre Bina Kontrol 
Sistemleri tarafından kurulduğunu belirten Ersin Bey, “Firmanın hiz-
metini de ürünlerini de tavsiye ediyoruz, çünkü benim için bu sistem 
güvenirliliğiyle ön planda” şeklinde sözlerine başladı. 

Can ve mal güvenliği açısından yangını başlangıç aşamasında tespit 
edebilmenin öneminin farkında olduklarını; “Sistemin benim için en 
faydalı özelliği kafamın rahat olması. 

Bir yangın başlangıcında dedektörün bunu algıladığını biliyorum. 
Kontrolleri yapıldığı için sistemin çalıştığından eminim. Sistem ça-
lışıyor mu?” gibi bir soru geldiğinde gönül rahatlığı ile “Sistemimiz 
çalışıyordu” diye cevap verebiliyorum. Düzenli kontrolleri ve sertifi-
kasyonları var, en ufak bir olayda çalışıyor” sözleriyle aktardı. 

Yaşadıkları bir olaydan örnek veren Kabakçı; “Bunun haricindeki di-
ğer faydalı özellikleri hızlı, etkili ve güvenilir olması. Örneğin geçen 
gün mutfakta bir yangın başlangıcı vardı. İlk başta bir tane duman 
detektöründen alarm geldi. “Belki buhar gelmiştir” dedik. 

Daha sonra hemen 1-2 sn. içinde, 1. 2. 3. 4. detektörler de serileşti, 
durumu kesinleştiriyor. Çok kısa süre içinde hiçbir tereddüde ma-
hal vermeden orada gerçek bir yangın olduğunu algıladık” diyerek 
doğru algılamanın erken müdahale için ne kadar önemli olduğuna 
dikkat çekti. 

Fabrikanın her bölümünde farklı çalışma şartları olduğunu ve bu 
sebeple alana özgü çözümler gerektirdiğine değinen Ersin Kabakçı; 

“Algılama olarak baktığımızda duman detektörü ile yapamıyorsak 
ışın detektörüyle, o olmuyorsa hava çekmeli duman algılama ile 
bölgeye göre ürün seçimi yapıyoruz. 

EEC o konuda çok destek oluyor. Örneğin, boyahaneye bir solvent 
detektörü gerekiyordu. Odanın bir yerinde fazla yoğunluk var, diğer 
tarafında az yoğunluk var, Vesda’ya karar verdik. Çünkü iki bölüme 
ayrılabiliyor; bir tarafı daha hassas, öbür tarafı daha az hassas gibi” 
yorumunda bulundu. 

Yangın algılama ve alarm sistemleri hizmetini aldıkları EEC hakkın-
daki  “İşi teslim etme süresi veya satış personelinin yaklaşımı ile ilgili 
olsun EEC bize hiç sıkıntı yaşatmadı. Özellikle Bursa’da çalışanın ol-
ması ve çağırdığımızda gelebilmesi bizim için avantajlı bir durum. 
Teknik servise ihtiyacımız olduğunda kolay erişebiliyoruz” sözleriyle 
de güvende hissetmelerinin sebebini açıkladı.
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İnternet Üzerinden Ses İletiminde Yerli Güvenlik 
Çözümü NETAŞ’ın Siber Güvenlik Ürünü Nova 

V-Gate’ in %100 Yerliliği Tescillendi

NETAŞ’ın geliştirdiği siber güvenlik ürünü Nova V-Gate’in %100 
yerli oluşu İstanbul Sanayi Odası tarafından tescillendi. Dünya-
da VoIP (Internet üzerinden ses aktarımı) teknolojisinde ilk 10 

laboratuvarından birine sahip olan NETAŞ Ar-Ge merkezinde doğan 
Nova V-Gate, VoIP temelli sistemlerde yapılan sesli görüşmelerde 

uçtan uca etkin güvenliği anlık tespit ve otomatik önleme meka-
nizması ile sağlayan, VoIP sistemlerinde operasyonel yönetimi ve 
takibi gerçekleştiren ilk yerli siber güvenlik ürünü konumunda yer 
alıyor.

Türkiye bilişim sektörünün Ar-Ge lideri NETAŞ tarafından geliştirilen 
siber güvenlik ürün grubu olan Nova şemsiyesi altında yer alan Nova 
V-Gate ürününün %100 yerli oluşu, İstanbul Sanayi Odası tarafından 
13 Ağustos tarihinde tescillendi. 

Dünyada VoIP (IP üzerinden ses aktarımı) teknolojisinde ilk 10 la-
boratuvarından birine sahip olan NETAŞ Ar-Ge merkezinin çalışma-

larıyla ortaya çıkan Nova V-Gate, internet üzerinden yapılan sesli 
görüşmelerde güvenliği, yönetimi sağlayan ilk yerli siber güven-
lik ürünü konumunda yer alıyor. Nova şemsiyesi altında yer alan 
ürünler, günümüz iletişiminde giderek daha yoğun olarak, ağırlıklı 
olarak da çağrı merkezlerinde  kullanılan VoIP sistemlerinin zafiyet 

analizinden başlayarak, gerçek zamanlı olarak görüşmelerdeki ücret 
ve trafik sahtekarlıklarının tespit  edilerek önlenmesine kadar uçtan 
uca denetim ve önleme olanağını operasyonel yönetim platformu 
ile sunuyor.

4G LTE gibi yeni nesil iletişim teknolojileri sayesinde internet üzerin-
den ses ve video iletişimi son yıllarda hızla arttı. 5G ile kullanımının 
daha da artması beklenen internet tabanlı yeni iletişim teknolojileri, 
tüketicilerin iletişim alışkanlıklarından, kurumların altyapılarına ve 
iletişim sağlayıcıların iş modellerine kadar kapsamlı bir dönüşüme 
neden oluyor. 

güvenlik
security

Ekim  October  2018



haber güvenlik
security

183www.sektorumdergisi.com

Günümüzde pek çok firma, reklam, çağrı merkezilerinde olduğu gibi 
satış ve destek gibi önemli operasyonlarını internet ve VoIP altyapı-
lar üzerinden gerçekleştiriyor. Internet tabanlı diğer teknolojilerde 
de olduğu gibi VoIP sistemlerin siber güvenlik açıkları, hem kurum-
ların kritik önemdeki bilgi gizliliğini ve itibarını, hem de kullanıcıla-
rın mahremiyetini tehdit altında bırakıyor. 

Bir yıldır kullandıkları Nova V-Gate’ten çok memnun olduklarını 
belirten TurkNet CTO’su Mustafa Uçar, NETAŞ ile birlikte sektörde bu 
alandaki önemli bir ihtiyaca çözüm üretmiş olduklarını belirten Uçar, 
bununla yetinmeyeceklerini söylüyor:

 “Daha önümüzde uzun bir yol var. NETAŞ’la birlikte V-Gate’ i daha da 
ileri bir seviyeye taşıyacağız. Bu çözüm sayesinde yazdığımız statik 

eşik değerleriyle analiz yapıp, dolandırıcılığı tespit edebiliyoruz. İler-
leyen süreçte bunu makine öğrenimine dayalı bir modele doğru da 
geliştirmek istiyoruz.” 

Nova ürün grubunu geliştiren NETAŞ Siber Güvenlik Teknoloji Ge-
liştirme grubunun direktörü Uğur Çağal ise, “İletişimde sağladığı 
esneklik, verimlilik ve maliyet avantajına bağlı olarak VoIP temelli 
sistemlerin yaygınlığı giderek artmaktadır. VoIP sistemlerin avantaj-
larının yanında güvenlik de çok önemli. 

Nova V-Gate sahtekarlıkların ve saldırıların tespitini gerçek zamanda 
yaparak, otomatik aksiyon alınmasını sağlıyor. Ayrıca kontrol ede-
bildiğiniz sistemin güvenliğini daha etkin sağlayabileceğiniz için 
operasyonel yönetim platformu ve monitör modülü de içerilmekte. 

Makine öğrenmesi ve büyük veri analitiği gibi yeni nesil teknoloji ve 
metodları kullanarak yakın gerçek zamanda sistem modeli çıkarımı 

üzerinden davranış anomalisi tespitine yönelik, Nova V-Gate’ e ek di-
ğer ürünümüzü de yeni tamamlamış bulunmaktayız. 

Siber güvenlik sürekli yaşayan bir alan. Biz de Nova’ya yeni ürün ve 
özellikler eklemek üzere Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açık-
lamasını yaptı.

Nova Siber Güvenlik Ürünleri

• Nova V-SPY (VoIP Zafiyet Analiz Aracı), çok çeşitli VoIP atak modül-
lerine sahip, güvenlik ölçümlerinin detaylı raporlarını veren, otoma-
tik bir penetrasyon test aracı.

• Nova V-GATE (VoIP Uygulama Güvenlik Duvarı), detaylı paket ince-
leme, istatistiksel analiz ve davranış analizi, anomali tespiti, ataklara 

karşı koruma, VoIP izleme ve operasyonel yönetim özellikleri saye-
sinde VoIP tehlikelerini tespit edip ve koruma sağlayan uygulama 
güvenlik duvarıdır.

• Nova Güvenlikli Medya Platformu, zenginleştirilmiş güvenlik yön-
temleri ve kripto algoritması sayesinde güvenli ses ve video iletişimi, 
dosya ve mesaj transferi, beyaz tahta kullanımı sunar. 

• Nova Pentest Servisleri, uygulamaları, altyapıları, aygıtların kendi-
lerini test ederek, bu sayede VoIP, Web and bütünleşik iletişim bağ-
lantılı ataklara karşı koruma sağlar. 

• Nova FMS (Dolandırıcılık Yönetim Sistemi) büyük veri üzerinde 
analitik, istatistik, makine öğrenmesi ve mantıksal kural platformu 
sayesinde VoIP sistem modeli çıkarmakta ve davranış anomalilerini 
tespit ederek Nova V-Gate’in aksiyon alması için alarmlar üretmekte-
dir. Ayrıca içerisinde çok gelişmiş monitör konsolu da bulunmaktadır. 
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IndigoVision Ürünleri Y3K Güvencesiyle Türkiye’de

Dünyanın önde gelen video izleme çözümleri üreticisi Indigo-
Vision, Y3K distribütörlüğü ile Türkiye’de sunulmaya başladı. 
Güvenlik teknolojileri sektörünün tanınmış global markaların-

dan IndigoVision’un video izleme çözümleri konusundaki geniş ürün 
portföyü Y3K tarafından işletmelere sunulmaya başladı. 

Y3K’nın tek yetkili distribütör olarak sunduğu IndigoVision markası, 
25 yıla yaklaşan geçmişinde elde ettiği sayısız başarı ile sektörün 
önemli isimlerinden biri konumunda bulunuyor.

Sistem Masraflarını Yüzde 90 Azaltan Teknoloji

IndigoVision’ın öne çıkan özellikleri arasında üst düzey veri sıkıştır-
ma dikkat çekiyor. Bu da yüksek veri depolama alanlarına ihtiyaç 
duyan video izleme uygulamalarının çok daha düşük maliyetle sak-
lanabilmesine olanak sağlıyor. 

Bu sayede veri depolama ve sistem masraflarını yüzde 90’a varan 
oranda azaltan IndigoVision çözümleri, şirket bünyesinde geliştiri-
len tescilli SMART.core™ teknolojisi ile yüksek görüntü ve ses kalitesi 
sunuyor.

Gelişmiş Entegrasyon Yeteneği Uygulamaları Kolaylaştırıyor

IndigoVision’un bir diğer avantajı ise farklı tipteki elektronik güven-
lik sistemleri ve markalarıyla kolayca entegre olabilmesi. Böylece, 
bu alanda yatırım yapmak isteyen kurumların toplam sahip olma 
maliyeti de büyük oranda düşüyor. 

Uçtan Uca Eksiksiz Bir Çözüm

Farklı tiplerdeki güvenlik kameralarından, kayıt sistemlerine ve vi-
deo yönetim yazılımlarına  eksiksiz bir portföye sahip video izleme 
çözümü olan IndigoVision’ın ölçeklenebilir yapısı sayesinde ileride 
yapılacak iyileştirme ve geliştirme maliyetleri de minimumda tutu-
luyor. 

IndigoVision’un benzersiz Dağınık Ağ Mimarisi (Distribüted Network 
Architecture- DNA), ürünlerin tercih edilmesindeki bir diğer faktör 
olarak öne çıkıyor. 

Merkezi bir sunucu ihtiyacını ortadan kaldıran bu yapı sayesinde 
oluşabilecek bir arıza durumunda bile ağ üzerinde bir veri yoğun-
luğu oluşmuyor.

25 Yılda Sayısız İlke İmza Atıldı

1994 yılında kurulan IndigoVision’un tarihi sektördeki pek çok ilki 
de içeriyor. 2001 yılında dünyanın ilk NVR (Network Video Recorder) 
çözümünü sunan şirket, 2002 yılında yine bir ilk olarak ilk ölçeklene-
bilir video yönetim sistemini devreye aldı. 

2004 yılındaki Atina Yaz Olimpiyatları’nda, olimpiyat oyunlarının ilk 
IP temelli güvenlik teknolojilerini sunan IndigoVision, 2008 yılında 
ilk HD görüntü kalitesine sahip güvenlik kamerasını, 2017 yılında ise 
video izleme ağları içerisindeki istenmeyen giriş ve siber saldırıları 
algılayan CyberVigilant ürününü pazara sundu.

Y3K ile tüm yeni ve teknolojik ürünlerini Türkiye pazarına sunacak 
olan firmanın yeni nesil izleme teknolojileri arasında Frontline2 
adında güvenlik amaçlı yaka kamerası ve Integra adlı ufak boyutlu 
entegre NVR ları bulunuyor.

Bugüne kadar 100’den fazla ülkede 15 binden fazla projede kulla-
nılan IndigoVision’un sunduğu ürün ve çözümler yüksek teknoloji 
içeren özellikleriyle beğeni topluyor. 

Ölçeklenebilir ve esnek bir yapıyla projelendirilebilen ürünler 
Y3K’nın elektronik güvenlik sektöründeki deneyimiyle elektronik 
güvenlik projelerinin profesyonel ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamayı 
hedefliyor.
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KameramPro, Çok Noktalı, Geniş Alanların 
Kontrolünde Riski Minimuma İndiriyor

Pronet’in yeni analitik kamera platformu, fazla sayıda kamera 
ihtiyacı olan çok noktalı alanlar için en etkili çözümü sunuyor. 
Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet, en son teknolojiye sahip 

güvenlik çözümlerini sunmaya devam ediyor. 

Pronet’in yeni kamera çözümü KameramPro, fazla sayıda kamera 
kullanımına ihtiyaç duyan alanlar için kişiselleştirilebilir bir kamera 
yönetim platformu sunuyor. 

KameramPro, başta çok noktalı ve merkezden yönetilen kurumlar 
ve iş yerleri olmak üzere, müstakil ev, geniş metrekareli alanlar gibi 
lokasyonlar için de en ideal güvenlik çözümü olmaya aday. 

Tek platformdan tüm sistemin yönetilebildiği analitik kamera plat-
formu KameramPro, yüksek görüntü kalitesi, ayrıntılı raporlama, 
detaylı video analiz özellikleri ile bu alanda Türkiye’deki en kapsamlı 
ve gelişmiş kamera platformu.

Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet, çok noktalı, merkezden 
yönetilen kurumlardan büyük iş yerlerine, geniş evlerden büyük 
bahçeli alanlara kadar herkes için en kapsamlı kamera yönetim plat-
formu olan KameramPro’yu kullanıma sundu. 

Çoklu mekan kontrolünde kullanıcının ihtiyacına en uygun ve en 
kapsamlı kamera çözümü olmasıyla öne çıkan analitik kamera plat-

formu KameramPro, ihtiyaca göre kişiselleştirilebilen yapısı, görün-
tü kalitesini iyileştirme kabiliyeti, kişi sayma özelliği ve detaylı video 
analiz özellikleri sayesinde mekanın güvenliğini en üst seviyeye 
taşıyor. 

Platform, yakın zamanda sisteme dahil edilecek olan obje algılama 
ve yüz tanıma özellikleriyle çok noktalı, geniş alanlarda denetimi 
artıracak. 

Çok Sayıda Stratejik Noktaya Sahip, Güvenlik İhtiyacı Yüksek 
Kurumlar İçin İdeal Çözüm

Fazla sayıda kamera kullanımına ihtiyaç duyan alanlar için ideal bir 
çözüm olan KameramPro’nun uzun süreli yedekli lokal ve buluta ke-
sintisiz kayıt özelliği de bulunuyor. 

Sadece lokale kayıt yapan sistemlerin yerel depolama birimleri zarar 
gördüğü ya da çalındığı durumda kayıtlı görüntüler de kaybolur. 

KameramPro ise hem lokale hem de buluta kayıt yaptığından bu 
riski tamamen ortadan kaldırıyor. 

Platform ayrıca, buluta kayıt esnasında bant genişliğinin kullanımını 
kontrol edilebilir şekilde yönetiyor ve bu sayede internet tüketimini 
en efektif şekle getiriyor. Ayrıca görüntü kalitesini optimize ediyor. 
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Kendine ait mobil uygulaması ile yönetimi sağlanan platform, 
aynı zamanda tüm tarayıcılar ile web arayüzü ile de kullanılabi-
liyor ve kullanıcının ihtiyacına, kullanım özelliklerine göre kişisel-
leştirilebiliyor. 

Analitik kamera platformu KameramPro, kaydettiği tüm veri ve vi-
deoları şifreleyerek bu içeriklere yalnızca ilgili kişilerin ulaşmasını 
sağlıyor, sistemde yaşanacak herhangi bir teknik problemi anında 
tespit edip anlık bildirimlerle kullanıcısına bildiyor.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Pronet’in sunduğu Ka-
meramPro çözümü, birden çok stratejik noktaya sahip kurum ve iş 
yerleri için kolay güvenlik kontrolü sağlaması ile öne çıkıyor.  

KameramPro, geniş mertrekareli alanlardan iş yerlerine kadar, 
mekanlarının güven içinde olduğuna emin olmak isteyen herkese 
sunduğu çözümler ile geniş bir ihtiyaç yelpazesine cevap verebilen  
yapıya sahip.

Analitik kamera platformu KameramPro ile işletmeler ayrıntılı ra-
porlara ulaşabiliyor.

KameramPro, işletmelere ve kurumlara sunduğu ayrıntılı rapor-
larla da analitik bir çözüm sağlıyor. Platformun sunduğu analitik 
çözümler arasında: 

• Önceden tanımlanmış herhangi bir büyüklükteki bir alana izinsiz 
girişler olduğunda alarm üreterek uyarı vermesi,

• Belirli bir alanın dışına çıkan veya içine giren tüm objeler/kişiler/
araçlar için alarm üreterek uyarı sağlaması, 

• Belirlenen bir alandaki obje, araç ve insanların sayılması,

• Önceden belirlenen ve hareket olduğu anda uyarı verilmesi is-
tenen bir lokasyonda oluşan hareket için alarm üretilmesi gibi 
özellikler yer alıyor.

Sunduğu detaylı analiz özellikleriyle çeşitli raporlara ulaşılmasını 
sağlayan KameramPro, analitik yapısıyla dikkat çekiyor.

KameramPro İle Neler Yapılabilir? 

Mobil cihaz üzerinden canlı video izleme, kamera ayarlarını de-
ğiştirme ve videoların e-posta olarak iletilmesine imkan sağlayan 
bu çözüm, aynı zamanda rahat ve anlaşılır bir kullanıcı arayüzü 
sunuyor. 

Geniş alana sahip, çok noktalı ve merkezden yönetilen kurumların 
yanında müstakil ev, çiftlik gibi mekanlar için de ideal bir kamera 
çözümü sunan KameramPro, kullanıcıyı kamera seçiminde de öz-
gür kılıyor. 

Marka, model bağımsız tüm IP ve analog kameralarla uyumlu 
platform, kullanıcının sahip olduğu mevcut kameraların sisteme 
dahil edilmesine de olanak sağlıyor. 

Kullanıcıların istediği zaman video kaydetmesine imkan veren 
KameramPro, detaylı video analiz özellikleriyle de son teknolojik 
gelişmeleri  kullanıcı ile buluşturuyor. 

Görüş açısı performansıyla iddialı olan KameramPro, her kamera 
için sınırsız hareket algılama alanı oluşturup kameralar çevrimdışı 
olduğu taktirde kullanıcıyı uyararak potansiyel tehlikelerin önüne 
geçiyor. 

Pronet, Teknoloji ve İnsan Kaynağına Yatırım Yapmayı 
Sürdürecek

Pronet’in sunduğu yenilikçi güvenlik çözümleriyle sektördeki 
liderliğini devam ettirdiğini belirten Pronet Pazarlama ve İş Ge-
liştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip, “Bir süre 
önce kullanıma sunduğumuz çift iletişim kanalı teknolojisine sa-
hip yeni nesil alarm paneli sektörde ilk olma özelliği taşıyor ve bu 
alandaki en önemli gelişmelerden biri. 

Analitik kamera platformu KameramPro ise, çok noktalı ve geniş 
alanlar için geliştirilmiş bir kamera çözümü. Ar-Ge faaliyetleri 
sonucunda ortaya çıkan KameramPro ile öncelikle merkezden yö-
netilen kurumlar ve iş yerleri olmak üzere, müstakil ev, çiftlik gibi 
geniş alanlar için de ideal ve kolay bir kamera çözümü sunuyoruz. 

KameramPro, buluta kayıt yaptığından yerel depolama birimleri 
zarar gören ya da çalınan diğer sistemlerin aksine kayıtlı görüntü-
lerin kaybolma riskini ortadan kaldırıyor. 

KameramPro’nun lokalde yaptığı kayıtlar, internet bağlantısının 
kesintiye uğraması veya kalitesinin bozulduğu durumlarda yedek-
lenip buluta aktarılıyor.

Bu özellik sayesinde, kullanıcı görüntülere kesintisiz ulaşılabiliyor 
ve de maksimum denetim sağlanmış oluyor. Yeni platformumuz 
kurumlara sunduğu ayrıntılı raporlarla da analitik bir çözüm sağ-
lıyor. 

Pronet olarak her müşterimizin sistemini saniye saniye takip edi-
yor ve KameramPro’da da yaşanacak herhangi bir teknik problemi 
anında belirleyip bu durumu hızla kullanıcısına bildiriyoruz” dedi.

Türkiye’de güvenlik alanında pek çok yeniliği hayata geçiren 
Pronet’in en son teknoloji ve gelişmeleri takip ederek kullanıcıya 
sunmaya devam edeceğinin altını çizen Ediz Habip, teknoloji ve 
insan kaynağına hiç durmadan yatırım yapmayı sürdüreceklerini 
vurguladı.
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Veliler Okul Servislerini Yakın Takipte, 
Öğrenciler Güvende

İstanbul Toplu Taşımacılar Birliği (İSTAB) üyesi firmalara ait 18.341 
servis aracında kullanılan Arvento Araç Takip Sistemi sayesinde 
veliler çocuklarının okula ve eve varış zamanlarını mobil cihazları 

üzerinden görebiliyorlar. 

Arvento Araç Takip Sistemleri tarafından geliştirilen Arvento Kids  
uygulaması sayesinde servis aracının hız ihlali yapıp yapmadığını 
tek bir tıkla kontrol edebilen veliler rahat bir nefes alıyor.

Velilerin okul servislerini takip edebilmeleri için geliştirilen  Arvento 
Kids uygulaması, çocukların okula ve eve varış zamanlarının anlık ve 
geçmişe dönük olarak takip edilmesini sağlıyor. 

Sistem sayesinde servis aracının hız ihlali yapıp yapmadığı da veliler 
tarafından rahatlıkla görülebiliyor. Servis aracı eve yaklaştığında ve-
linin cep telefonuna bildirim gönderen sistem sayesinde hem aracın 
hem de velilerin ve çocukların kapı önündeki bekleyişleri sona eriyor.

Arvento servis takip sistemi ile velilere güvenli servis hizmeti sunan 
okul yönetimleri, servis araçlarının her hareketini ve hızını sistem 
üzerinden online takip edebiliyor. 

Velilerden herhangi bir şikayet geldiğinde sistem üzerinden bakarak 
doğru yanıtı veren okul yönetimi, aynı zamanda servis araçlarının 
zamanında okulda olup olmadığını da takip ederek eğitim ve öğre-
tim saatlerinin aksamadan devam etmesini sağlıyor.

Servis şirketleri, toplam km takibi, rota planlama ve hız kontrolü ta-
kibi yapan sistem sayesinde tam zamanında hizmet sağlayarak hem 
velilerin hem de okul yönetimlerinin memnuniyetini artırmış oluyor. 

Bir yandan da servis araçlarında yakıt ve zaman tasarrufu sağlayarak 
verimliliklerini arttırmış oluyorlar.
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McAfee Labs Kripto Para Madenciliğinin İkinci 
Çeyrekte de Büyümeye Devam Ettiğini Tespit Etti

McAfee araştırmacıları; zararlı kripto madencilik yazılımları 
trendini, Windows 10 Cortana açıklarını, blockchain saldırı 
vektörlerini, mobil fatura dolandırıcılığı uygulamalarını ve 

açıkların silah olarak kullanılabilme özelliklerini analiz etti.

Cihazlardan bulut bilişime kadar geniş bir alanda hizmet sunan si-
ber güvenlik şirketi McAfee, bugün McAfee Labs Tehdit Raporu: Eylül 
2018’i yayımladı. Raporda 2018’in ikinci çeyreğinde yeni siber teh-
ditlerdeki artış ve eğilimler inceleniyor.

 McAfee Labs, 2017’nin 4. çeyreğinde artmaya başlayan zararlı krip-
to madencilik yazılımlarının 2018’in ilk yarısı boyunca büyümeyi 

sürdürdüğünü tespit etti. McAfee ayrıca, 2017’de yaşanan WannaCry 
ve NotPetya saldırılarında kullanılan açıkların yeni zararlı yazılım sü-
rümleriyle değerlendirilmeye devam ettiğini belirledi.

Fidye yazılımlarına göre daha nadir görülse de zararlı kripto ma-
dencilik yazılımları tehdit alanında hızla adını söz ettirir hale geldi. 
2017’nin dördüncü çeyreğinde yaklaşık 400.000 adet artmasının 
üzerine, yeni zararlı kripto madencilik yazılımı örnekleri 2018’in ilk 
çeyreğinde inanılmaz şekilde %629 oranında artarak 2,9 milyon 
adede ulaşmıştı. 

Bu eğilim 2. çeyrekte de devam etti. Toplam örnek sayısı, 2,5 mil-
yondan fazla yeni örnekle %86 oranında arttı. McAfee Labs, fidye 
yazılımları gibi eski zararlı yazılımlara madencilik özellikleri eklen-
diğini dahi tespit etti. 

Bazı durumlarda ise kripto madencilik ile daha geniş bir yelpazedeki 
potansiyel kurbanlar yerine belirli grupların hedef alındığı görüldü. 
Zararlı bir kripto madencilik yazılımı grubu, popüler oyunları iyileş-
tirdiğini iddia eden bir “mod” gibi görünerek bir Rus forumundaki 
oyuncuları hedef aldı. Oyuncular, bilgisayar kaynaklarını kendi karı 
için kullanan zararlı yazılımı indirmeleri için kandırıldı.

Zararlı kripto madencilik yazılımları öncelikle bilgisayarları hedef 
alsa da kurbanlar arasında diğer cihazlar da bulunuyor. Örneğin, Çin 
ve Kore’de ADB. Miner adlı zararlı yazılım ile Android telefonlar suç-
lular için Monero kripto para birimi üretiminde kullanıldı. 

“Birkaç sene önce internet router’larının, video kayıt cihazlarının ve 
diğer Nesnelerin İnterneti araçlarının kripto madencilik için kulla-
nılacağını düşünmezdik. Çünkü bu cihazların işlemcileri bu tür bir 
üretim için yetersizdi” diyen McAfee Gelişmiş Tehdit Araştırma Baş 
Uzmanı ve Kıdemli Baş Mühendisi Christiaan Beek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu tür online cihazların ulaştığı dev hacim ve zayıf paro-
la kullanma eğilimi, kripto madencilik faaliyetleri için çok çekici bir 
platform meydana getiriyor. 

 Bu tip IoT cihazlarından oluşan 100.000 adet botnet’e sahip bir siber 
suçlu olsaydım yeni ve kârlı bir gelir akışı sağlamaya yetecek kadar 
kripto parayı neredeyse maliyetsiz bir şekilde üretebilirdim.” 
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Açıklardan Yararlanan Zararlı Yazılım 

WannaCry ve NotPetya saldırılarının üzerinden bir yıl sonra, yazılım 
açıklarından yararlanmak için özel olarak tasarlanan yeni zararlı ya-
zılım örneklerinin sayısı 2. çeyrekte %151 oranında arttı. McAfee bu 
iki yüksek profilli tehdidin kullandığı yöntemlerin farklı amaçlarla 
yeni zararlı yazılım gruplarında kullanıldığını tespit etti. Tamamen 
yeni tehditler ortaya çıkarmak için yeni keşfedilen açıklardan benzer 
şekilde yararlanılıyor. 

“WannaCry ve NotPetya, siber suçlulara zararlı yazılımların açıklar-
dan yararlanarak sistemde yer edinebilmek amacıyla kullanılabi-
leceğini ve ağlar arasında hızla yayılabileceğini gösteren güçlü bir 
örnek oldu.” diyen Beek, ardından şunları söyledi: 

“Saldırıları başlatmak için yamaları aylar hatta yıllardır bulunan ve 
tarihi 2014’e kadar uzanan birçok açığın kullanıldığını görmek şa-
şırtıcı.  Bu durum ne yazık ki hem kullanıcıların hem de kurumların 
açıkları yamalar çıkar çıkmaz kapatma konusunda daha iyi bir iş çı-
karmaları gerektiğini gösteriyor.” 

Windows 10 Cortana Açıkları 

McAfee Labs ve Gelişmiş Tehdit Araştırma Ekibi Windows 10’un sesli 
asistanı Cortana’da bir açık keşfetti. Microsoft’un kapatmak için Ha-
ziran ayında bir yama yayımladığı açık, saldırganların Windows 10 
kullanılan tamamen güncel bir makinenin (Haziran yaması öncesi 
RS3 ve RS4) kilit ekranından kod çalıştırmasına izin verebiliyordu. 

McAfee, Microsoft tarafından birleştirilerek CVE-2018-8140 şeklinde 
temsil edilen üç araştırma vektörü üzerine eğildi. McAfee, sorum-
lu açıklama politikasının bir parçası olarak bu açığı Nisan ayında 
Microsoft’a bildirdi.

Google Play’de Fatura Dolandırıcılığı 

McAfee Mobil Araştırma ekibi, Google Play’deki en az 15 uygulama-
da yeni bir fatura dolandırıcılığı faaliyeti belirledi. Bu yeni dolandırı-
cılık faaliyeti, siber suçluların Google Play gibi yasal mağazalardaki 
uygulamaları kullanarak kurbanlardan para çalmanın yeni yollarını 
bulmaya devam ettiğini gösteriyor. 

Dolandırıcılık faaliyetlerinin ardındaki AsiaHitGroup Gang adlı grup, 
2016’nın sonuna doğru çoğu Tayland ve Malezya’daki en az 20.000 
kurbandan popüler uygulamaların kopyalarını indirdikleri için para 
almaya çalışan sahte kurulum uygulaması Sonvpay.A’yı yaymaların-
dan bu yana aktif olarak çalışıyor.  

Bu olaydan bir yıl sonra, Kasım 2017’de ise Google Play’de Sonvpay.B 
saldırısı tespit edilmişti. Sonvpay.B, kurbanın hangi ülkede oldu-
ğunu IP adresinin konumundan belirleyip, hiçbir şeyden haberi 
olmayan kullanıcılardan para çalma potansiyelini artırmak için Rus 
kurbanları da fatura dolandırıcılığına ekliyordu.

Blockchain Güvenliğine Yönelik Tehditler 

McAfee Gelişmiş Tehdit Araştırma ekibi, kullanıcılara ve blockchain 
teknolojilerini uygulayanlara yönelik en büyük güvenlik tehditlerini 
tanımladı. Araştırmacıların yaptığı analizde kimlik avı, zararlı yazı-
lım ve uygulama açıklarının en önde gelen saldırı vektörleri olduğu 
belirlendi.

2018 2. Çeyrek Tehdit Aktiviteleri 

McAfee Labs 2018’in 2. çeyreğinde her saniyede beş yeni tehdit tes-
pit etti. Bunlar arasında, en yeni başarılı teknolojileri ve taktikleri, 
hedeflerin savunmasını aşmak için daha da geliştiren dikkate değer 
teknik özelliklerin kullanıldığı yeni tehditler de yer aldı. 

• Fidye yazılımları. Toplam fidye yazılımı örneği sayısı artmaya de-
vam ediyor. Bu sayı son dört çeyrekte %57 büyüdü. Yeni fidye yazı-
lımı aileleri geçtiğimiz çeyreklere göre daha az ortaya çıksa da McA-
fee varolan fidye yazılımı ailelerinin yeni sürümlerinin görüldüğünü 
belirtti. Örneğin McAfee yalnızca 2. çeyrekte, Scarab fidye yazılımı 
ailesinin bir düzine yeni sürümünü tespit etti. Bu yeni sürümler, ai-
lenin 2017 ortasında ilk kez ortaya çıkmasından bu yana belirlenen 
sürümlerinin toplam sayısının yarısından fazlasını oluşturuyor.

• Mobil zararlı yazılımlar. Yeni mobil zararlı yazılım örneklerinin 
sayısı 2. çeyrekte %27 arttı. Bu çeyrek, üst üste artış yaşanan ikinci 
çeyrek oldu. Güney Amerika’daki McAfee müşterileri %14 ile en fazla 
etkilenen grup oldu. Son dört çeyrekte toplam mobil zararlı yazılım 
sayısı %42 arttı. 

• JavaScript zararlı yazılımları. Yeni örneklerdeki %204’lük artış, 
siber suçluların yeni nesil JavaScript zararlı yazılımlarına geçtiğini 
gösteriyor. Son üç çeyrekte önemli oranda azalan JavaScript zararlı 
yazılımları, 7 milyon yeni örnekle rekor kırdı. Birinci çeyrekte bu ya-
zılımların sayısı yaklaşık 2 milyondu. 

• LNK zararlı yazılımı. PowerShell, geçmiş çeyreklerde dosyasız za-
rarlı yazılım geliştiricileri arasında etkin olsa da yeni örneklerin artış 
oranı %15’e düştü. Ancak, yeni LNK zararlı yazılımları büyümeye de-
vam ediyor. Siber suçlular zararlı PowerShell komut dizinleri ve diğer 
zararlı yazılımlarını gizlice dağıtmak için .lnk kısayollarını her geçen 
gün daha sık kullanmaya başladı. Bu kategorideki toplam örneklerin 
sayısı son dört çeyrekte %489 oranında arttı.

• Spam botnet’leri. Gamut adlı spam botnet’i 2. çeyrekte diğerleri-
nin hepsini geride bıraktı. Kanada Gelir İdaresi’ne yönelik kimlik avı 
saldırılarında bu botnet büyük oranda kullanıldı. Son dönemde öne 
çıkan saldırılar ise para sızdırma yöntemleri için sıklıkla kullanılan 
sahte iş teklifleri ile ilgili oldu. 
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Milestone Entegrasyon Günleri, Sektör 
Profesyonellerini Buluşturdu

Son 10 yıldır üst üste dünyanın 1 numaralı video yönetim yazılımı 
üreticisi seçilen Milestone Systems, 19 Eylül günü düzenlediği 
Milestone Entegrasyon Günleri etkinliğinde farklı alanlar için 

sunduğu entegre çözümler ve yenilikleri sektörün profesyonel isim-
leri ile paylaştı. 

Etkinlikte konuşan Milestone Güneydoğu Avrupa Bölgesi’nden So-
rumlu Özgür Uygur “2020 yılında çevremizde kullandığımız tüm ci-
hazların internete çıkacağını, birbirleriyle etkileşim içinde olacağını 
göreceğiz” diyerek, güçlü platform ve topluluğun önemine vurgu 
yaptı.

Son 10 yıldır üst üste dünyanın 1 numaralı video yönetim yazılımı 
üreticisi seçilen Milestone Systems, 19 Eylül günü düzenlediği Mi-
lestone Entegrasyon Günleri etkinliğinde farklı alanlar için sunduğu 
entegre çözümler ve yenilikleri, sektörün profesyonel isimleri ile 
paylaştı. 

Etkinlikte konuşan Milestone Güneydoğu Avrupa Bölgesi’nden so-
rumlu Özgür Uygur, Milestone’un Türkiye’de büyümesini sürdürece-
ğini aktardı. 

Axis, PriveMask, Infortrend, Mobotix, Transition Networks şirketleri 
de etkinlikte yer alarak, Milestone’un sunduğu çözümlerle ilgili de-
neyimlerini katılımcılarla paylaştı. 

Akıllı şehirler, lojistik, mağazacılık ve diğer alanlarda geliştirilen 
Milestone entegre çözümleri hakkında detaylı bilgilerin verildiği 

etkinlikte katılımcıların, sunulan çözümleri canlı demolarla dene-
yimlemesi sağlandı. 

Milestone Entegrasyon Günü’nde, Milestone xProtect’in en son sürü-
mü de üçüncü parti çözümlerle entegre şekilde canlı olarak davetli-
lere gösterildi. 

Bununla birlikte en iyi video yönetim çözümü için ihtiyaç duyulan 
tüm bileşenlerin sergileneceği ticari platform (dijital alışveriş mer-
kezi) olan Milestone Marketplace’in de ön tanıtımı yapıldı.

Marketplace İle Dijital Alışveriş Merkezini Ticari Kullanıma 
Sunacak

Dünyada IP video yazılımı standartlarını belirleyen Milestone 
Systems’ın GüneyDoğu Avrupa satış müdürü Özgür Uygur konuşma-
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sında “2020 yılında çevremizde kullandığımız tüm cihazların internete 
çıkacağını, birbirleriyle etkileşim içinde olacağını göreceğiz ” diye-
rek, güçlü platform ve topluluğun önemine vurgu yaptı. 

Uygur, şu bilgileri verdi: “2016 yılında Pazar stratejimizi açıklarken; 
sadece bir açık platform şirketi değil, açık platform topluluğu olaca-
ğımızın altını çizmiştik.

Teknoloji ortaklarımızla ve partnerlerimizle birlikte video tekno-
lojilerinin dokunduğu her alanda, birlikte çözüm geliştiriyor ve bu 
yaratıcı, yenilikçi topluluğu birlikte büyütüyoruz. 

Bu topluluk, işlerini birbirine bağlayarak, tek başına bir şirketin ya-
pabileceğinden çok daha fazlasını yapabiliyor. Bu çözümlerin kolay 
ve güvenilir bir şekilde entegre edilmesi için gereken platform olan 
xProtect çözümümüzü sürekli geliştiriyor ve sektöre yön vermeye 
devam ediyoruz. Bununla birlikte, gelişen ve büyük potansiyeli olan 
Türkiye pazarındaki varlığımızı güçlendirerek, ekibimizi büyütüyoruz.

Platformumuzu üçüncü parti çözümlerine kolay ve güvenilir bir şe-
kilde bağlanmak için sürekli güncelliyoruz. Yakında Marketplace ile 
en iyi video yönetim sistemini yaratmak için ihtiyaç duyulan tüm bi-
leşenlerin sergilendiği, dijital bir alışveriş merkezini ticari kullanıma 
sunuyor olacağız.”

Türkiye’de Büyümesini Sürdürecek

“Milestone olarak globalde her yıl ortalama yüzde 28 oranında bü-
yüyoruz. Türkiye pazarının, son yıllarda olduğu gibi, önümüzdeki 
dönemde de büyümeye yatkın bir pazar olmaya devam edeceğini 
düşünüyoruz” diyen Uygur, bu durumun Türkiye adına ortalamanın 
üzerinde bir beklenti yarattığına da dikkat çekti. Uygur sözlerini şöy-
le sürdürdü:

“Türkiye’deki lokal ekibimizi büyütüyoruz. Ayrıca yüksek büyüme 
fırsatlarını yakalamak için birçok teknoloji alanında yatırımlarımızı 
önceliklendirdik. 

Bağlı aygıtlar pazarında, Milestone platformunun en yüksek sayıda 
bağlı aygıtı bir araya getirmesine olanak tanıyan yatırımlar yaptık. 
Şu anda 7000’den fazla aygıt türünü destekliyoruz. 

Uzun zaman önce video işlemciyi CPU’dan GPU’ya geçirdik ve akıllı 
cihazlardan gelen yeni bilgileri yakalamak için bir meta veri motoru 
geliştirdik.”

Akıllı Sistemler pazarında, derin öğrenmeyi destekleyen, süreçleri ve 
işlemleri otomatikleştiren teknolojilere yatırım yaptıklarını söyleyen 
Özgür Uygur, birçok işlemi geliştirmek için AI’yı kullanma fırsatlarını 
gördüklerini de sözlerine ekledi. 

Geçtiğimiz dönemde akıllı şehirler için gelişmiş sunucular yaratmak 
adına  Nividia ile yeni bir işbirliği yaptıklarını aktaran Uygur, şu bil-
gileri verdi:

“Görsel zeka teknolojisi pazarında da büyük bir potansiyel görüyo-
ruz. Video görüntüleme işlemlerini, yeni görsel sunum türleri ve 3D, 
VR ve akıllı haritalar gibi ölçeklerle zenginleştiren, görsel hesaplama 
teknolojilerinden yararlanma konusunda çok büyük bir potansiyel 
var. Gelecek görüntü ve algı merkezli iletişimde. Partnerlerimiz ve 
teknoloji ortaklarımızla birlikte biz orada olacağız.”

Xprotect En Son Sürümü İle Göz Doldurdu

Pazardaki en güvenilir ve stabil video yönetim yazılımı olma özelli-
ğiyle tanınan xProtect’in yeni sürümünde, mevcut gelişmiş özellikle-
re ek olarak, web client’a ses özelliği eklendi. Böylece web arayüzün-
de kameraların canlı ve kayıt görüntülerinde ses de dinlenebilecek.  
Aryıca yeni sürümde, video kalitesi ayarlama özelliği SVQR (scalable 
video quality recording) de kullanılabilecek. 

Kayıt sunucusundan bağımsız olarak, kayıt yapan ünite arızalansa 
dahi istemciler canlı görüntüyü izletmeye devam edecek. Ayrıca 
donanımın “quick sync” özelliği olmasa dahi Nvidia ekran kartı ile 
donanım hızlandırılması yapılabilecek.

Ekim  October  2018
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Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan: “Yangın 
Güvenliğinde Öncelikli Hedef, Binalarımızda 

Yangın Oluşma Riskini Minimize Etmek Olmalı”

25 Eylül-1 Ekim yangından korunma Haftası’nda Türkiye İMSAD’ 
dan açıklama. İnşaat malzemesi sektörünün çatı örgütü Türkiye 
İMSAD, ‘Yangından Korunma Haftası’ dolayısıyla yaptığı açıkla-

mada; yangın güvenliği konusunda, yeni inşa edilen yapıların yanı sıra 
yenilenen yapılarla ilgili de sektöre ve kamuoyuna uyarılarda bulundu. 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “En akıllı yapı 
tasarımı yangına çökmeden dayanabilen ve insanların kaçışına mü-
saade edendir”  dedi.

25 Eylül-1 Ekim ‘Yangından Korunma Haftası’ kapsamında bir açık-
lama yapan Türkiye İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, yangına karşı göstermelik 
değil, can güvenliği için gerçekçi önlemler alınmasını sağlamak üze-
re; yapım ruhsatı, yapı kullanım izni ve çalışma ruhsatı gibi konular-
da gerekli düzenlenmelerin yapılması gerektiğini belirtti. 

Binanın tasarımından yapımına kadar, denetimin de içinde olduğu 
bütüncül bir sistemin kurulması ve toplumda güvenli yapı bilinci 

oluşturulması gerektiğini vurgulayan Ferdi Erdoğan, “Türkiye İMSAD 
olarak, denetimin önemini her zaman ve her platformda dile getiri-
yoruz.  Türkiye’de çok acil bir Yapı Yasası’na ihtiyaç var. 

Bu yasanın çıkarılması, bir sektörü değil, tüm ülkeyi kalkındıracak bir 
hamle olacaktır. Denetim konusunda disiplini sağlamak için de olası 

ihmallerin önüne geçilecek bir denetim mekanizması oluşturulma-
lıdır” diye konuştu.

Avrupa’da Binalarda Kapsamlı Yenileme Kabul Görüyor

Avrupa’da son yıllarda kabul gören eğilimin teknik olarak mümkün 
olduğunda, yıkım-yeniden yapım yerine, güçlendirme/yenileme 
yaklaşımının benimsendiğini belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ferdi Erdoğan, ülkemizde kentsel dönüşümün etkisiyle ye-
nileme  faaliyetlerinin yavaşladığına dikkat çekti. 

Ferdi Erdoğan, yenileme konusunda şunları söyledi: “Bugün kent-
sel dönüşüm kapsamına girebilecek binalar net olarak belli olma-
dığından ev sahipleri konutlarının yıkılacağı beklentisi ile mecbur 
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olmadıkça yenilemekten kaçınıyor.  Bu yenilemenin kapsamı, ‘derin 
yenileme’ olarak adlandırılan tesisat, ısıtma-soğutma, havalandırma 
sistemleri, yalıtım dahil cephe sistemleri, pencere-cam ve çatı-baca 
sistemleri gibi geniş bir alanı içeriyor” dedi. 

Yaşadığınız Binada Yangın Güvenliğine Dair Tedbirleri Sorgulayın

Ferdi Erdoğan, bu süreçte evini yenileyecek veya ev alacak vatandaş-
ların yangın güvenliği ile ilgili nelere dikkat etmesi gerektiğini şöyle 
sıraladı: “Konut, sosyal, ticari veya endüstriyel bina yaptıracakların, 
tasarım, malzeme, imalat ve montaj konusunda yetkinliğini belge-
leyen yangın güvenlik mühendisi danışmanlar ve akredite üçüncü 
taraf kuruluşlarla çalışmaları ve proje safhasından itibaren yönetme-
liğe uyum kontrol ve denetimlerini yaptırmaları çok önemli. 

Bina işletmecilerinin ise kurallara uygun işletim sağlamaları, peri-
yodik denetimleri sadece yasal zorunluluk olduğu için değil, can gü-
venliğini ilgilendirdiğini göz önüne alarak yaptırmaları şart. 

Yeni ev alacakların yangın güvenliğine dair tedbirleri sorgulaması 
da önemli noktalardan biri. Yangının yayılmasını önlemek ve zararı 
asgari düzeyde tutmak amacıyla binaların uygun malzemelerden 
yapılması, binanın yangın kompartımanlarına ayrılması, kaçış yol-
larının teşkil edilmesi gibi pasif önlemlerin mutlaka oluşturulması 
gerekmektedir.”

Kaçış Yolları, Kuraldışı Kullanım Nedeniyle Yangın Güvenliğini 
Tehdit Ediyor

Yapılarda yangın güvenliğinin, yangının çıkması ile başlamadığı ve 
yangını söndürmekle de sınırlı olmadığını ifade eden Ferdi Erdoğan, 
“Malzeme ve yapı elemanlarının doğru seçimi, mimari, elektrik, me-
kanik tüm projelendirmenin mevzuat, yapı kullanım gereksinimle-
rine uygun bir şekilde yapılması ve projenin inşaat sürecinde doğru 
uygulanması gerekir. 

Bu süreçler yapıda yangın güvenliğini sağlayacak en temel unsurlar-
dır. Binada uygun şekilde yangın bölümlendirilmesi yapılmış, yangın 

kaçış yolları yangına karşı korunmuş olsa dahi, bina bölümlerinin 
sonradan kuraldışı kullanımı veya tadilatlar yapılması durumunda 
yapısal güvenlik işlevini yitirecektir. 

Bu nedenle binanın kullanım amacına uygun ve yangın güvenliğini 
tehdit etmeyecek şekilde kullanılmasının uzman taraflarca denet-
lenmesi sağlanmalıdır. 

Ayrıca bina kullanımı safhasında da, yangın kaçış yollarının doğru 
kullanımı da dahil olmak üzere temel yangın güvenlik konularında 
binadaki kullanıcıların eğitimi, acil durumlarda ne yapacakları ve 
nasıl davranacakları konusunda bilinçlendirilmesi gereklidir” dedi.  

En Akıllı Yapı Tasarımı Yangına Çökmeden Dayanabilendir

Ülkemizde tasarlanan çok katlı iş, ofis binalarında akıllı denilen sı-
nıflandırmanın tamamen dijital, yani elektrikle çalışan sistemlerden 
oluştuğunu belirten Ferdi Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

“Bu binalarda yangını algılayan dedektörler var, o dedektörler bunu 
algıladıktan sonra yağmurlama sistemi devreye giriyor ve bölge böl-
ge yangını söndürüyor. 

Ama büyük bir deprem olduğunda ve elektrikler kesildiğinde je-
neratörlerin devreye girmemesi  akıllı olarak nitelendirilen binaları 
tamamen yangına karşı savunmasız hale getirebilir. 

En akıllı yapı tasarımı yangına çökmeden dayanabilen ve insanların 
kaçışına müsaade edendir. Bu sayede binadaki tüm canlıları tahliye 
edecek süre sağlanmış olacak ve aynı zamanda yapıdaki hasar en 
aza indirilmiş olacaktır.”

Yangına Karşı Acil Çözülmesi Gereken Sorunlar

Türkiye İMSAD Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma Grubu’nun hazırla-
dığı, yangınların tekrarının yaşanmaması için giderilmesi gereken 
sorunlar ise şöyle sıralandı; 

Yönetmelik Yetersizliği: Yönetmelik ve standartların tekrar göz-
den geçirilerek günün şartlarına uygun hale getirilmesi, işletme 
yangın önlemlerinin etkinliğini koruyacak tedbirler ile denetimler 
konusunda açık ve sürdürülebilir kurallar konulması.

Yönetmelik ve Standartlara Uyulması: Yönetmeliğin yeterince 
uyulmamasının nedenlerinin araştırılması ve tespit edilecek bilinç 
noksanlığı, eğitimsizlik, denetimsizlik ve maddi çıkar gibi nedenlere 
ilişkin geliştirici tedbirler alınması, 

Ruhsat İçin Değil Can İçin Yangın Güvenliği: Ruhsat için göster-
melik yangın önlemi değil, can güvenliği için gerçekçi yangın önlemi 
alınmasını sağlamak üzere, yapım ruhsatı, yapı kullanım izni ve ça-
lışma ruhsatı konularında gerekli düzenlenmeler yapılması,

Yangın Güvenlik Mühendisliği ve Danışmanlık: Gerek tasar-
ruf sağlanması, gerek etkinliğin artırılması için projecilerin yangın 
güvenlik mühendislerinden danışmanlık desteği almalarının teşvik 
edilmesi,

Bina Yangın Değer Zinciri: Doğru tasarım, doğru malzeme, doğru 
uygulama, doğru işletim ve her safhada denetim, konularının her 
biri için teknik ve idari çalışmalar, geniş katılımlı Türkiye İMSAD Yapı-
sal Yangın Güvenliği Çalışma Grubu çatısı altında sürdürülüyor. 
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3M, Scott Safety Şirketini Satın Alarak İş Güvenliği 
Alanında Daha da Güçlendi

3M, kişisel koruyucu donanım sektöründe, temiz hava tüplü 
solunum setleri ve gaz ölçüm cihazları gibi yangınla mücadele 
ekipmanlarında dünya devi olan Scott Safety şirketini satın aldı. 

3M, kişisel koruyucu donanım sektörünün en önemli kategorile-
rinden biri olan yangınla mücadele ekipmanları, temiz hava tüplü 
solunum setleri (SCBA), gaz ölçüm cihazları alanında dünyanın 
önde gelen tedarikçilerinden Scott Safety şirketini Johnson Controls 
firmasından 2 milyar ABD Dolar’lık toplam şirket değeri üzerinden 
satın aldı.

Bu satın alma, 3M’in stratejik öncelikleri arasında yer alan iş gü-
venliği ve kişisel koruyucu donanım sektöründeki varlığını daha da 
güçlendirecek ve daha önce portföyünde bulunmayan temiz hava 
tüplü solunum setleri, mobil gaz detektörleri ve termal kameraları 
da müşterilerine sunacağı yeni bir dönemin başlangıcı olacak. 

3M Türkiye Güvenlik ve Grafik Ürünleri Ülke Direktörü Levent Oğuz, 
Scott Safety’nin satın alınmasıyla tüm dünyada ve Türkiye’de bu 
alanda sundukları ürün yelpazesini genişleteceklerini belirterek 
şunları söyledi: 

“Dünya pazarlarında yüksek bilinirliğe sahip, ürünlerinin dayanık-
lılığı ve sağladığı konfor ve güvenle tanınan Scott Safety’nin satın 
alınması, 3M‘i iş güvenliği alanında daha da güçlendirecek. 

Scott Safety’nin farklı pazarlara yönelik temiz hava tüplü solunum 
setleri, kaçış setleri ve gaz detektörleri gibi ürünleri, Türkiye’de özel-
likle yangınla mücadele ve itfaiye hizmetlerinde, kapalı alan çalış-
malarında daha etkin bir oyuncu olmamızı sağlayacak. 

Bu yeni dönemde Scott Safety’nin kaliteli ürünleriyle 3M’in marka 
gücü ve saha desteği birleşecek. Biz de 3M Türkiye olarak müşteri-
lerimize iş güvenliği ile ilgili her konuda daha da kapsamlı çözümler 
sunan bir iş ortağı olacağız.”

Scott Safety, global kişisel koruyucu donanım sektörü içinde en hızlı 
büyüyen güvenlik kategorilerinden biri olan yangınla mücadele ki-
şisel koruyucu ekipmanlarının ve gaz ölçüm cihazlarının önde gelen 
global firmalarından biri. 
Kişisel koruyucu donanımlara olan talep gerek gelişmiş gerekse ge-
lişmekte olan ülkelerdeki düzenleyici kuruluşların çalışan güvenliği-
ne gitgide daha çok yoğunlaşması ile hızla artıyor.

Scott Safety’nin kaliteli ürün ve çözümleri arasında, yaygın şekilde 
tanınan global markası Propak adı altında satılan temiz hava tüplü 
solunum setleri, gaz detektörleri, hava beslemeli sistem ve kaçış set-
leri ve darbe emici şapkalar da yer alıyor. 

3M’in, Güvenlik ve Grafik Grubu bünyesinde faaliyet gösteren 3M İş 
Güvenliği Bölümü, çalışanların güvenlik ve emniyetinin iyileştiril-
mesine odaklanıyor. 

3M portföyünde stratejik açıdan önemli bir büyüme iş kolu olan iş 
güvenliği alanında bu satın almanın ardından şirketin teknoloji, 
imalat, global beceriler ve marka alanlarındaki güçlü temellerini 
daha da pekiştirecek. 3M’in iş güvenliği alanındaki markası ve gücü 
gerek Scott Safety’nin gerekse 3M’in müşterilerine çok daha geniş 
bir ürün ve çözüm yelpazesi sunacak.
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Siber Güvenlik Kurallarına Uymayana 
1 Milyon Lira Ceza

Ulusal siber güvenlik faaliyetleri ile siber saldırılara karşı korun-
ma ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik yükümlülükleri yeri-
ne getirmeyen veya tedbirleri uygulamayanlara bin liradan 1 

milyon Lira’ya kadar para cezası uygulanacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), Bilgi Teknolojileri Ve 
İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. 

Buna göre, işletmecinin Arayan Hat Bilgisi’ne (CLI) ilişkin mevzuat 
gereği yükümlülüklerini ve numaralandırmaya ilişkin ilgili mevzuatı 
ihlal etmesi halinde, bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüz-
de 3’üne kadar idari para cezası uygulanacak. İhlalin ağır kusur oluş-
turduğu durumlarda ise işletmecinin yetkilendirmesi feshedilecek.

Tüketicinin aldatılması veya yanıltılmasının amaçlanması halleri 
dışında, katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin 
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, işletmecinin bir önce-

ki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 1’e kadar idari para cezası 
kesilecek. 

İşletmecinin katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerinde, 
tüketicinin aldatılması veya yanıltılmasının amaçlandığının tespit 

edilmesi ile tüketici haklarına ilişkin mevzuatı ihlal etmesi duru-
munda, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının 
yüzde 3’üne kadar idari para cezası uygulanacak. İhlalin ağır kusur 
oluşturduğunun tespiti halinde ise işletmecinin yetkilendirmesi ip-
tal edilecek.

Şebeke ve bilgi güvenliği ile siber güvenliğe ilişkin ihlaller başlığı 
eklenen yönetmelik kapsamında, ulusal siber güvenlik faaliyetleri 
ile siber saldırılara karşı korunma ve caydırıcılığın sağlanmasına yö-
nelik kurumun görevleri kapsamında belirleyeceği yükümlülükleri 
yerine getirmeyen veya aldıracağı tedbirleri uygulamayan gerçek 
kişilerle işletmeciler dışındaki özel hukuk tüzel kişilerine (dernek, 
vakıf, sendika, şirket) bin Lira’dan 1 milyon Lira’ya kadar idari para 
cezası uygulanacak.
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Cobot’lar İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlıyor, 
Kazaları Önlüyor

İş sağlığı ve güvenliği alanında son yıllarda yaşanan ve üzücü so-
nuçlar doğuran kazalar, güvenli üretim ortamını önemli hale geti-
riyor. Universal Robots’un insanla iş birliğine dayalı cobotları, risk 

değerlendirme analizlerine bağlı olarak güvenlik bariyerleri olma-
dan güvenle kullanılıyor.

Son dönemlerde iş kazaları ve işçi ölümlerinde yaşanan artış nede-
niyle işletmeler güvenli üretim ortamını sağlamaya ihtiyaç duyuyor. 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerinden alınan bilgilere göre 
her yıl iş kazalarında 2,3 milyon kişinin hayatını kaybettiği, dünya-
da yılda 300 milyondan fazla iş kazasının meydana geldiği tahmin 
ediliyor. 

Özellikle Türkiye’nin işçi ölümlerinde Avrupa’da birinci, dünyada ise 
üçüncü sırada olması, önlemin aciliyetini ortaya koyuyor. 

Universal Robots endüstriyel robotun yeniden keşfini gerçekleşti-
rerek 2000’li yılların başında iş birliğine dayalı çalışan kolaboratif 
robot cobotu’ otomasyon dünyasının hizmetine sunmuştu. 

Cobot’un sağladığı güvenlik ve diğer teknik avantajlar, cobot ile yan 
yana çalışan operatörelere, profesyonel yöneticilere ve işverenlere 
önemli katkılar sağlıyor. 

Universal Robots, dünyanın bir numaralı kolaboratif robot markası 
olarak 10 yıl gibi kısa bir sürede 50’den fazla ülkede toplamda 25 
binden fazla cobot kurulumuyla otomasyonu herkes için güvenli şe-
kilde erişilebilir hale getiriyor.

“Cobot’lar İş Kazalarını Önlerken, Verimi Artırıyor”

Üretim sürecinde kullanılan endüstriyel robotların tehlikeli oldu-
ğuna ilişkin bir algı olduğunu, Universal Robots’un cobotları ile bu 
algıyı yıkmayı amaçladıklarını belirten Universal Robots Türkiye 
Satış Geliştirme Yöneticisi Kandan Özgür Gök, “İş kazalarında Türkiye 
verileri oldukça üzücü. 

Bu açıdan, her işletmenin bu tabloyu düzeltme yönünde adımlar 
atması gerekiyor. Endüstriyel üretimlerde, dikkat gerektiren ve sık 
tekrarlanan iş yapış biçimleri, insanlar için hata yapma ihtimalini ve 
iş kazalarını artırabiliyor.

 İnsanla iş birliğine dayalı robot olarak nitelediğimiz cobot ise insan-
lar için hiçbir tehlike oluşturmuyor. Risk değerlendirme analizlerine 
bağlı olarak güvenlik bariyerleri olmadan kuruluyor. 

Cobot’lar, geleneksel robotlara göre güvenlik standartları daha yük-
sek olduğundan, güvenlik kafesi olmadan insanlarla birlikte rahatça 
çalışma imkanı sunuyor. 

Cobot’lar, karşılaştığı bir kuvvete bağlı olarak otomatikman durdu-
ğu için tehlikeyi de bertaraf ediyor. Böylece, cobot’lar iş kazalarını 
önlerken, hata yapma ihtimalini de ortadan kaldırdığı için verimi 
artırıyor” dedi.

Cobot’larla Üretim Yalın Hale Geliyor

Ayrıca Universal Robots cobot’larında 7 adet sabit 10 adet ayarla-
nabilir güvenlik fonsiyonu bulunduğunu belirten Gök, cobot’ların 
gerek az alan kaplaması gerekse üretim ortamlarında istenildiği 
gibi konumlanabilmesi, risk analizlerine bağlı olarak güvenlik kafesi 
olmadan kullanılabilmesi özellikleriyle üretimin daha yalın hale gel-
diğini ifade ediyor. 

Bunun sonucu olarak da daha güvenli, maliyet ve kalite yönetiminin 
etkin bir şekilde yapıldığı iş ortamlarının oluşturulabildiğini sözleri-
ne ekledi.

Zor, Sıkıcı ve Tehlikeli İşler Cobot’a Emanet

Gök, “Ayrıca cobot’lar çalışan sağlığı ve güvenliğini olumsuz şekilde 
etkileyen birçok iş ortamında insanla yan yana ya da bağımsız olarak 
kullanılıyor. 

Bu uygulamalar, sürekli ağır yük kaldırma operasyonları olan paket-
leme, paletleme, montaj, pres ve makine besleme, boya, alma-bı-
rakma, laboratuvar uygulamaları olarak karşımıza çıkıyor. 

Zor, sıkıcı ve tehlikeli işler cobot’lara verilerek, çalışanlar üretim sü-
reçlerinde daha etkin ve aktif bir şekilde yer alıyor” diyerek sözlerini 
noktaladı. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’tan Makine 
İhracatçılarına Sürpriz Ziyaret

MAİB Başkanı Karavelioğlu Yerli Makine Teçhizat Destek 
Programı’nı değerlendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, Makine İhracatçıları Birliği’nin Yönetim Kurulu 

Toplantısına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Ziyarette Bakan Varank’ın önceki gün açıkladığı ‘Yerli Makine Teç-
hizat Destek Programı’ değerlendirildi. Makine İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, sanayicilere 1 milyon 
liralık yerli makine teçhizat alımında 300 bin lira finansman desteği 
sağlanmasına yönelik programın, Türk sanayicisine Türk makinesi 
kullandırmak açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Ka-
ravelioğlu şunları ifade etti:

“Türk sanayicisinin Türk makinesi kullanmasını arzu etmemiz ve bu-
nun teşvik edilmesinden memnuniyet duymamız basit bir milliyet-
çilik olarak açıklanamaz. Biz dünyanın makinesini üretiyoruz. 

Son 15 yılda makine ihracatını 9 katına çıkararak, en çok artıran 
ülkeyiz. Yurtdışına her gün 40 milyon doların üzerinde makine satı-
yoruz. ABD’li firmalar bu makineler için bize kilogram başına 14-15 
dolar ödüyor. 

Biz aynı makineleri Türkiye’de TL üzerinden son derece avantajlı fi-
yatlara satıyoruz. Dünya sanayicisi Türkiye’nin makinecilerini tercih 
ediyorsa Türkiye sanayicisinin de ülkesine, ülkesinde üretilen maki-
nenin kalitesine güvenmesi gerekir. Bu anlamda Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’nın başlattığı program son derece değerli ve önemlidir”

“Türkiye Sanayisi Verimliğe Odaklanmalı, İsraftan Kurtulmalı”

Türkiye sanayisinin verimlilik odaklı yeniden yapılanmaya ve kaynak 
israfından kurtulmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Karavelioğlu 
şöyle konuştu:

“Bankacılık sektörü 2001 krizi sonrası dönemde bunu başardı, biz de 
bu süreci fırsata çevirebiliriz. Kaynak maliyetlerinin arttığı ve finans-

mana erişimin zorlaştığı bir süreçte petrol ürünlerinden sonra en çok 
ithal ettiğimiz ikinci kalemin makine olması hak ettiğimiz bir durum 
değil.  

Türkiye sanayisi artık yeni bir döneme kapı açmalı ve dövizle borç-
lanarak makine ithal etme anlayışı tamamen bitmeli diye düşünü-
yoruz. 

Sanayicimizin yeni veya tevsi yatırımlarında yerli makine kullanımını 
teşvik eden her türlü açılımı da sonuna kadar destekliyoruz. Kamu 
kesimi yeni alımlarda Türk makinesini mecburi hale getirerek üzerine 
düşeni yaptı. Simdi sıra mal ve hizmet üretenlerde.” 

“İthal Eden Değil, İhraç Eden Ülke Olalım”

Türkiye’nin makine imalatında uzmanlaşmış, teknik ve mühendislik 
bilgisi kuvvetli bir ülke olduğunu da sözlerine ekleyen Karavelioğlu 
“Sanayicilerimiz makine, yani üretim konusundaki çözüm ortaklarını 
Türkiye’den seçerlerse yabancıya bağımlılıktan kurtulurlar. 

Teknolojileri de emin ellerde, hatta kendi bünyelerinde gelişir. 
KOSGEB’in kredi faiz desteği, yüksek teknolojiye erişilebilir fiyatla 
ulaşma noktasında önemli bir fırsattır. 

Teminat sorunu yaşayan KOBİ’ler başta olmak üzere sanayicimiz bu 
tip destekleri sonuna kadar kullansın, Türkiye teknolojiyi ithal eden 
değil, üretip ihraç eden bir ülke olsun istiyoruz” diye konuştu.  
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Commvault ve IBM’in Yeni İşbirliği, Dijital Dönüşüm 
Çalışmalarına Hız Verecek

Commvault, IBM ile yeni bir işbirliğine imza attığını duyurdu. 
Yapılan anlaşma ile IBM Business Resiliency Services müşteri-
leri verileri ister şirket bünyesinde ister bulutta barındırılsın veri 

yönetimi, koruma, yedekleme, kurtarma, taşıma ve endeksleme 
işlemini sadeleştirebilecek. Anlaşma, giderek artan veri yönetimi 
maliyetlerini düşürüp, işletmelerin dijital dönüşüm girişimlerine hız 
verecek.

Kurumsal yedekleme, kurtarma, arşivleme ve bulut alanında küresel 
bir lider olan Commvault, veri türlerinin ve miktarının arttığı günü-
müzde, işletmelere daha çevik bir IT platformu sunabilmek için IBM 
ile işbirliğini genişlettiğini duyurdu. 

Anlaşma kapsamında IBM, müşterilerine Commvault Data Platform 
sayesinde küresel müşteri tabanına verileri ister şirket bünyesinde 
ister bulutta barındırılsın, tüm verilerinin yönetimini ve koruma, ye-
dekleme, kurtarma, taşıma ve endeksleme işlemlerini tek bir güçlü 
platform üzerinden sunabilecek.

IBM Business Resiliency Services, müşterilerine Commvault yazılımı-
nı şirket bünyesinde, IBM veri merkezlerinde ve IBM Bulut ortamla-
rında yönetilen altyapı üzerinde kurma olanağı verecek. 

Commvault yazılım seçenekleri ayrıca IBM sağlık hizmetleri müşte-
rilerinin sağlık işletmeleri genelindeki kritik Meditech, Epic ve diğer 
EHR verilerini ve medikal görüntülemeleri yönetmelerini de sağla-
yacak. 

İş birliği ile işletmelerin iş sürekliliği korunurken, IT çalışmaları ke-
sintisiz hale getirilecek, siber güvenlik ve yasal uyum riski minimize 
edilecek.

İşbirliği kapsamında IBM Business Resiliency Services Global Portföy 
Başkan Yardımcısı Daniel Witteveen şöyle konuştu: “İşletmeler, müş-
terilerin dijital dönüşümlerini mümkün kılmak için veri yedekleme 
ve kurtarma çözümlerinde daha fazla sadelik ve çeviklik aradıkları 
bir çağda buluyor. 

IBM ve Commvault çözümlerinin şirket içinde veya dışında veri ye-
dekleme için kesintisiz entegrasyonu, daha sadeleştirilmiş bir iş 
sürekliliği modeli sunmaya ve müşterilerin operasyonel risklerini ve 
maliyetlerini azaltmaya yardımcı olacak.”

Commvault’un sektör lideri olduğu veri yönetimi ve koruma plat-
formunun IBM Business Resiliency Services’in engin iş sürekliliği 
uzmanlığı ile bir araya gelmesinin IBM müşterilerinin verilerini ne-
rede bulunursa bulunsun daha kolay yönetmelerini, korumalarını 
ve arşivlemelerini mümkün kılacağını söyleyen Commvault Küresel 
İşbirlikleri ve Pazar Geliştirme Başkanı Owen Taranjuk; 

“IBM Business Resiliency Services uzmanları müşterilerine Comm-
vault ürünleri sunmakla siber güvenlik, yasal uyumluluk, bulut 
benimseme ve diğer dijital dönüşüm girişimlerinin operasyonlarda 
herhangi bir kesintiyle sonuçlanmamasını sağlayabilir. 

Bu yeni işbirliği, IBM Business Resiliency Services uzmanlarına müş-
terilerinin yeni hibrit bulut ortamlarına geçişte karşılaştıkları pek 
çok IT esneklik sorununu çözmek için ihtiyaç duydukları veri yöne-
timi platformunu sunuyor” dedi.

SHI International (IBM VE Microsoft Bayi) Kıdemli İletişim ve Pazar-
lama Direktörü Ed McNamara ise şunları kaydetti; “Kapsamı geniş-
letilen işbirliği, bir IBM Business Resiliency İş Ortağı olarak SHI’nin 
derin Microsoft Enterprise entegrasyonuyla lider bir veri yönetimi ve 
koruma çözümü sunmasını sağlıyor. 

Sonuç olarak SHI’nin müşterileri IBM, Microsoft ve Commvault üç-
lüsünün dünya standardındaki çözümlerini edinmek ve uygulamak 
için daha kesintisiz bir yönteme sahip olacak ve en kritik önem taşı-
yan uygulamalarının yönetimini ve korumasını optimize etme konu-
sunda güç kazanacak.”

Gerçekleşen işbirliği ile işletmeler iş sürekliliğini koruyup, kesintisiz 
hale getirebilecek. Siber güvenlik ve yasal uyum riskini minimize 
etmeye yardımcı olan yeni yöntemlerden güç alacak olan şirketler, 
veri tabanları, uygulamalar ve uç noktalar genelinde yedekleme, 
arşivleme, kurtarma, arama ve e-keşif operasyonlarını optimize 
edebilecek. 

Hizmet kapsamında şirket genelindeki veriler merkezi bir portal-
dan yedeklenebilecek. Hızla kurtarma olanağı veren kapsamlı fid-
ye yazılımlarını engelleyen hizmet kapsamında şirketler; IBM DB2, 
Microsoft Office 365, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, 
Microsoft SQL, Microsoft Active Directory ve Oracle gibi uygulamala-
rın yönetimini optimize etmek için tasarlanan diğer kabiliyetlerden 
yararlanabilecek. 

Veri koruma ve düzenlemelerle uyum stratejilerinin devreye alınma-
sında işletmelere hız katacak yeni hizmet kapsamında IBM Cloud, 
Microsoft Azure ve Amazon Web Services (AWS) bulut ortamları da-
hil şirket içi ve bulut altyapıları arasında veriler taşınabilecek, yöne-
tebilecek ve hibrit bulut stratejilerinden yararlanılabilecek.
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Nesnelerin İnterneti Hangi Sektörü 
Nasıl Değiştirecek?

Önümüzdeki 2 yılda 2 kat artması beklenen nesnelerin interneti 
uygulamalarıyla 20,4 milyar adet bağlantılı cihaz olacak. Taşıt-
ların kullanım verilerinden perakendeye, akıllı binalardan inşa-

at ekipmanlarına kadar neredeyse her sektörde devrim yaşanacak.

Teknoloji sağlayıcısı ve sistem entegratörü Teknoser, nesnelerin 
internetinin (Internet of Things) IoT sektörleri nasıl değiştireceğini 
açıkladı. 

Şirketlerin rekabet gücünü artıracak olan IoT ile (nesnelerin interne-
tiyle) neredeyse tüm sektörlerde devrim yaşanması bekleniyor. Tek-
noser Network ve Güvenlik Çözümleri Müdürü Aytaç Karameşeoğlu, 
bu alandaki gelişimi şöyle anlatıyor:

Kişi Başına Üç Adet Cihaz Düşecek

“Geçen yıl 8.3 milyar adet olan bağlantılı cihazların sayısı, yapılan 
araştırmalara göre 2018 yılı sonunda 11.1 milyara çıkacak. 2020 yı-
lında ise bu rakam 20.4 milyar olacak. 

Yani 2 yıl gibi kısa bir sürede kullanımı iki kat artacak. Dünyada kişi 
başına 3 adet birbiriyle bağlantılı cihaz bulunacak. Bu dönemde bu 
gelişimi öngören şirketler rekabette öne çıkacaklar. 

BigData ve Blockchain teknolojileri de hızla yükselişe geçiyor. Dijital-
leşen dünyada dönüşüm fırsatını kaçırmamak gerekiyor.”

Otomotiv: Kullanım Alışkanlıklarının İncelenmesi

Araçlardaki takip cihazları ile başlayan süreç daha da gelişecek. Araç-
larda bulunan mini kutular sayesinde mekanik ve elektronik aksam 
ile ilgili tüm verilere ulaşılacak. 

Örneğin; lastik hava basıncı, frenlerin durumu veya sürücünün kulla-
nım alışkanlıkları depolanacak ve sigorta şirketlerine gönderilecek. 
Böylece daha dikkatli araç kullananlar daha az sigorta ücreti öde-
yecek.

Perakende: Kendi Kendine Arıza Tespiti

Marketler, tekstil şirketleri, akaryakıt istasyonları gibi çoklu lokas-
yonda hizmet veren işletmelerde ekipmanlar birbiriyle konuşacak. 
Örneğin; bir marketteki dondurma veya dondurulmuş gıda dolabın-
daki arıza tespit edilecek, elektrik kesintisinde ise alternatif kaynağa 
geçilecek. Tüm işlemlerde anlık verilere ulaşılacak.

Akıllı Evler: Vücut Isısına Göre Klima

Akıllı evler olarak bilinen yaşam alanı çözümlerinde su, elektrik, 
ısıtma, soğutma gibi alanlarda uzaktan programlama yapılabilecek. 
Klimalar oda ısısını artık vücut sıcaklığına göre ayarlayacak. 

Çalar saat ise uyku süresine göre alarmı kendisi otomatik olarak dü-
zenleyecek. Kullanıcı gelmeden önce ev, ideal ısıya ulaşıp size kahve 
bile hazırlayacak.

İnşaat: Projeler Gecikmeyecek

İnşaat sektöründe en önemli maliyetler kullanılan ekipmanlardan 
oluşuyor. Birçok projede erken teslimde bu ekipmanların etkisi bü-
yük. Arıza kaynaklı gecikmeler projeyi geciktirirken ek maliyet de 
getiriyor. Nesnelerin interneti, kullanılan ekipmanlarda arızaların 
önceden anlaşılmasını sağlayacak.

Sağlık: Erken Uyarı Sistemi

En önemli sektörlerden biri olan sağlıkta ise hasta bakımı daha da 
gelişecek. Gelecekte giyilebilir sensörler daha etkin çözümler sağ-
layacağından bulut platformu ile malzeme ve ilaç yönetimi daha 
doğru yapılarak hastalara hızlı müdahale sunulacak. 

Hayati önemdeki ekipmanlara da uyarı sistemiyle henüz arıza ger-
çekleşmeden bakım yapılabilecek. Kaynak: Hürriyet
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Yapay Zeka İyi Bir Takım Arkadaşı 
Olabilir mi?

Bilişim Zirvesi’18 keynote konuşmacısı Connor Upton, iş dünya-
sını kasıp kavuran yapay zeka furyasının yarınını masaya yatı-
racak. Bilişim Zirvesi’18 “Beyond The Wall” mottosu ve “Akıllı 

Şeyler Bilen Teknolojiler” temasıyla, Türkiye İş Bankası ve HPE ana 
sponsorluğunda düzenleniyor. 

Zirvenin bu yılki keynote konuşmacısı Fjord Accenture Interactive 
EALA Veri Tasarım Direktörü Connor Upton, yapay zekanın insan 
merkezli tasarlanmasına ilişkin çarpıcı sorular ve yanıtlar sunacak.

Bilişim Zirvesi’18 “Beyond the Wall” mottosu, yapay zeka ve robotik 
başta olmak üzere yeni nesil teknolojileri merkezine alan “Akıllı Şey-
ler - Bilen Teknolojiler” temasıyla, Türkiye İş Bankası ve Hewlett Pac-
kard Enterprise ana sponsorluğunda, 21-22 Kasım 2018 tarihlerinde 
İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açıyor. 

Bilişim Zirvesi’18’in keynote konuşmacısı, Accenture’ın Dublin’de-
ki çok disiplinli tasarım ve inovasyon merkezinde, Fjord Accenture 
Interactive EALA Veri Tasarım Direktörü olarak görev yapan Connor 
Upton oldu. “Yapay Zekayı Takım Arkadaşı Olarak Tasarlama” başlıklı 
bir konuşma yapacak olan Upton, keynote oturumunda yapay zeka-
teknolojilerinin getirdiği dönüşümün iş dünyasındaki etkilerini ele 
alacak.

İki gün boyunca 17 farklı temada yapılacak oturumlar boyunca ya-
pay zeka ve robotlarla birlikte yaşamı ve insanı yeniden tanımlamayı 
amaçlayan Bilişim Zirvesi’18’de fikir ve düşünce liderlerinin yanı sıra 
yönetim guruları, gelecek tasarımcıları, akademisyenler, teknoloji 
liderleri, yasal düzenleyiciler ve sivil toplum kuruluşları bir araya 
geliyor. 

Etkinliğin keynote konuşmasını yapacak olan Connor Upton, karma-
şık çalışma ortamlarının tasarımına uyguladığı insan merkezli yakla-
şımlar ve bu konuda gerçekleştirdiği ses getiren yayınlarla biliniyor. 

Yüksek teknoloji üretimi, polis komuta merkezleri, saha çalışmaları, 
otomotiv ve enerji yönetimi başta olmak üzere birçok alanda proje 
geliştiren Connor Upton, Bilişim Zirvesi’18 kapsamında yapacağı 

konuşmada “İşgücü değişimi konusunda çok fazla coşkuya şahitlik 
ettik, ancak yapay zeka insan performansını nasıl artırabilir?” ve 
“Algısal veya bilişsel görevlere yardımcı olmak için hangi fırsatlar 
mevcuttur ve bu fırsatlar uzmanlığı ölçeklendirmede nasıl yardımcı 
olabilir?” gibi soruların yanıtlarını katılımcılarla paylaşacak.
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Büyümek İsteyen Şirketler Robotik 
Süreç Otomasyonuna Geçiyor

Büyümek isteyen şirketler, robotik süreç otomasyonu teknolo-
jisinden faydalanarak maliyetleri düşürürken, iş süreçlerinde 
verimlilik sağlıyor.

Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında en önemli duraklardan 
birini de otomasyon oluşturuyor. Maliyetlerini düşürerek, süreçlerde 
verimlilik sağlamak isteyen kurumların ilk tercihi robotik süreç oto-
masyonu oluyor. 

Automation Anywhere Kurucu Ortağı ve CRO’su Ankur Kothari, “Ro-
botik süreç otomasyonunda tam verimliliği sağlamak için ilk otu-
rumda başarıya ulaşmak yetmiyor” diyor ve ekliyor: 

“Bir strateji çerçevesinde belirlenen robotik süreç otomasyonu pro-
jeleriyle bir ivme oluşturarak, her geçen gün daha kompleks iş sü-
reçlerini otomasyonla çözebilir olmak kritik önem taşıyor. Bu sayede 
yatırımın geri dönüşü sürdürülebilir hale geliyor.”

Türkiye pazarındaki tek temsilcisi Comparex Turkey ile 19 Ekim Cuma 
günü Automation Insight 18 isimli özel bir etkinlik düzenleyecek 
olan robotik süreç otomasyonu (RPA) lideri Automation Anywhere, 
iş süreçlerini robotlarla iyileştirirken en yüksek verimliliği elde et-
mek isteyen şirketlere yedi adımlık bir rota çiziyor.

Üst Düzey Bir Destekçi Belirleyin

Robotik süreç otomasyonunu iş süreçlerine entegre etmek için, 
mevcut sistemleri tümüyle yenilemek gerekmiyor. Pek çok RPA ara-
cı, gerekli eğitimleri alan son kullanıcıların kolaylıkla yönetebileceği 
kadar sezgisel bir yapıda tasarlanıyor. 

Ancak otomasyona alınan süreçlerin mevcut IT yapılanmasıyla 
uyumlu çalışıp çalışmadığını denetlemek gerekiyor. Ayrıca robotik 

süreç otomasyonuna yapılan yatırımın tek bir görevi değil, tüm or-
ganizasyonu nasıl dönüştüreceğine ilişkin kapsamlı ve stratejik bir 
vizyon gerekiyor. 

Bunun için şirketlerin RPA projelerine hem bütçeyle ilgili beklentileri 
çözüme kavuşturabilecek hem de kullanıcıya dönük konularda inisi-
yatif alabilecek üst düzey yönetimden bir destekçi atamaları tavsiye 
ediliyor.

Merkezi Bir İş Planı Oluşturun

Şirketler genelde robotik süreç otomasyonunu tek bir iş sürecinde 
test edip, başarılı olması durumunda bir başka sürece uygulama yo-
lunu izliyor. Ancak bu tip dönüşüm yolculuklarında, küçük başarıları 
bütün şirketi dönüştürecek bir ölçeğe taşımakta zorluk yaşanabiliyor. 
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Automation Anywhere, böylesi bir senaryodan kaçınmak için ilk 
adımda merkezi bir vizyon ve iş planı kurgulayıp, daha sonra da buna 
bağlı kalmayı öneriyor.

Eğitimi Kurum Geneline Yayın

Robotik süreç otomasyonu kurum içinde kabul görmeye başladı-
ğında, daha fazla verimlilik, üretkenlik ve maliyet tasarrufu için irili 
ufaklı pek çok fırsat kendini gösterir. Ancak tüm bu fırsatları, şirketin 
genel RPA stratejisiyle uyumlu biçimde değerlendirebilmek için çalı-
şanların eğitilmesi gerekiyor. 

Bu döngünün öncelikle “Eğitmenlerin eğitimi” ile başlayacağını be-
lirten Ankur Kothari, “Eğitmenlerin RPA ile elde edilebilecek faydala-
rı tümüyle anlaması son derece önemli. 

Hangi iş süreçlerinin robotik otomasyona uygun olduğunu bilmeleri, 
gittikçe daha karmaşık süreçleri otomatik hale getirebilmek için RPA 
kurulumlarını nasıl geliştireceklerini çözümlemeleri gerekiyor” diyor. 

Eğitmenler bu bilgi birikimine sahip olduklarında, bunun çalışan-
lara, yöneticilere ve RPA stratejisinin diğer paydaşlarına aktarmak 
kolaylaşıyor.

Geliştirme, Test ve Üretim Ortamlarını Ayrı Tutun

Sistem geliştirme yaşam döngüsündeki en iyi pratiklerden biri, uy-
gulamaları geliştirmek, test etmek ve sonrasında üretime almak için 
ayrı ortamlar oluşturmaktır. 

Botların geliştirme ortamında oluşturulması, test ortamında işlev-
selliğinin değerlendirilmesi gerekiyor. Sadece test ekibinin yeşil ışık 
yaktığı botların üretime geçmesi projenin başarısı için büyük önem 
taşıyor.

RPA Görevlerine Öncelik Verirken Şeffaflık Sağlayın

Dijital dönüşüm atılımında, şirketteki herkesin ana hedeflerin bi-
lincinde olmasını sağlamak başarıyı getiriyor. Bu nedenle hangi iş 
süreçlerinin nasıl bir sıralamayla robotik otomasyon projesine dahil 
edileceğini objektif bir çerçevede belirlemek gerekiyor.

Otomasyon Kararlarını Düzenli Olarak Yeniden Değerlendirin

Robotik otomasyona geçen süreçleri yöneten kullanıcılarla sürekli 
iletişim kurmak, dönüşüm sonrası her şeyin doğru işlediğini garanti 
altına almayı sağlıyor. 

İyi işleyen süreçlerin sorunlu biçimde otomasyona alınmasını ya da 
kötü işleyen süreçlerin iyileştirilmeden önce robotik otomasyona 
geçmesini önlemek ancak böyle mümkün oluyor.

Başarıyı Paylaşın

Robotik süreç otomasyonu hassas bir konu başlığı olduğu için, özel-
likle kurum çalışanlarına bu dönüşümün nasıl işlediğini açık ve net 
biçimde anlatmak gerekiyor. 

RPA dönüşümü boyunca yöneticilerin en önemli görevlerinden biri 
de RPA ile çözülmesi mümkün olan ve olmayan süreçlerin anlatıl-
ması oluyor. 

Robotik süreç otomasyonu nedeniyle işini tehdit altında hisseden 
çalışanlara, bu teknolojinin kendilerine nasıl fayda sağladığını açıkça 
anlatarak endişeleri gidermek kolaylaşıyor.



210

haber

www.sektorumdergisi.com

Masterfi, Her Şirket İçin Ayrı Çözüm Sunuyor

Sirketlere özel yapay zeka geliştiren BTM girişimcisi 3 milyon Lira 
değerleme ile İTO üyesinden yatırım aldı. Şirketlerin maliyetle-
rini azaltıp, karlılıklarını artırma üzerine yapay zeka teknolojisi 

geliştiren BTM girişimcisi MasterFi’nin, ilk yatırımcısı İTO Bilgi Tekno-
lojileri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ayhan Alkan oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme 
Merkezi’nin (BTM) bünyesindeki girişimcilere yatırım yapanların 
sayısı her geçen gün artıyor. Bu kez yatırımcı İstanbul Ticaret Odası 
Meclisi’nden çıktı.

İTO Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ayhan Al-
kan, şirketlerin maliyetlerini azaltıp, karlılıklarını artırma üzerine ya-
pay zeka teknolojisi geliştiren MasterFi’ye 3 milyon Lira değerleme 
üzerinden yaptırım yaptı. 

Şirketlerin maliyetlerini azaltıp, karlılıklarını artırma üzerine kurgu-
lanmış olan MasterFi, kullandığı derin öğrenme, big data ve yapay 
zeka teknolojileri ile pazar araştırması yapmak isteyen şirketlerin, 
müşteri portföy analizlerini yapıp, aynı zamanda saha satış süreç-
lerini yönetiyor.

Her şirket için ayrı çözüm sunan MasterFi, barındırdığı birçok modül 
sayesinde şirketlerin saha operasyonlarında büyük maliyet yaratan 
işleri dijitalize ederek, şirket maliyetlerini önemli düzeyde düşürü-
yor. 

“Masterfi Sadece Bir Başlangıç”

Dünya genelinde 183 milyar Dolar’lık bir pazara hitap ettiklerini 
belirten MasterFi kurucusu Mesut Polat, aldıkları yatırım ile ilgili dü-
zenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, “Vizyonumuzu aslında şu 
tek cümle açıklıyor: Her şirketin kendine ait bir yapay zekası olacak. 

Bu bağlamda MasterFi sadece bir başlangıç diyebiliriz. Şirketlere, 
derin analiz ve öngörü gerektiren tüm konulara yönelik bizim ge-

liştirdiğimiz yapay zeka modüllerinden bir ekosistem yaratmayı 
hedefliyoruz. 

Bu sebeple de MasterFi markasını önümüzdeki yıllarda segment 
olarak bölerek kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılaması 
için ürün grubu çalışmaları yapacağız. Planladığımız ürün grupları 
ise MasterFi’nin, MasterPi ve MasterSi ayağı olacak. 

MasterPi personel portföy yapılarını analiz edip şirketlere personel-
lerin mesleki yetkinliklerini ve daha iyi gelişebilmeleri için gerekli 
stratejileri sunacak, MasterSi ise ürün stok ve lojistik taraflarında 
yapay zeka sistemlerini kullanacak” dedi. 

Amaç Girişimcileri Desteklemek

Amacının yatırım yapmak olduğu kadar gençleri desteklemek oldu-
ğunu da dile getiren İTO Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi Başkan 
Yardımcısı Ayhan Alkan da yaptığı bu yatırımla, İTO üyelerine örnek 
olmak istediğini söyledi. BTM bünyesindeki girişimcilerin çok başa-
rılı işlere imza attığını ve bu girişimcilerin desteklenmesi halinde 
sadece girişimci ve yatırımcının değil, ülkenin kazanacağına dikkat 
çeken Alkan, yeni yatırımları ile ilgili olarak da şunları söyledi: 

“Uzun yılların verdiği sektör tecrübesi ile şunu gönül rahatlığı ile 
söyleyebilirim ki; ürün ne kadar iyi olursa olsun kullanılmadığı veya 
satılmadığı sürece bir önemi yoktur.

MasterFi tam da burada kilit bir noktada yer alıyor. Bunun yanında 
çoğu yatırımcının ve müşterilerin en çok tercih ettiği, kullandıkça 
öde prensibi MasterFi projesini bir adım daha öne çıkarıyor. 

MasterFi ekibine ve projesine güveniyorum. Vizyonumuz çok daha 
efektif faydalı ürünler üretmek olacak.” 
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CEBIT 2019’da Geleceği Günümüze Getirecek

Dünyanın en büyük bilişim fuarı “CEBIT” yapay zeka teknolo-
jilerini yeni bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz 
yıl dijitalleşme sürecinde yaşanan değişim ve dönüşüme dair 

sunduğu projeksiyonlarla büyük beğeni toplayan fuar yakın tarihte 
piyasaya çıkmaya hazır yapay zeka, blok zinciri teknolojileri, pa-
zarlama ve satış otomasyonu teknolojilerinin günlük yaşama en-
tegrasyonuna odaklanacak. CEBIT 2019 yılında dijital sektörler için 

Avrupa’nın lider karma sergi, konferans ve festival etkinliği konumu-
nu daha da pekiştirecek. 

Bilişim ve yazılım teknolojisi alanındaki son teknolojilerin buluşma 
noktası CEBIT, uluslararası teknoloji ve telekomünikasyon devlerini 
bir kez daha Hannover’de buluşturmaya hazırlanıyor. 

24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenecek fuar işletme-
lerin ve toplumun dijital dönüşümünü derinlemesine keşfetmesini 
sağlayacak deneyimler sunacak. 

Fuar, konferans platformu ve ağ oluşturma festivalinin eşsiz bir kom-
binasyonu olarak yeni bir görünüme kavuşan CEBIT, dijital geleceği 
şekillendirmeye dahil olan tüm oyuncuları, BT profesyonelleri ile sa-
tış, pazarlama, İK ve finans alanlarındaki dijital karar alıcıları bir kez 
daha bir araya getirecek.  

Hayata Dokunan Teknolojiler Keşfedilecek

CEBIT 2019 d!expo (sergi), d!talk (konferans platformu) ve d!campus 
(festival) şeklinde üç ana unsurdan oluşacak. Dijital dönüşümü yön-
lendiren büyük trendleri ön plana çıkaracak olan CEBIT 2019 yapay 
zeka, blok zinciri teknolojileri, pazarlama ve satış otomasyonu çö-
zümlerine odaklanacak. 

“Dijitalleştirilmiş Hizmetler” olarak adlandırılan yeni bir sergi bölü-
mü ise dijital hizmet platformlarını konu edecek ve dijitalleşmenin 
hizmetler sektöründeki etkilerini araştıracak.  

Bölümün ziyaretçileri yapay zeka, blok zinciri, veri analizleri ve siber 
güvenlik dahil çeşitli dijital disiplinleri kapsayan yeni hizmet çözüm-
leri hakkında bilgi edinecek.

Gelecek yıl ön plana çıkarılacak önemli temalardan biri de dijital-
leşmenin yeniden şekillendirdiği kullanıcı sektörleri olacak. Bu yıl 
geleceğin ulaşım araçları sergisiyle ulaşım aracı vizyonlarını ve bu 
pazarda merkezi rol oynayacak olan teknolojileri vitrine çıkaran fuar, 
2019’da aynı formatı dijital dönüşümün sigorta ve sağlık hizmetleri 
gibi diğer kullanıcı sektörleri ve kamu sektörü üzerindeki etkilerini 
araştırmak için kullanacak.
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Dijital Dönüşümün Yolu Hızlı İletişimden Geçiyor

Dünyaca ünlü otomotiv fabrikaları ve bina otomasyonu projele-
rinde endüstriyel haberleşme ve kontrol CC-Link teknolojisi ile 
sağlanıyor.

Sanayi 4.0’a uyumlu çalışan dijital fabrikaların hayata geçirilmesin-
de kritik rol oynayan kontrol ve haberleşme teknolojisi CC-Link, en-
düstriyel otomasyonun avantajlarını üretimden akıllı binalara kadar 
hayatın içindeki her alana taşıyor. 

Şu anda saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel haber-
leşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan tek açık endüst-
riyel iletişim altyapısı olan CC-Link, pek çok farklı sektörde makine ve 
proses kontrolü için ideal çözümler sunmasıyla otomotiv sektörü ve 
bina otomasyonunda da yoğun olarak tercih ediliyor. 

Yüksek performanslı güvenilir iletişim imkanı tanıyan CC-Link; oto-
motiv sektöründe Kia Motors Company’nin Kwangju fabrikası, Bei-
jing Hyundai Motor Company gibi büyük markaların fabrikalarında 
ve Tokyo’daki bir şehir ofisi binası olan Koujimachi Diamond ile Al-
manya’daki bir firmanın dört fabrikası ve bir ofis binasının entegras-
yonu gibi çok sayıda projede sağladığı katma değerle dikkat çekiyor.

Sanayi 4.0 evresi ile akıllı fabrikalarda tüm makine ve sistemlerin 
birbiriyle iletişim kurması nedeniyle üretim süreçlerindeki büyük 
veri miktarı hızla artıyor. Artan iletişim verilerinin ise güvenilir bir 
şekilde yönetilmesi gerekiyor. 

Geniş hacimli veri, çok sayıda cihaz tarafından gerçek zamanlı olarak 
takip edilerek süreçlerin şeffaf bir şekilde görüntülenmesine olanak 
sağlıyor. İşte bu noktada devreye, CC-Link (Control&Communication 
Link) olarak adlandırılan kontrol ve iletişim teknolojisi giriyor. 

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. 

CC-Link uyumlu ürün üreticileri ve CC-Link kullanıcılarını aynı çatı al-
tında toplayarak dünya genelinde bu ağı yaygınlaştırmak için çalışan 
CLPA’nın (CC-Link Partner Association) Türkiye Ülke Müdürü Tolga 
Bizel, otomotiv ve bina otomasyonu sektöründe önemli başarılara 
imza atan CC-Link uygulamalarından örnekler verdi. 

Kia Motors Company’nin Kwangju Fabrikasında Cc-Link İmzası

Kia Motors Company’ye ait olan ve Hyundai Kia Otomotiv Grubu’nun 
ticari binek araçlarının üretiminin yapıldığı özel montaj tesislerin-
den olan Kwangju fabrikasında CC-Link teknolojisinin kullanıldığını 
söyleyen Bizel, şu bilgileri aktardı; “Fabrikada presleme operasyon-
ları, araç gövdesi montajı, boyama ve malzeme tesisleri bulunuyor. 

CC-Link ağı, gövde atölyesinde özellikle ön taban, sağ ve sol yan 
paneller, kaporta ve tavan panelleri ile diğer kısımların montaj hat-
larında yaygın olarak kullanılıyor. Robotlar için kilitli sinyal kontrol 
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panelleri ve mekik kontrol panelleri gibi kontrol ekipmanları, üst 
seviyedeki PLC kontrolörüne CC-Link ağıyla bağlanıyor. Kontrol ci-
hazlarının kablolama işlemlerinde ve tesislerle hatların bakımında 
sağladığı kolaylıkla öne çıkan CC-Link, diğer ağlara kıyasla çok daha 
kısa sürede daha fazla kontrol noktasını yönetebiliyor olmasıyla da 
büyük avantaj sağlıyor.”

Beijing Hyundai Motor Company’de Yüksek Hızlı İletişim

Beijing Hyundai Motor Company’nin, üretim hattında istikrarı art-
tırmak, sorunları hızla gidermek, basit ve kolay kullanılabilir bir 
kontrol sistemi uygulamak için CC-Link ağını kullandığını ifade eden 
Bizel, şöyle konuştu; “Sonata’nın üretildiği gövde kaynak ve boya 
hatlarında, içlerinde PLC’lerin ve robotların da yer aldığı çok sayıda 
CC-Link uyumlu ürün kullanılıyor. 

CC-Link, üretim kabiliyetini iyileştirmek için robot sayısında yapılan 
büyük artışı kolaylıkla desteklemeyi başarıyor. Üretim hattının mev-
cut operasyonel durumunu izlemek için toplanan tesis üretim verile-
ri, CC-Link ağından bir üst seviyedeki kontrol sistemlerine aktarılıyor. 

CC-Link ağı, dünyanın en ileri presleme, kaynaklama ve motor üre-
tim hatlarının geliştirilmesini sağlıyor. CC-Link’in yüksek hızlı ve bü-
yük hacimli iletişim kabiliyeti, üretimde kayda değer artış sağlarken, 
üretim hattının durmasından kaynaklanan maliyetlerden kaçınıl-
masını da mümkün kılıyor.”

Endüstriyel Otomasyonun Avantajları Akıllı Binalarda 

CC-Link’in tek bir kablo üzerinden farklı üreticilere ait çok sayıda 
otomasyon cihazına bağlanarak sanayide olduğu gibi binalarda da 
yüksek hızlı kontrol ve haberleşme sağladığına dikkat çeken Bizel, 
akıllı binalarda elektrik dağıtım, iklimlendirme, sıhhi tesisat, aydın-
latma gibi pek çok sistemin tek merkezden kontrolünü sağlayan bina 
yönetim sistemlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. 

Bizel, bu sistemlerin yüzde 25’e varan oranlarda enerji tasarrufu 
sağladığını ve yaklaşık iki yıl gibi kısa bir sürede amorti edildiğini 
belirtti. Bizel, bina yönetim sistemlerinin tesis kontrolü sağlamanın 
yanı sıra bina güvenliğini artırmak konusunda da katkı sağladığını 
ifade ederek dünyadaki akıllı bina otomasyonu projesi örneklerin-
den de bahsetti.

Bina Otomasyon Sisteminin Tamamı Birbirine Bağlanıyor

Tokyo’da konfor ve güvenlik unsurları ön planda tutularak tasarlan-
mış yeni bir şehir ofisi binası olan Koujimachi Diamond’da CC-Link 
ağından faydalanıldığını belirten Bizel, sözlerine şöyle devam etti; 

“Bir katı yer altında bulunan ve zeminden 11 kat yükselen Koujimac-
hi Diamond ofis binasında, CC-Link tabanlı Bina Yönetimi Yardım ve 
Çözüm Sistemi kullanılıyor. 

Bu sistem, en gelişmiş tesis yönetim sistemine geçmek için düşük 
maliyetli bir çözüm olarak öne çıkıyor. 

Bu binada proses otomasyon sistemi PLC ile kontrol ediliyor ve 
CC-Link, PLC kontrolörlerini toplam bina otomasyon sistemine 
bağlamak için tercih ediliyor. Ekipman ve cihazları kontrol etmeyi 
sağlayan CC-Link, bina otomasyon sisteminin tamamını birbirine 
bağlamayı kolaylaştırıyor.”

Dört Fabrika ve Bir Ofis Binası Tek Merkezden Yönetiliyor

Almanya’da bulunan bir firmaya ait dört fabrikayı ve bir ofis binasını 
tek bir bina yönetim sistemi üzerinden tamamen otomatik hale ge-
tirmek ve birbirlerine bağlamak için CC-Link’in gücünden yararlanıl-
dığını belirten Bizel, şu açıklamalarda bulundu; “Almanya’da uygu-
lanan bu bina yönetim sistemiyle, tesislerin kesin ve gerçek zamanlı 
kontrolünün sağlanması amaçlandı.

Bunu yaparken de en gelişmiş teknolojiye sahip hızlı bir otomasyon 
sistemi kullanıldı. Elektromanyetik gürültüye karşı gözle görülür bir 
toleransa sahip olduğu için CC-Link tercih edildi. 

CC-Link’in yüksek hızı, ağın yavaşlatılmasına veya yeniden konfigüre 
edilmesine gerek kalmadan gerekli durumlarda ileri bir tarihte siste-
min genişletilmesine olanak tanıyor. 

Bina kontrolünü ve makinelerin aynı ağ üzerinden bağlanmasını 
sağlayan CC-Link, kurulum maliyetlerini de önemli ölçüde düşürü-
yor. Projede saha sistemi, CC-Link üzerinden merkezi modüler PLC’ye 
bağlanan 4 mikro PLC’den oluşuyor. 

Merkezi PLC, tüm sistemin koordinasyonunu, izlenmesini ve rapor-
lanmasını sağlıyor. Her bina, ağ iletişimi binalar arasında kesintiye 
uğradığında bile sistemin çalışmasını sağlamak için gereken, yerel-
leştirilmiş ve akıllı kontrol sağlayan bağımsız bir PLC’yi barındırıyor. 

Projenin bina yönetim sisteminin merkezi, master PLC’ye bağlanan 
monitör ve kontrol yazılımını çalıştıran bir PC’den oluşuyor. Opera-
törler, bu merkezi PC sisteminden örneğin hangi pencerelerin açık 
olduğu gibi durumları kontrol edebiliyor ve bu sayede herhangi bir 
yapı unsurunu ve bunlarla ilişkili ayar noktalarını merkezi bir ko-
numdan değiştirebiliyor.”

Sorunlar Sahaya Gitmeden Uzaktan Çözülebiliyor

CC-Link teknolojisinde bakım açısından avantaj sağlayan en önemli 
özelliklerden birinin, müşterilerin ağı programlayabilmesi ve master 
PLC’ye bağlı bir modem üzerinden istasyonları bağlayabilmeleri ol-
duğunu vurgulayan Bizel; “Bu özellik, satış sonrası bakım ve servis 
programlarının müşteriye yetkin bir şekilde sunulmasına ve sahaya 
gitmeden önce sorunların uzaktan teşhis edilmesine olanak sağlı-
yor” diyerek sözlerini tamamladı.
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Türkiye’nin En Hızlı Asansörüne Sahip Karma Projesi 
Skyland İstanbul, Akıllı Bina Teknolojileriyle de 

Yaşam Standardını Zirveye Taşıyor

Eroğlu Yapı’nın karma projesi Skyland İstanbul akıllı bina tekno-
lojileriyle daha hızlı, güvenli ve tasarruflu bir yaşam sunuyor. 
İstanbul’un merkezindeki Skyland İstanbul sakinleri, yüksek 

standartlardaki yaşam alanlarında akıllı bina teknolojilerinin konfo-
runu deneyimliyor. 

Skyland İstanbul’da Yarım Dakikada Zirveye Yolculuk 

Rezidans, ofis ve alışveriş merkezinden oluşan Skyland İstanbul, 
Türkiye’de bir karma projede kullanılan en hızlı ve en güvenli asan-
söre sahip. Her detayında kalite, lüks ve akıllı çözümler bulunan pro-
jenin asansörleri saniyede 7 metre yol alıyor. 

Otis marka asansör, Skyland İstanbul’un 44 katlı en yüksek kulesi-
ni yaklaşık yarım dakikada çıkıyor. Akıllı yolcu yönlendirme sistemi 
Compass, yüksek binalardaki düşey trafiği azaltarak uzun asansör 
kuyrukları, ara duraklar ve ekstra bekleme sürelerini minimuma 
indiriyor. 

Kendi Kendini Şarj Edebilen Enerji ve Çevre Dostu Asansörler 

Eroğlu Yapı, tüm projelerinde çevrenin en az oranda etkilenmesi ve 
kirlenmenin asgari oranda tutulmasını sağlamak amacıyla doğal 
kaynakları optimum seviyede kullanmaya özen gösteriyor. 

Projelerinde modern teknoloji ve çevre dostu uygulamaları kulla-
nan Eroğlu Yapı, doğayı koruyan ve yakıt masrafını azaltan elektrikli 
araçlar için şarj üniteleri kuruyor. 

Bu vizyon ile Skyland İstanbul projesinde de verimlilik esaslı çalışan 
akıllı asansörler kullanılıyor. Skyland İstanbul’un asansörleri kendi 
enerjisini üreterek şarj olabiliyor ve enerji tüketiminde yüzde 27 ta-
sarruf sağlıyor. 

Su ve Enerji Tüketiminin Kumandası Ev Sahiplerinin Elinde

Skyland İstanbul’un iklimlendirme teknolojisi ise farklı mekanlarda 
farklı ısı değerleri oluşturarak daha konforlu ve tasarruflu bir yaşam 
sunuyor. 

Touch panel, tüm aydınlatma ve iklimlendirme sisteminin mobil 
cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla kontrol ve kumanda edilebilme-
sini sağlıyor. Ev sahipleri touch panel üzerinden su ve enerji tüketim 
miktarının da takibini yapabiliyor. 

Skyland İstanbul sakinleri akıllı bina teknolojileri aracılığıyla conci-
erge hizmetlerine erişebiliyor, teknik servis, sağlık görevlisi ve alış-
veriş gibi çeşitli hizmetlerden faydalanabiliyor. 
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ESU GÜVENLİK
Kablo imalatı yapan fabrikada, 
ön muhasebe yapacak tecrübeli 
muhasebe personeli alınacaktır.

Duran GÜNDEĞER / 0212 221 79 45

OHM ELEKTRİK 
Firmamıza elektrik malzemeleri 
satışında çalıştırılmak üzere, ön 

muhasebe ve teklif verme konusunda 
tecrübeli arkadaşlar aramaktayız.

Aydın  İŞLER / 0312 394 34 45

HG GROUP
Askerlik sorunu olmayan, liselerin veya 

meslek yüksekokullarının makina, 
elektrik, elektronik, mekatronik, asansör, 
elektrikli taşıyıcılar mezunu olan, sigara 

kullanmayan, B sınıfı ehliyeti olan ve 
aktif araç kullanabilen, prezentabl, 

insan ilişkileri kuvvetli ve ikna kabiliyeti 
yüksek, office programlarını aktif 

kullanabilen personel alımı yapılacaktır.

Hikmet SUBAŞI / 0216 365 13 00

FD PROJE 
Firmamızda şantiyede çalışabilecek 

elektrik tesisat ustası, kalfa ve yardımcıları 
aranmaktadır. Bu işi öğrenmek isteyen 

arkadaşlar da iş başvurusu yapabilir.

Ferhat DEMİR / 0312 395 39 17

RAMSAN MAKİNA 
Rezidans sitenin bakım onarım 

işlerini yapacak tercihen EML mezunu 
mekanik ve elektrik bilgisi olan eleman 

aranıyor. Lojman verilecektir, işyeri 
Başakşehir Güvercintepe’ dedir.

Rahmi ÖZKARAYEL / 0212 493 09 29

MERSES ELEKTRONİK
1994 yılından bu yana elektrik, 

elektronik ve haberleşme sektöründe 
hizmet vermekte olan firmamızda 

görevlendirilmek üzere, elektrik teknisyeni 
veya teknikeri elemana ihtiyacımız vardır.

En az lise mezunu, elektrik işinden 
anlayan, yaptığımız iş için deneyimli 

ya da deneyimsiz elemanlar alınacaktır.

Soner YIILMAZ / 0232 250 92 11

ABNET ELEKTRİK 
Elektrik / elektronik / haberleşme 

mühendisliği bölümlerinden mezun, 
Autocad kullabilen, zayıf akım keşif ve 
Asbuild çizimlerini yapabilen çalışma 

arkadaşları aranmaktadır. Müraacatlar 
online yapılmalıdır. Telefon ile 

herhangi bir bilgi verilmemektedir.

Hakkı ÖZBAY / 0312 955 01 00

AYHAN MÜHENDİSLİK 
Aydınlatma sektöründe çalışmış, 

aydınlatma tasarımı yapabilecek, Autocad 
ve 3D programlarını aktif kullanabilen 

bay-bayan personeller alınacaktır.

Eray KOYUHİSARLI  /  0212 475 98 52

DEPAR ELEKTRİK
Tuzla, Aydınlı, Orhanlı, Tepeören  

güzergahında oturan, Mikro Muhasebe 
programını iyi bilen, tecrübeli 

muhasebe elemanı alınacaktır. 
Yerimiz Tuzla Orhanlı’dadır.

Ergün ÖZTÜRK  /  0216 483 58 98

Bu sayfalarda ücretsiz iş ilanlarınızın yayınlanması için ; 
info@sektorelyayincilik.com adresine mail yollayabilirsiniz..
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TELSA ELEKTRİK 
Aydınlatma ürünleri montajı yapacak 

eleman arıyoruz. 21-35 yaş arası,  
işinde özenli ve düzenli çalışan,

sorumluluk sahibi askerlik görevini 
yapmış tercihen sigara kullanmayan 
tercihen  Firuzköy, Parseller, Avcılar 

ve Esenyurt bölgelerinde ikamet 
eden bay eleman alnıcaktır.

Hatice ÇELİK / 0212 512 08 73

KALİSAN  LTD. ŞTİ.
AOSB’ deki firmamız için; Çiğli, Egekent, 
Gümüşpala, Evka 5 bölgelerinde ikamet 
eden mekanik bakımcı alınacaktır. Firma 

sekreteryasından form doldurarak başvuru 
yapılabilir. Tercihen kaynak yapabilen; 

elektrik, pnömatik ve hidrolik sistemler 
konusunda deneyimli mekanik bakımcı

alınacaktır.

Yusuf ERDEM  / 0232 376 84 85 

YÜCEL KABLO
E sınıfı ehliyetli (En az 7 yıl süreli), 

SRC-2 / SRC-4 belgeli, psikoteknik 7 yıl 
deneyimli servis taşımacılığı ve sevkiyatta 

çalışacak, Şişli/Okmeydanı civarında 
oturan eleman alınacaktır. İlgili kişi 
Arif beydir, cepten arayabilirsiniz.

Derya KIZIL / 0212 251 37 53

BK AYDINLATMA
Gıda çarşısında bulunan aydınlatma 

mağazamıza, mağaza içinde satış 
personeli olarak çalışacak, tercihen elektrik 

sektöründe tecrübeli,  malzemeden 
anlayan, güler yüzlü, diksiyonu düzgün, 
satış odaklı, iletişim becerileri yüksek, 
insan ilişkileri kuvvetli deneyimli bay 

ve bayan personeller alınacaktır.

Bahar ÇELİK / 0232 253 02 88

HUZUR BİLİŞİM 
Endüstri meslek lisesi elektrik- 

elektronik bölümü mezunu, kamera 
alarm sistemleri işlerinde çalışabilecek, 

bayların askerliğini yapmış olması 
gerekmektedir. Disiplinli, işini öz veriyle 
yapacak ekip arkadaşları aramaktayız.

Gökhan YILDIZ / 0212 883 83 67

TANLIGHT AYDINLATMA 
Bayrampaşa Topçular’da aydınlatma 

armatürleri üreten firmamıza 
proje bazlı satış yapabilecek

üniversite mezunu  (Tercihen elektrik 
mühendisi veya mimar) aydınlatma 

programlarını kullanabilen (dialüx  Autoced 
ve ofis programlarına hakim, seyahat 
engeli olmayan İngilizce bilen analitik 

düşünebilen çalışma arkadaşları arıyoruz.

Kadir  TAN / 0212 237 63 94

PROMAKS OTOMASYON
Kesintisiz güç kaynağı (UPS) ve jeneratör 

sektöründe hizmet veren firmamızda teknik 
servisinde çalışacak, ekip çalışmalarında 

uyumlu / esnek çalışabilen, Seyahat engelli 
olmayan, ehliyet sahibi (tercihen SRC)  

Askerliğini yapmış,  Analitik düşünebilen, 
gelişime açık, İş takibi ve iş neticelendirme 

odaklı,  Sorumluluk sahibi, Sahada 
çalışmak üzere ekip arkadaşları arıyoruz.

Volkan PINAROĞLU / 0242 346 01 46

ELİF OTOMASYON 
Elektronik imalatı yapan işyerimize 

elektronik bölümü stajerler alınacaktır.

Halil SALIK / 0212 671 10 30

MEKATROTEK OTOMASYON 
Beylikdüzü  OSB’de makine imalatı 

yapan işletmemizde çalışacak, Avcılar-
Beylikdüzü- Esenyurt’da ikamet eden 25-35 

yaş arası, tercihen meslek lisesi mezunu 
manuel tornacı elemanı  alınacaktır.
İlgilenenlerin resimli CV örneklerini 

göndermeleri rica olunur.

Rana ELBİR / 0212 485 55 01

Bu sayfalarda ücretsiz iş ilanlarınızın yayınlanması için ; 
info@sektorelyayincilik.com adresine mail yollayabilirsiniz..
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Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Çukurova Üniversitesi

Adana Su Ve Kanalizasyon İdaresi Aski Genel 
Müdürlüğü

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Amasya Üniversitesi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mdürlüğü 
(DHMİ) Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlü-
ğü Tesisler Ve İkmal Dairesi Başkanlığı

İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Diğer Özel 
Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

İkmal Bakım Daire Başkanlığı İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü

Manavgat Belediyesi Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Yükseköğretim 
Kurumları Balıkesir Üniversitesi

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Türkiye Elektrik İletim A.ş Genel Müdürlüğü(Teiaş) 
2. Bölge Müdürlüğü Bursa

Çanakkale Bakım Onarım İstihkam Kom. Milli 
Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel 
Müdürlüğü(TKİ) İşletme Müdürlüğü/Satınalma 
Şube Müdürlüğü

6.11.2018 10:00

31.10.2018 14:00

30.10.2018 14:00

 25.10.2018 14:00

12.10.2018 10:00

30.10.2018 10:30

30.10.2018 10:30

18.10.2018 11:00

16.10.2018 14:00

10.10.2018 10:30

31.10.2018 14:00

24.10.2018 14:30

17.10.2018 11:00

10.10.2018 11:00

15.10.2018 10:00

11.10.2018 14:00

 17.10.2018 10:00

12.10.2018 10:00

 26.10.2018 14:30

23.10.2018 14:00

2019 Yılı Elektrik Enerjisi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Ve Dış İlçe Emniyet Müdürlükleri/
Amirlikleri Hizmet Binalarında Kullanılmak Üzere Serbest Piyasadan 
Elektrik Enerjisi

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığınca “Serbest Piyasadan 
Elektrik Enerjisi”

Öğrenci İşleri Otomasyon Yazılımı Alımı 

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Ve Doğalgaz Alımı

Elektrik Enerji

Elektrik Özel Aydınlatma Arıza Müdahale Ve Bakım Aracı

LED’li Aydınlatma Armatürü Ve Ledli Projektör Alımı

Orman Genel Müdürlüğü Halı Saha Aydınlatma Ve Tadilat İşleri

Parklar İçin Kablosuz İnternet Erişimi Ve Güvenlik Sistemi

12 Aylık Siber Güvenlik Olayları İzleme

Güvenlik Duvarı Cihazı Alımı

Muhtelif Parklarda Kullanılmak Üzere Aydınlatma ve 
Elektrik Malzemesi Alınması İşi

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Ve Doğalgaz Alımı

2019-2020 Yılları Elektrik Enerjisi Alımı

RFID Kütüphane Koleksiyon Yönetimi Ve Güvenlik Sistemi Ve Kitap 
Tarayıcısı

154 Kv 2X1272 Mcm İletkenli (İnegöl - Kestel) Brş.n.- İnegöl 2 Enerji 
İletim Hattı Tesisi.

Serbest Piyasadan 12 Aylık Elektrik Enerjisi Alımı

Özel Güvenlik Hizmet Alımı
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Diyarbakır

Edirne

Eskişehir

Gümüşhane

Isparta

İstanbul

İstanbul

İzmir

İzmir

Kastamonu

Kayseri

Kütahya

Malatya

Mersin

Muğla

Niğde

Ordu

Samsun

Tokat

Yozgat

Diyarbakır

Edirne

Eskişehir

Gümüşhane

Isparta

İstanbul

İstanbul

İzmir

İzmir

Kastamonu

Kayseri

Kütahya

Malatya

Mersin

Muğla

Niğde

Ordu

Samsun

Tokat

Yozgat

31.10.2018 10:00

30.10.2018 14:30

30.10.2018 10:00

10.10.2018 10:30

16.10.2018 10:00

16.10.2018 10:00

31.10.2018 09:00

12.10.2018 14:30

22.10.2018 15:00

16.10.2018 14:00

30.10.2018 10:00

5.11.2018 14:00

16.10.2018 10:00

23.10.2018 10:00

5.11.2018 10:00

12.10.2018 10:00

25.10.2018 10:00

26.10.2018 10:00

26.10.2018 10:00

11.10.2018 10:00

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Dicle Üniversitesi

102 Top.a.k. Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Devlet Hastanesi - Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Süleyman Demirel Üniversitesi

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi

Türkiye Elektrik İletim A.ş Genel Müdürlüğü(TEİAŞ) 
1. Bölge Müdürlüğü İstanbul / Davutpaşa

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire 
Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
(İZSU)

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 
22. Bölge Müdürlüğü Kastamonu

İl Jandarma Komutanlığı  İçişleri Bakanlığı Jandarma 
Genel Komutanlığı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü(TEİAŞ) 
6. Bölge Müdürlüğü 

Turgut Özal Tıp Merkezi Uyg. ve Araştırma Hastanesi 
Yükseköğretim Kurumları İnönü Üniversitesi

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü

Niğde Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
(DHMİ) Ordu-Giresun Havalimanı Müdürlüğü

Bölge Müdürlüğü-7.Bölge Samsun Diğer Özel Bütçeli 
Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

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

Dicle Üniversitesi Birimlerinde Kullanılmak Üzere Serbest Piyasa-
dan Elektrik Enerjisi

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi

Elektrik Enerjisi Alımı

12 Ay Süreli Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi

SDÜ Kampüs Altyapı (Otopark, Kaldırım, Yağmursuyu, Kanalizasyon 
Hattı Ve Aydınlatma İşleri)

İGDAŞ Ex-Proof Aydınlatma Armatürleri Temin Ve Tesisi İşi

Özel Güvenlik Personeli

Asansörlü Yüksek Direk Aydınlatmalarının Bakım Onarım Ve Yerinde 
Boyanması

Güvenlik Kamera Kontrol Sistemi Bakım Ve Onarımı

Silahlı Özel Güvenlik

Kayseri İl J K Lığına Bağlı 44 (Kırkdört) Adet Elektrik Abonesinin 2019 
Yılına Ait Elektrik Enerjisi İhtiyacı (2650500Kwh)

94 Özel Güvenlik Personeli İle 21 Adet Trafo Merkezi İş Yerlerinin 
Güvenliğinin Sağlanması İşi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi İçin Serbest Piyasadan 
Elektrik Enerjisi Alımı

Toplam 31 Kalem Güvenlik Ve Evde Sağlık Hizmetleri Personeli 
Kıyafet Ve Teçhizatı Malzemesi Alımı

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi

Dekoratif Süs Aydınlatma İşi

Plaka Tanıma Sistemi (Montaj Ve Kent Güvenlik Sistemine Entegras-
yonu Dahil)

Karayolları 7 Bölge Müdürlüğü Tünelleri İle Tesislerine Ait Aydınlat-
ma, Bakım Ve Onarım İşlerinin Yapılması İşi

Temizlik, Güvenlik Ve Teknik Personel Kıyafet Alımı

Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Depo Aydınlatma Tesisi
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REKLAM İNDEKSİ

Ön Kapak
Lampist Aydınlatma 

1. Ara Kapak Arka
Sorye Restaurant

Ön Kapak İçi
Ekon Kondansatör

2. Ara Kapak Ön
Far Elektrik

Arka Kapak İçi
Savaş KONCA

2. Ara Kapak Arka
Far Elektrik

Arka Kapak
Seval Kablo

3. Ara Kapak Ön
Next&Next Star

3. Ara Kapak Arka
Next&Next Star

1. Ara Kapak Ön
Ortaç Elektrik

1.Schneider Electric
7.Argesys Elektronik 
9.Ören Kablo
11.Dtm Elektronik 
13.Kls Plast
15.Novsen Elektrik 
17.Fomar Elektronik 
19.Sigma Elektrik 
21.Forplas Plastik 
23.Teknikel  Pano 
25.Kardeş  Elektrik 
27.Göldağı Kablo 
29.Setel Elektronik 
31.Radelsan Elektrik 
33.Varsan Elektrik 
35.Mepa Elektrik 
37.Mepa Elektrik 
39.Mepa Elektrik 
41.Akiş Plastik

43.Opaş Elektrik
51.Gemta Elektronik
53.Konza Grup
55.Emek Perçin
59.Ardıç Elektrik
63.Hanoğlu Kablo
65.Sutem Elektrik
67.Dersa Boru
68.Teknik Rovelver
69.Teknik Rovelver
75.Onka Klemens
79.Küçükarslanlar Bakır
83.Sanelek Elektrik
93.G. Sanlıtop Mekatronik
95.Vestel LED
97.Ledplast Plastik
99.Gensa Alüminyum
101.Makel LED
103.Arsel Elektronik

105.Buse Aydınlatma
107.Novsen Elektrik
113.Akme Pcb LED
115.Dikey Elektrik
117.Ağartan Enerji
119.Asl Metal
121.Deka LED
123.Uğur Aydınlatma
127.Bensa Aydınlatma
131. Enesis Elektronik
135.Doğan Aydınlatma
137.Yapex Fuarı
139.Cemsan Aydınlatma
155.Belex Fuarı
156.Expotim Rusya Fuarı
157.Expotim Suudi Arabistan Fuarı
160.Expotim Polonya  Fuarı
161.Expotim Suudi  Arabistan Fuarı
162.Expotim İtalya Fuarı

 163.3. Göz Danışmanlık
175.Grimex Elektronik
179.Boyut Güvenlik
181.Okisan Güvenlik
185.Legend Teknoloji
187.Tekniksat Group
189.Viewtech Güvenlik
191.Isaf Fuarı 
199.Legend Teknoloji
201.Panç Elektronik
205.Ft Lİne
211.Uestco Enerji
213.Set Otomasyon
215.Tiryaki Otomasyon
217.HDL Türkiye
219.Özdaş Mühendislik
226. İnform Elektronik










