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Dijital Platformlarda En Çok Kullanılan
Terimler ve Anlamları
Geçen ayki yazımda dijital reklam nedir, dijital medyayı en doğru
hangi biçimde kullanabiliriz bunlardan bahsetmiştim. Yazımı tamamlarken önümüzdeki sayı dijital bir sözlük hazırlayacağımı söylemiştim. Gelin isterseniz şimdi dijital platformda en çok kullanılan
terimler nelermiş birlikte göz atalım.
Adwords: Google’ın arama sonuçlarında ve iş ortaklarında sunduğu
reklam modelidir.
Alexa: Dünya üzerindeki tüm web sitelerinin, ziyaretçi bazlı SEO kriterlerine göre sıralamasını çıkaran bir servistir.

değişimini belirtir. Bu sayede alınan linkler SEO değerlerinize etki
eder ve sıralamalarda daha yüksek konumlar elde edebilirsiniz.
Nofollow: Bir rel mikroformatıdır. Bu şekilde verilen linkin, arama
motoru pagerank algoritması dahilinde hesaplanmamasını belirtir.
Organik: SEO bağlamında, web site ziyaretçilerinin doğal kaynaklardan gelmesi anlamında yorumlanır. Organik trafik olarak da isimlendirilebilen bu SEO terimi, web sitenin arama sonuçlarından gelen
trafiğine işaret eder.

Backlink: Başka sitelerden kendi sitemize veya kendi sitemizden
yine kendi sitemiz içindeki başka bir sayafaya verilen bağlantılardır.
SEO açısından çokluğu önemlidir, etkili kullanıldığında sıralama için
belirleyicidir.

Organik trafik dışında, paralı bağlantılar, sosyal medya trafikleri de
bulunabilir. SEO işlemleri gerçekleştiren bir web sitenin organik trafik yoğunluğunun diğerlerinden daha fazla olması beklenir. Organik
ifadesi aynı şekilde, içeriğin kopya olmaması anlamında da kullanılabilir.

Black Hat SEO (Siyah Şapka SEO): Siyah Şapka SEO çalışmaları
olarak da bilinen black hat SEO çalışmaları, Google Web Yöneticisi
Yönergelerine ters düşen SEO çalışmalarıdır. Web sitelerine yarar yerine zarar getirirler.

Pagerank: Google’ın web sayfanıza 0-10 arası puan verdiği bir algoritmadır. Sitelerin link giriş çıkışına göre düzenlenen derecelendirmedir. Son gelişmelerle birlikte artık önemini yitirmiştir.

Dofollow Backlink: Dofollow olarak verilen linkler doğrudan Pagerank değerine etki etmektedir. Dofollow olarak verilen sitenin
Pagerank değerinin artmasını sağlar. Dofollow teriminin Türkçe karşılığı “Takip Et”’dir.

Sayfa Yüklenme Hızı, Load Time: Sitenizin kullanıcının bilgisayarına ne kadar sürede yüklendiğini ifade etmektedir. Oldukça önemli
konudur.

Google Analytics: Web sitelerinizin ziyaretçileri hakkında analizler,
raporlar sunan Google’ın hizmetidir.
Link Değişimi: Kendi değerinizde olan bir site ile karşılıklı link
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Sayfa Gösterimi: Siteye gelen kişilerin sayfalarda gezinme sayısıdır.

Tag: Web sayfalarının ilgili olduğu anahtar kelimelerin arama motorlarına bildirilmesinde kullanılır. Makale içi tag kullanımı; makalelerin ilgili olduğu önemli anahtar kelimeler için kullanılır.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle.. Keyifle kalın..

Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü

Ahmet SOYLU
ahmet.soylu@philips.com

LED Kullanmak
Yaptığım bazı toplantılarda, halen LED konusunda kaygılar olması,
verimliliği esasında eksik, yanlış bilgi sahibi olunması beni üzüyor.
Hele ki birde bu durumu önemli görevlerde olan değerli yöneticilerimizde yaşamak, şaşkınlığımı arttırıyor.
LED ile aydınlatma, aydınlatmanın kitabını sil baştan yazdırdı. Litaratürü alt üst etti ve de günün sonunda ülkemiz ve dünyamız için
iyi ki de etti. Ülkemiz ve dünya tüm hızıyla LED ile aydınlatmaya
geçiyor. Aslında çok acımasız olacak ancak geçmekte zorunda. Zira
dünyada aydınlatma üreticileri, üretim merkezleri, LED üzerine yatırımlarını, araştırmalarını, Ar-Ge’lerini yönlendirmektedir. LED’ler
aydınlatmada son teknolojidir. Flamanlı ampulün icadından sonra
(yaklaşık 130 yıl), aydınlatmada ilk büyük devrimdir. Çok kısa bir
zaman sonra, birçok aydınlatma noktası kesinlikle LED olacak. Avrupa Birliği kurallarını, CE normuna bağlılığı esas alan ülkemiz, konvansiyonel aydınlatma konusunda Avrupa ve ülkemizin kullanım ve
üretim yasaklamalarını görmesi yakındır.

bölgesine denk düşer. Bununla birlikte gözle görülemeyen frekansta ışık yayan kızılötesi (infrared,IR) veya morötesi (ultraviole,UV)
LED’ler de vardır. LED’in ışık yayma mekanizmasının iyi anlaşılması
için kuantum fiziği, kimya, elektronik ve optik alanlarında bilgi sahibi olunması gereklidir.

Her alanda güvenle kullanılabilecek, yüksek aydınlatma seviyelerinde bile başarılı ürün aileleri oluşmuş LED için 4 başlık, aslında neden
LED sorusunun cevabı gibi;
• Enerji tasarrufu
• Uzun ömür
• Esnek, renkli ve verimli
• Çevre dostu
Biraz detayla;
• Geleneksel lambalara kıyasla %50-%90 daha az tüketimleri vardır,
maliyetlerini kısa sürede amorti ederler.

Peki Neden LED Olacak?
Veya neden LED bugün aydınlatmanın doğru şeklidir diyoruz.
Bu ay ki yazımda biraz bu konuya değinmek istedim.
“LED (“Light Emitting Diode”, Işık Yayan Diyot), yarı-iletken, diyot temelli, ışık yayan bir elektronik devre elemanıdır. 1920’lerde Rusya’da
icat edildi ve 1962 yılında Amerika’da pratik olarak uygulanabilen
elektronik bir bileşen haline getirildi.”
LED’lerin ortama yaydığı ışığın frekansı, spektrumun görünür ışık
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• Uzun ömürlüdürler (Gelenekseller + Enerji tasarruflular 2.00015.000 saat, LED ler 50.000- 100.000 saat). Günlük 12 saat kullanımla yaklaşık 10 yıl ve üzeri ömür demektir.
• Işık vermek için ısınma süresine ihtiyaç duymazlar, hemen yanarlar.
Hızlıdır, 200 ns içinde ışık vermeye başlarlar.
• Civa, radrasyon, gaz içermez, karbondioksit salınımı yoktur, güvenilir ve çevrecidir.

Ahmet SOYLU / Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü
• Elektromanyetik dalga ve titreşim yoktur.
• LED’ler doğal bir ışık yaratır.
• Sodyum ve civalı lambaların patlama riski varken, LED’lerde bu
oran sıfırdır. Şok ve titreşimlere dayanıklıdır.

• Kapsamlı voltajla çalışır.
Yakın zamanlı bir araştırmaya yer vermek istiyorum:
Los Angeles LED Dönüşümü

• Dimerlenebilirler (0 – 100 %).
• LED’ler, patlayıcı sıvıların ve gazların yanında ya da başarısız
aydınlatmacıların kazalara neden olabilecekleri yerlerde kullanılmak için en iyi çözümdür.

Dünyanın en büyük aydınlatma envanterine sahip şehri olan Los
Angeles, LED dönüşümü sonucunda bakın ne sonuçlar elde etmiş;

• Çok küçük ışık kaynağı (birkaç mm ) : Küçük ebatlı armatürler
geliştirilir, ışık kolayca yönlendirilebilir.

• Hedeflenen tasarruf %40

2

• Tasarımcılara geniş ve kolay kullanım imkanları sağlar.
• Dekoratif aydınlatma yaparken tek rekli kullanabileceğimiz gibi,
renkli LED ışıklarını karıştırarak bir ressam gibi değişik ara renkleri
elde edebiliriz. Görülebilir renk tayfındaki hemen hemen bütün
renkler elde edilebilir.
• Yüksek ışık verimliliğine sahipler. (Verimlilik giderek artıyor,
örneğin laboratuvar ortamında +160 lümen / Watt’a ulaşılmış
durumda).

• Yaklaşık 170.000 noktada LED dönüşümü
• Elde edilen tasarruf %63,4
• 9,2 mUSD enerji tasarrufu
• 3 mUSD bakım maliyeti tasarrufu
• Yıllık 61.000 ton carbon emilimi azalışı
Bir de özellikle dikkatinize sunarım ki LED nasıl avantajlar sağlamış ;
• %11 Gece suç oranı düşüşü,
• %13,6 Araç hırsızlığı düşüşü,
• %7,8 Kapkaç düşüşü,
• %7,8 Vandallık düşüşü.
LED aydınlatma kaçınılmazdır. Aydınlatmanın yeni adıdır, kendisidir.
Burada dikkatinizi bir konuya daha çekmek isterim ki ; LED satın
alırken güvenilir bir firmanın ürününü tercih edin. LED’li aydınlatma piyasası büyüdükçe pazarda pay kapmak isteyen firma sayısı
yükseldi ama bazılarının üretimleri! (montajları) gerçekten kötü
ve bu durum ülkemize, insanımıza, ekonomimize haksızlık.

• Düşük ısı üretimine sahipler: Akkor lambalarda flaman ısısı 2700o C,
halojen lambalarda 3100o C, deşarjlı lambalarda tüp ısısı 800-1100o ’
C’ye ulaşırken LED’lerde yonga ısısı 110o C ‘yi geçmez.

LED, teknolojik gelişmedir ve bu değerli gelişimin bir bedeli vardır.Teknolojik olmayan, copy-paste firmalar ve ürünlerinden uzak
durmanızı tavsiye ederim.

• Tanımlanmış ışık açıları büyük işlevsellik sağlar.

Bu önemli teknolojik ürüne olan yüksek ilgi, fırsatçıların arka bahçesine dönüşmemelidir.

• Göz alıcıdır ve maksimum emniyet düşünülmüştür.
• Çok düşük sıcaklık ve düşük ışık kirliliğine sahiptir.
• Diyot oldukları için, dijital dünyayla daha kolay uyum sağlarlar.

Doğru adresten doğru ürünü aldığınızda, doğru iş yapmanın dayanılmaz hafifliğinin keyfini sürebilirsiniz.

• Yüksek yoğunluk, yüksek kontrast, hatta parlaklık verir.

Neticede, kimse kalitesiz ürün alacak kadar zengin değildir değil
mi?

• Eşsiz ve tutarlı renkler sağlayan tek ışık rengi ışık kaynağıdır.

Saygılarımla.
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Poldy İK Sistemleri Genel Müdürü

Kadri DEMİR
kadri.demir@poldy.com.tr

İşgücü Döngüsünü Azaltmak İçin
5 Çalışan Memnuniyeti Metriği
Kurumunuzda işinizi ölçmek çok önemlidir. Aksi takdirde, ilerleme
sağladığınızı ya da daha kötüsünü yapıp yapmadığınızı nasıl anlayacaksınız? Ölçme söz konusu olduğunda, çalışan memnuniyeti önemlidir. Genellikle sonuçları ölçmek ya da genellemek zordur. Buna rağmen yine de son derece faydalıdır. Çünkü çalışan memnuniyeti daha
üretken ve işe katılımın yüksek olduğu bir organizasyonu beraberinde

2. Kültürel Uygunluk

getirir. Başka bir iş için ayrılma olasılıkları daha düşüktür. İşgücü
memnuniyetinizi kolaylaştıracak, olası sorunlarla başa çıkmanıza ve
mevcut yeteneklerinizi korumanıza yardımcı olacak 5 metrik.

“Kişisel değerleriniz bizim temel değerlerimizle ne kadar iyi uyumlu?” sorusunun cevabının işe alım aşamasında bilinmesi, kültürel
uyumu korumak için anlamlı olabilecektir. Özellikle son zamanlarda
yabancı uyruklu çalışanların sayısı kurumlarımızda hızla artmaktadır. Sonuçta, işinize inanan çalışanınızın kurumunuzun büyümesine
yardımcı olma olasılığı daha yüksektir.

1. Devamsızlık
Bir çalışanın verimli olması ve işinize katkıda bulunması için öncelikle fiziki olarak şirket ortamında bulunmaları gerekir. Ciddi hastalıklara bağlı olarak yapılan devamsızlıklardan doğan kişilerin fiziki yokluğu bir kenara bırakılıp bir çalışanın işine olan bağlılığı bu kişinin
işe olan katkısını ölçmek kurum ve çalışan verimliliğini arttırmada
önemli rol oynayacaktır. Hastalık ve farklı sebeplerle devamsızlık
oluşturan çalışanın üreteceği mazeret listesi sonsuz olacaktır. Bunu
ölçmek içinde belli periyotlarda çalışanların devamsızlıklarını ve devamsızlıklarına neden olan sebepleri takip etmek gerekecektir.
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Kuruma ait bir örgüt kültürü vardır. Bu elbette zamanla değişikliğe
uğrayabilecektir. Ancak aday işe alındığında, iş başvurularında ifade
edilen değerleri ve işinizin temelinde yer alan değerlere nasıl uyduğunu
(ya da uymadığını) göz önünde bulundurmak kayda değer olacaktır.

3. Çalışan Devir Hızı Oranı
Çalışan devir hızı oranını bulmak için kurumunuza giren ve çıkan
çalışanlarınızı ölçmeniz gerekecektir. Bunun dışında muhtemelen
kurumunuzla bütünleşmiş vazgeçemeyeceğiniz bazı çalışanlarınız
olabilir. Yeni çalışanlarla birlikte onlara yeni perspektifler ve yeni
beceriler katabilirsiniz. Çalışan devir hızı oranı sektöre ve pozisyona
göre değişiklik gösterecektir. Analizler ve kararlar alırken buna dikkat

Kadri DEMİR / Poldy İK Sistemleri Genel Müdürü
edilmelidir. Belli dönemlerde “Çalışanların yüzde kaçı şirkette kaldı ?” sorusuna cevap aranmalıdır.

pozitif katkılar için kişilere bir şans sunmasıdır. Mevcut çalışanları
elde tutmak için çalışanların kişisel gelişimine yönelik eğitimler
ve aktiviteler planlanmalıdır. Yine benzer şekilde şirketinizdeki

4. Çalışan Önerileri

yetenekli çalışanları belirleyip bu çalışanlarınız için yetenek yönetimi sistemi kurgulamanız gerekebilecektir. Sistem ile yetenekli ve
potansiyeli yüksek çalışanları takip etmelisiniz.

Çalışan memnuniyetinin belli dönemlerde ölçülmesi, çalışanlarınızın arkadaşlarının veya ailelerinin kurumunuza herhangi bir
eleman ihtiyacı olduğunda iş başvurusunda bulunmasını veya
tavsiye edip etmeyeceğini belirlemede önemli bir geri bildirim
sağlayacaktır. Kurumundan memnun olmayan bir çalışan, birçok
nedenden ötürü şirket ile ilgili etkinliklere katılabilir ancak genellikle sadece memnun olan bir çalışan, başkalarını aktif olarak
onlara katılmaya teşvik edecektir. Çalışanınızın kurumunuz için
çalışacak başka bir adayı yönlendirmesi ne kadar olası olurdu?
sorusu çalışan memnuniyetin önemini göstermektedir.
5. Kişisel Gelişim

www.sektorumdergisi.com

Son olarak, çalışanlar hakkındaki tüm geri bildirimler bizim işimizi
ölçmemiz için kullanacağımız metriklerdir. Ölçemediğiniz işi yönetemezsiniz.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Yapılan araştırmalarda iş değiştirmenin en sık nedenlerinden biri,
yeni pozisyonun yeni beceriler edinme ve yeni bilgi edinme gibi
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Ekonomist CEO, 3.Göz Danışmanlık

Hikmet BAYDAR
hikmetbaydar@3-goz.com

Döviz Sepeti Türk Lirası Karşısında
Teknik Olarak Ne Sinyaller Veriyor?
Bir önceki yazımızda, atanan yeni kadrolara piyasanın vereceği reaksiyonu takip edeceğimizi, dalgalanmaların devam edeceğini, bu
dalgalanmaları fırsata çevirmek için soğukkanlı olunması gerektiğini belirtmiştik.

Türk Lirasına oynanan oyun da bu hareketlere çok benzediğinden
serbest ekonomi düzeninin ard niyetli spekülatörler tarafından nasıl
olumsuz kullanıldığını da açıkça görebiliyoruz. Her zaman dediğimiz
gibi para piyasaları artık siyasi baskı aracı olarak kullanıldığından

Yeni kadrolar netleştikten sonra bir süre beklemeye geçen piyasa, icraat ve açıklamalara baktıktan sonra dövizde tansiyonu yükseltmeye
başladı. Öyle ki, Morgan Stanley gibi kurumların adının kapalı piyasada TL manipülasyonunu gerçekleştirdi diye haberlerde geçtiğini
gördük. Bu arada Pazar gününü pazartesine bağlayan gece 00,0001,00 arasında Türk Lirası ciddi değer kayıpları yaşarken, hareketin
manüpilatif olduğu çok açık belliydi. Benzer hareketleri George
Soros isimli sicili pek de iyi olmayan bir spekülatörün GBPUSD paritesinde gerçekleştirdiği de iyi biliniyor. Bu konuda İngiltere Merkez
Bankası soruşturma başlatmıştı. Tabi ki o soruşturma sonucu bilinmiyor. Yani örtbas edildi gibi bir görüntü var.

serbest kur rejimi ve döviz rezervi konusu mantıklı, objektif ve bilgili
kişilerce masaya yatırılmalıdır. Bu konuda maalesef hiç umudumuz
da yok.
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Gelelim döviz sepetindeki hareketlere ve teknik görünümüne;
01/08/2018 gününe kadar uzun süre 4.97-5.30 TL bandında hareket
eden %50 USD+%50 AVRO dan oluşan döviz sepeti. 06/08/2018
günü ilk yukarı deneme sinyalini vererek 5,49 TL seviyesinden 5,76
seviyelerine kadar yükseldi. Daha sonra gelecek aksiyonları izlemeye
başladı. Gerek alınan tedbirleri gerekse açıklamaları yetersiz bulunca da dananın kuyruğu koptu ve 09/08 günü hareket için düğmeye

Hikmet BAYDAR / Ekonomist CEO, 3.Göz Danışmanlık
basıldı ard arda gelen agresif alımlarla kurlar ekonomiye ciddi zararlar verecek seviyelere getirildi. 7,39-7,40 aralığına kadar süren
sert alımlar piyasaların öngörülemez hale gelmesini sağladı. Bu
hareketin arkasında ne faiz yetersizliği ne de ekonomik başka ne-

Şu an teknik görünüm aşağı yönde sinyaller vermektedir. Ancak
bollinger bandın açık olması dalgalanma zemini oluşturuyor. 6,33
sepet bazında takip etmemiz gereken kritik destek olup kırmayı
başarabilirse düşüş hızlanabilir. Bu desteği yakından takip etmekte

denler bulunmuyordu. O yüzden de faiz gibi ekonomik nedenlerle
mücadele etmeye yarayan silahlar da tabi ki yetersiz kalacaktı.
Şimdiye kadar aşırı yükseltilen faizlerin etkisiz olması da bununla
alakalıdır.

fayda var. Eğer kırmayı başaramazsa tekrar yön yukarı dönebilir.
Burada alınacak tedbirler önemli etki yapacaktır. Manipülatör tedbiri yetersiz bulursa yukarıyı denemeden kaçınmayacaktır.

Son günlerde adeta yatay seviyelerde çakılan döviz sepeti doğal
bir görünüm vermemektedir.
Bu görüntü kontrollü ve manipülatif bir piyasa görüntüsüdür.
O yüzden önümüzdeki günler yine adrenalini yüksek geçebilir.
Burada manipülatörün dilinden anlayan birilerinin direksiyona
geçmesi şarttır. Manipülatörlerle mücadele etkin olabilirse döviz
sepetinin 5,30’lara kadar sert düşmesi gerekiyor. Eğer Manipülatör başarılı olursa 7,22 tekrar denenebilir.
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Deniz hala durulmuş değil. Sadece kasırganın göbeğinde yaprak
kımıldamaması gibi bir görüntü var. Hala süprizler yüksek marjlarda gelebilir. O yüzden altından kalkamayacağınız risklerin altına
girmeyin.Her iki tarafa da yüksek yüzdelerle hareket edebilme
potansiyeli var. Aşağı sinyallerin olması sadece düşüş ihtimalini
biraz daha artırmaktadır.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Elektrik Mühendisi, Proje Danışmanı

Namık YENER
n.yener@yenerveyener.com.tr

İlaç Yatırım Projesinin
Uygulama Adımları-8
ii. Zayıf akım projelerinin hazırlanması,

Vii. Urs, yani kullanıcı ihtiyaçlarının tespit edilmesi,

1. Seslendirme düzeni,

Viii. Ekzoz gazları ölçme noktaları ve gaz deşarj noktaları,

2. Acil anons sistemi,

Q. Teknoloji projeleri,

3. Telefon santrali ve tesisatı,

İ. Vasıflı su tesisi ve tesisatı,

4. Yangın ihbar sistemi,

İi. Yer giderleri ve toplama rögarları,

5. Data yönetim sistemi, server odası ve tesisatı,

İii. Reaktörler ve bunlara ait skit besleme planları,

6. Güvenlik sistemi ve kameralar,

İv. Havalandırma otomasyon projesi,

7. Akses kontrol ve kapı yönetim sistemleri,

1. Kontrol noktalarının belirlenmesi,

8. PDKS sistemi,

2. P&ID projelerinin hazırlanması,

9. Enerji, takip ve yönetim sistemi,

3. Proje keşfinin, teknik şartnamelerin ve ihale dosyasının hazırlanması.

10. Bms sistemi, sistem entegrasyonları,
11. Kablo kafesi projelerinin plan düzleminde hazırlanması, kafes
içinde kablo yoğunluğunun gösterilmesi.
Zayıf akım kablo kafesleri, farklı bir güzergah olması halinde, kuvvetli akım merdivenleri ile paralel olarak yerleştirilmez. Aralarında
en az 1 m mesafe bırakılacaktır. Kuvvet hatları ile yan geçişler de ise
90 derece olarak tasarlanacaktır.
iii. Aydınlatma projelerinin hazırlanması (İç /dış ve acil aydınlatma)
iv. Yıldırımdan koruma projelerinin hazırlanması,
v. Topraklama projelerinin hazırlanması,
vi. Tüm Elk. Müh. konularına ait teknik şartnamelerin hazırlanması,
vii. Tüm Elk. Müh. konularına ait keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması,
viii. Proje uygulama hali için müelliflik ücret teklifi,
p. Gmp projeleri,
İ. Hareket planlarının hazırlanması,
İi. Klas alanların, klaslarının belirlenmesi,
İii. Hava yönleri ve air-lock yerleşimlerinin yapılması,
İv. Odalarda basınç değerlerinin tespiti,

9. Fiili Uygulama Süreci
Fiili uygulama süreci, kesin projelerin işverene teslimi ile başlayan
süreçtir. İşveren veya vekiline teslim edilen ihale dökümanları (Projeler, teknik şartnameler ve keşifler) her branş için en az 5 kopya
olarak ana yüklenici ve alt yüklenicilere verilmek için hazır hale
getirilecektir. Bu sözleşmeler içerisine idari sözleşmeler de işveren
vekili tarafından eklenecektir. Bu idari sözleşmenin ana unsuru ise
iş yapım sözleşmesi taslağı olacaktır. Ayrıca iş yeri görme belgesi de
imzalanıp geri teslim edilecektir. Yüklenici işin yapılacağı yer hakkında yeteri bilgiye sahip olduğunu bu belge ile teyit etmiş olacaktır.
Hazırlanan dosyalar, en az 5.000 TL karşılığında ihaleye girmek isteyen firmalara teslim edilecektir. Firmalar bu bedeli banka çeki olarak
vermelidirler. Şayet yarışmayı kazanamaz iseler çekler kendilerine
en az 2 ay sonrası tarihi ile geri teslim edilecektir. Bunun amacı ise
ciddi olmayan firmalar ile çalışmamaktır.
Bu taslak metin yüklenici tarafından detaylı okunduktan sonra , teklifini vereceği işin uygulamada karşılaşacağı konuları kapsaması açısından önemlidir. Burada amaç sözleşme faslına gelindiğinde, sözleşmeyi sakatlayacak huşular ve süprizlerin önlenmesidir. Bu öngörü
ve önergeler en iyi sözleşmelerde dahi ortay çıkabilecek sorunların
çözümlenmesinde yeterli olmayabilir. Bu durumda yüklenicilerden
sözleşmeyi teslim ettikleri anda iş tutarının % 5 ‘i tutarında Banka
Teminat Mektubu talep edilir.

V. Sıcaklık , basınç ve rutubet takip edilecek noktaların tespiti,
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle...

Vi. Çöp uzaklaştırma planı,
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Yazılım Uzmanı

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

SEO (Search Engine Optimization)
Nedir?
Bu yazımda SEO nasıl yapılır yerine SEO ihtiyacının nasıl doğduğunu
ve neden önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım. İlerleyen yazılarımızda SEO ile ilgili bir çok bilgiyi sizinle paylaşmayı düşünüyorum.

İnternet ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya başlamıştı ve neredeyse
hiç bir sektörde rekabetin olmadığı yepyeni, kimine göre gereksiz,
kimine göre lüks, kimine göre ise gavur icadı kıyamet alametlerinden

SEO (Search Engine Optimization) web sitelerinin arama motorları
tarafından daha kolay anlaşılmasını ve taranmasını sağlayan teknik
çalışmalara verilen ismin kısaltmasıdır. SEO kelimesinin Türkçe karşılığı Arama Motoru Optimizasyonu’dur.

biriydi. (Bana göre ise bir mucize) Arama motoru kavramı diye bir
şey yoktu ve hazırladığım web sitelerine eklediğim birkaç web sitesi
vardı.

Site içi SEO ve site dışı SEO olarak ikiye ayrılan bu çalışmaların amacı web sitenizin popülerliğini artırarak arama motorları karşısında
öneminizin artmasını sağlayabilmektir.
Ne kadar popüler bir site haline gelirseniz arama motorlarında özellikle Google’da o kadar yukarlarda çıkabilirsiniz.
Günümüzde SEO özellikle hizmet ve ürün satan web siteleri için bir
zorunluluk haline gelmiştir. Peki geçmişte durum nasıldı? Nereden
nereye geldik?
Yıl 1998 ve web sitesi yapmaya yeni başladığım dönemlerdi. Sektörü
ne olursa web sitesi bittikten sonra bir kaç yerli arama motoruna ve
dizin sitesine tek tek kayıt yaparak web sitesinin internette bulunabilmesini sağlayabiliyordum.
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Arama veya dizin siteleri kategorilerini kendilerinin belirlediği, kullanıcıların bu kategoriler içinde dolaşarak (internette sörf yaparak)
aradığına ulaşmaya çalıştığı sabit sitelerdi.
Bu sitelere girip ihtiyacınız olan hizmet/ürün için ilgili kategoriye
girip aradığınızı bulmaya çalışıyordunuz. Bu kategoriler altında genelde bir kaç firma sitesi bulunurdu ve liste alfabetik olarak ilerlemekteydi.
Eğer firmanızın adı rakamla (Örn. 3M) veya A harfi ile başlıyorsa
maça zaten 5-0 önde başlıyordunuz.
2000’li yılların başında ülkemizdeki internet kullanıcılarının sayısının artmasına paralel olarak arama ihtiyacı da arttı. Bu arama
talebini en iyi karşılayan sitelerden biri olan arabul.com bir anda
Türkiye’nin arama sitesi haline geldi.

Ekrem KARATAŞ / Yazılım Uzmanı
İnternet kullanıcıları bu site içindeki kategoriler arasında gezinerek ilgili kategoriye girip aradıklarını manuel olarak bulmaya
çalışıyorlardı.
Biz web tasarımcılar ise site ekle sayfasında bulunan formu doldurup yaptığımız web sitelerini gönderiyorduk ve işimiz bitiyordu.
Diğer işlemler arabul.com editörleri tarafından gerçekleştiriliyordu.
Zaman geçtikçe önce Altavista ile tanıştık ve daha sonra ise Yahoo.
İngilizce olan bu siteler arama sitelerini bir adım öne taşıdılar.
Çünkü kategoriler dışında bu sitelerde bir de arama kutusu vardı.
Aradığınız kelimeyi bu kutulara yazıyordunuz ve karşınıza kendi
veri tabanlarında bulunan yüzlerce web sitesini çıkıyordu. Bu sitelerin karşınıza çıkardığı sonuçlar yabancı olduğundan genelde
bilgi aramak için kullanılıyordu.
Hizmet veya ürün aramak için yine yerli arama sitelerinden yardım
alınıyordu. Buraya kadar normal giderken birden karşımıza Google
çıktı ve her şey bir anda değişti.
Bembeyaz, boş diyebileceğimiz bir site sadece bir Google yazısı
ve arama kutusu. Aradığınızı yazıyordunuz ve karşınızda binlerce
sonuç. Peki, bu kadar web sitesini kendi veri tabanına nasıl ekleyebilmişti?
Aradığınız şeyle ile alakalı bu kadar kesin, yakın web sitesi sonuçlarını nasıl verebiliyordu? Bir web sitesi eklemek istediğiniz de sizden sadece web sitenizin adresini isteyip geri kalan tüm işlemleri
nasıl kendi başına yapabiliyordu?
Kafamızda deli sorular derken karşımıza çıkan cevap Google’ın
örümceği oldu.
Google’ın örümceğine bir web sitesi adresi yazıyordunuz ve örümcek bu adrese gidiyor sitenin bütün linklerini tek tek gezerek tüm
içeriği kendi veri tabanına yazıyordu.
İşi bitiyor muydu hayır. Eğer sitenizden başka bir siteye verdiğiniz
link varsa oraya geçip tüm işlemleri bu diğer site içinde gerçekleştiriyordu. İnanılmaz bir hız ve inanılmaz bir veri tabanı büyüklüğü.
Google yaygınlaşmaya devam ettikçe ister istemez arama motoru deyimi de ağzımıza iyice yerleşti ve yaptığım web sitelerinin
Google’da çıkabilmesi önemli bir durum haline geldi.
Hatta öyle ki sitenizi Google’da çıkarıyorum demek yeni müşterilerin beni seçmelerinde referanslarımdan daha önemli bir etken
olmuştu.
Peki, Google’da nasıl daha üst sıralara çıkabiliyorduk? İşin aslı sitenizin 1. sırada çıkması çok basitti dikkat ettiyseniz 1. sayfa değil 1.
sırada çıkmak diyorum.
Çünkü mucize gibi gözüken Google’ın algoritması kendi ara yüzü
gibi çok sadeydi. Aramalarda önce çıkmak istediğiniz kelimeyi
alan adınızda geçiriyordunuz veya direk isim olarak o alan adını
alıyordunuz.
Site içinde bir çok kez sizin için önemli olan kelimeyi anlamsız da
olsa cümle içinde ya da dışında yazıyordunuz, bir kaç web sitesinden
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o kelime ile ilgili kendi sitenize link alıyordunuz bir kaç gün sonra
bir bakmışsınız 1. sıradasınız.
Kimin sitesine başka sitelerden link fazla geliyorsa o site çok kısa
sürede 1. sıraya çıkıyordu.
Günlerimiz böyle geçerken yıllar içinde Google algoritmasında
kimi zaman ufak tefek, kimi zaman ise köklü değişikliklere gitmeye başladı. Çünkü birçok web tasarımcı yerli olsun yabancı olsun
Google’da ilk sıralarda yer alabilmek için farklı farklı aldatmacalar
yapmaya başladılar.
Web sitesi sahipleri farklı yollardan Google’ı aldatmayı başardıkça
Google kendini geliştirmeye devam etti. Bunu da yapmak zorundaydı çünkü kalitesi düşüyordu. Hatta bir dönem Google, tabiri
yerindeyse web sitesi çöplüğü haline bile gelmeye başlamıştı.
Derken başını Google’ın çektiği en büyük arama motorları yıllar
boyunca binlerce web tasarımcının yapmış olduğu farklı kodlama
dillerindeki, farklı ara yüzlerin kullanıldığı milyarlarca web sitesini
anlamaya çalışmak yerine biz sizi anlamaya çalışmak istemiyoruz
siz kendinizi bir düzene sokun, sitenizin içeriğini, sizin için neyin
önemli olduğunu bizim istediğimiz kriterlerde bize sunun.
Eğer sunmuyorsanız biz sizinle uğraşamayız, uğraşması gereken
sizlersiniz dediler. Bununla alakalı olarak site sahiplerinden hem
teknik hem de içerik olarak belli kurallara uyulmasını istediler.
Tabiki de bunun sonucu olarak web sitelerinin bu kurallara uygun
hale gelebilmesi arama motorlarında ilk sıralarda yer alabilmesi
için SEO bir anda çok önemli bir kavram haline geldi.
Özellikle Google bu kriterlere uymayan/uyamayan siteleri geriye
atmaya, aldatma yoluna giden siteleri süresiz olarak veri tabanından silmeye başlayarak bu konudaki ciddiyetini ortaya koyması
site sahiplerinin de işi ciddiye almalarına sebep oldu.
Artık aradığınız konu veya ürün hakkındaki bilgiyi Google’ın size
çıkardığı ilk web sitesinde bulabiliyorsunuz. Eskisi gibi sayfa sayfa
dolaşmanıza gerek kalmıyor.
İşte bu sebeple SEO web sitelerinin olmazsa olmazı haline gelmiştir.
Sürekli reklam vererek üst sıralarda çıkmak, reklam bütçesini
kesince internetten silinmemek için SEO web sitelerinin olmazsa
olmazı haline gelmiştir.
Sizinle aynı hizmeti sunan veya aynı ürünü satan rakiplerinizin
önüne geçebilmek için SEO web sitelerinin olmazsa olmazı haline
gelmiştir.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle…

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

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

Şirketlerin Türleri ve
Yasal Sorumlulukları
Yabancı yatırımcılar için kuruluş işlemleri kolay ve sorunsuz tamamlanacak 3 adet vergi mükellefiyet türü vardır.
A- Şahıs Firması
• Kuruluşu en kolay fakat sorumlulukları en fazla olan mükellefiyet
türüdür. Devlete ve tedarikçilerine karşı muhatap kişinin kendisidir.

nununda belirtildiği üzere) sermayelerinin en az 100.000.-TL olması
gerekmektedir. Şahsi kanaatim, şirketlerinin adına apartman alma
niyetinde olan yatırımcıların sermayelerini daha yüksek göstermeleridir.
• Yeni düzenlemeye göre, şirket sermayesinin ¼’ünü şirketi kurmadan

Diğer deyişle, şahıs firmaları sahipleri, devletin veya tedarikçilerinin
alacaklarına karşı tüm malvarlığı ile sorumludur.

önce bankaya bloke etmek zorunluluğu kaldırılmıştır. Sermayenin
tamamını şirketin tescilini izleyen 24 ay içersinde ödeyebilirsiniz.

• Vergi oranı sabit değildir, basamak şeklinde oluşmaktadır. %15 ile
başlayan vergi oranı, devletin her sene yeniden belirlediği limitlere
göre %20 , %27 ve %35 oranına kadar çıkmakta olup yüksek karlılık
durumunda fazla vergi ödemenize sebep olacaktır.

• Limited şirketi müdür veya müdürler yönetir. Tek ortaklı şirketlerde
ortak müdür olmak zorundadır. Birden fazla ortaklı şirketlerde ortaklardan 1 tanesinin müdür olması yeterlidir. Ayrıca, şirket ortağı
olmayan kişilerde müdür olarak seçilebilirler.

• Kolay kapanır olması, kar dağıtımının vergiye tabi olmaması avantaj gibi görünse de hedefi büyük olan yatırımcılar için pek önerilmeyen bir mükellefiyet türüdür. Genellikle küçük ölçekli işletmelerin
tercih ettiği türdür.

• Limited şirketlerde müdür veya müdürler sınırsız süre ile seçilebilirler.

B- Limited Şirketi
• Tek ortak ile kurulabilmektedirler.
• Türk Ticaret Kanunu’na göre sermayeleri en az 10.000.-TL olmalıdır.
Ancak, yabancı yatırımcıların çalışma izni alabilmeleri için (ilgili ka-
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• Limited şirketlerde hisse devrinden elde edilen gelir, yıl sınırı olmaksızın değer artış kazancı ismi altında gelir vergisine tabidir.
• Vergi ve SGK borçlarında Limited şirketlerde müdürden tahsil edilemeyen vergi ve SGK prim borçlarından ortaklar hisseleri oranında
tüm malvarlığıyla sorumlu olmalarına karşılık tedarikçilerine olan
borçları için yalnızca şirket sorumludur. Diğer deyişle, şirket ortakları
ticari borçlardan malvarlıkları ile sorumlu değildir.

Savaş KONCA / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
• Şirketlerde ana sözleşme değişiklikleri kolaylaştırıldı. Limited
şirketlerde esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortaklarının
kararı ile yapılabilir.
• Vergi oranı sabittir. Şirket karının %22’ si oranında vergilendirilmektedir.
C- Anonim Şirketi
• Tek ortak ile kurulabilmektedirler.
• Türk Ticaret Kanunu’na göre sermayeleri en az 50.000.-TL ol-

Bu manada, tek kişilik bir anonim şirkette, yönetim kurulu üyesi
pay sahibi olmayan bir kişiden de oluşabilir.
• Yönetim kurulu üye sayısı için bir alt sınır olmadığı gibi üst sınır
da söz konusu değildir. Ancak, yönetim kurulu kaç kişiden oluşacak ise, bu hususun şirket esas sözleşmesinde açıkça belirtilmesi
gerekir.
• Yeni TTK’ya göre de, anonim şirket yönetim kurulu üyeleri en çok
üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilebilirler.
• Anonim şirketlerde sahip olunan hisselerin iki yıl geçtikten sonra
satılması durumunda alış-satış arasındaki kazanç (kazanç ne olursa olsun) vergiye tabi değildir.
• Anonim şirketlerde hisse devrinin noterde tasdik ettirilme ve ticaret sicil memurluğunda tescil ettirilme zorunluluğu yoktur.
• Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olmayan şirket ortağı
veya ortaklarının vergi ve SGK prim borçlarına karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
• Anonim şirketlerde esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket
sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda
öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç bir ay
içinde ikinci bir toplantı yapılabilir.
İkinci toplantı için toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az üçte
birinin toplantıda temsil edilmesidir. Bu fıkrada öngörülen nisapları düşüren veya nispî çoğunluğu öngören esas sözleşme hükümleri geçersizdir.
• Vergi oranı sabittir. Şirket karının %22’ si oranında vergilendirilmektedir.
Hedeflediğiniz İş Koluna Göre Hangi Şirket Türünü Seçmelisiniz
• Ticari borçlanma riski az olan küçük ölçekli işletmeler şahıs firmasını seçebilirler. Sınırsız sorumluluk ve vergi oranının kara bağlı
yükselerek %35 ‘e varması dezavantaj oluşturmaktadır.

malıdır. Ancak, yabancı yatırımcıların çalışma izni alabilmeleri
için (ilgili kanununda belirtildiği üzere) sermayelerinin en az
100.000.-TL olması gerekmektedir. Şahsi kanaatim, şirketlerinin
adına apartman alma niyetinde olan yatırımcıların sermayelerini
daha yüksek göstermeleridir.
• Anonim şirket kuruluşu esnasında şirket sermayesinin ¼’ünü
şirketi kurmadan önce bankaya bloke etmek zorunluluğu devam
etmektedir. Geri kalan ¾ sermayenin tamamını şirketin tescilini
izleyen 24 ay içersinde ödeyebilirsiniz.
• Anonim şirketi yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Yeni
Türk Ticaret Kanunu tek pay sahipli anonim şirketlere izin verdiğinden, pay sahibinin aynı zamanda şirketin yönetim kurulu üyesi
olması mümkündür. Ancak, bu bir yasal zorunluluk değildir.
Zira, yeni TTK, pay sahibi olmayan kişilerin de yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve görev yapmalarına imkan sağlamıştır.
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• 1892 yılında ilk kez Alman yasası onayı ile ortaya çıkan Limited
Şirket tüm dünyada en fazla tercih edilen, yönetimi ve yasal süreci çok basit ilerleyen, şirket ortaklarının şahsi varlıklarını şirketin
ticari borçlarına karşı koruyan orta ve büyük ölçekte hedeflenen
işlere en uygun şirket türüdür.
• Anonim şirketler genelde holding olmayı hedefleyen kişilerin
tercih ettiği şirket türüdür. Genelde, yapılması hedeflenen işte
çok sayıda ortağın bulunması ve faal olarak çalışmayan ortakları
koruma altına aldığı için Anonim Şirket tercih edilir.
Yabancı yatırımcılar için önerdiğim şirket türü değildir. Anonim
şirketlerde maksimum üç yılda bir veya bir değişiklik esnasında
genel kurul yapılma zorunluluğu bulunmaktadır. Buda şirket ortaklarını bir araya toplama konusunda sıkıntı yaşanmasına sebep
vermektedir.
Kaynak: Yazar Savaş Konca’nın Türk Vergi Sistemi ve Türkiye’de
Şirket Kurmak Kitabı
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle...
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Makel’den Eşli Japonya Gezisi
Japan Trip With The Spouse From Makel

M

akel Şirketler Grubu, kampanya sonucu katılmaya hak kazanan iş ortakları ile birlikte macera dolu bir Japonya seyahati
yaşadı.

M

akel Companies Group has had an adventurous trip to Japan
with its business partners who were entitled to participate in
the campaign.”

Makel Companies Group, which has organized a trip to Japan, one of
the world’s most tourists-attracting countries as the favourite place of
Asia with presenting a lot of rich content in terms of places to visit,
has enjoyed the happiness of hosting its business partners with their
spouses.
The Makel business partners, who participated the trip arranged on
July 3-8, have had the opportunity to visit and observe closely the
structures that are full of different beauties, nature and history in the
cities of Tokyo and Kyoto.

Gezilecek yerleri açısından ziyaretçilerine pek çok zengin içerik sunan, tarihi ve gelenekleri ile dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden biri olan Asya’nın gözdesi Japonya’ya gezi düzenleyen Makel
Şirketler Grubu, iş ortaklarını eşli olarak ağırlamanın mutluluğunu
yaşadı.
3-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen geziye katılım gösteren Makel
iş ortakları, Tokyo ve Kyoto şehirlerinde her yeri farklı güzelliklerle
dolu, doğa ve tarih ile bütünleşen yapıları gezme ve yakından inceleme fırsatı yakaladılar.
İlk gün gerçekleştirilen uçuşun ardından Tokyo’ya varan misafirler
şehir turundan sonra akşam yemeği için rotasını The Oven’a çevirdi.
Ertesi gün sabah kahvaltısından sonra Harajuku, Meiji Jingu Shrine,
Omotesando, Shibuya’ ya geçildi. Birbirinden görkemli ve tapınakları
ile turistlerin ilgi odağı olan Asakusa Kannon Tapınağı gezisi ile günü
tamamlayan misafirler akşam yemeğini Old Man’s Un Shiodome ‘da
hep birlikte aldılar.

After the first day’s flight, guests who arrived in Tokyo went to The
Oven for a dinner after the city tour.
The next morning after breakfast, they went to Harajuku, Meiji Jingu
Shrine, Omotesando, Shibuya. Guests, who completed the day with a
visit to the Asakusa Kannon Temple which is the focus of tourists with
its majestic temples, had dinner together at the Old Man’s Un Shiodome.

Japonya’nın en yüksek dağı olarak bilinen ve muazzam görüntüsü
ile ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken Fuji Dağı’na giden misafirlerimiz eşsiz manzaranın tadını çıkardılar. Buradan Owakudani Tepesine
Teleferik ile çıkan misafirler, Hakone Gölü’nü tekne turu ile gezdiler.

Our guests who went to Fuji Mountain, which is known as the highest
mountain in Japan and attracts intense attention of its visitors with its
magnificent view, enjoyed the unique view. From here our guests went
to the Owakudani Valley with the Rope Railway and visited Hakone
Lake with a boat tour.

Doğan Güneşin Ülkesi olarak tanımlanan Japonya seyahatinin son
gününde ise Kinkaku-ji ve Nijo Kalesi ziyaret edildi. Öğle yemeğinin
ardından Kyoto’nun doğusunda bulunan yapısı ve mimarisi ile ziyaretçileri hayran bırakan Kiyomizu Tapınağı gezildi. Anı ölümsüzleştirmek için çekilen fotoğraf karesi ile Japonya seyahati unutulmazlar
arasına eklendi.

Kinkaku-ji and Nijo Castle were visited on the last day of the tour in
Japan, which is defined as the Country of the Rising Sun. After lunch,
the Kiyomizu Temple, which impresses its visitors with its structure and
architecture in the east part of Kyoto, was visited. With the photo frame
taken to immortalize the moment, travelling to Japan has been added
to the unforgettable moments.
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Borsan’dan Ege ve Akdeniz Bölge Bayisine Özel Tur

2

günlük tur kapsamında Samsun ve Ordu’yu gezen Ege Nora çalışanları, Samsun’da Borsan Kablo, Yılka, Borled, Borsan Cavi ve
Haber Medya Grubu’nu ziyaret etti.

Hayran Kaldılar
Haber Medya Grubu bünyesinde bulunan Haber Gazetesi, Haberaks
Televizyonu, Haber Radyo ve HaberHayat Dergisi’nin çalışma ortamını

Borsan Kablo, Ege ve Akdeniz Bölgeleri distribütörlüğünü yapan Ege
Nora Kablo Elk. Mlz. A.Ş.’nin çalışanları ve alt bayilerine, Samsun ve
Ordu turu düzenledi.

gezen Ege Nora Grubu, Haber Medya’nın gündelik işleyişi hakkında
bilgi aldı. Ziyaret esnasında Haberaks TV stüdyolarına hayran kalan
grup, bol bol fotoğraf çekildi.

Tur, Samsun’da Borsan Kablo fabrikasının ziyareti ile başladı. Ege
Nora grubuna, Borsan Kablo’da fabrikasında fabrika işleyişi ve yeni
aydınlatma firması Borled hakkında bir sunum yapıldı. Grup, Borsan
Kablo’nun ardından Yılka, Borled ve Borsan Cavi fabrikalarını ziyaret
etti.

Samsun ve Ordu’yu Gezdiler

Haber Medya’ya Ziyaret
Ege Nora grubu, fabrika ziyaretlerinin ardından Haber Medya
Grubu’nu merkezini ziyaret etti. Grup, Haber Hayat Dergisi Genel
Yayın Yönetmeni Kübra Şenocak ve Haber Radyo Genel Yayın Yönetmeni Cumhur Kocaoğlu tarafından karşılandı.
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Grup, turun Samsun’u kapsayan bölümünde Amazon Adası, Amisos
Tepesi, Atatürk Anıtı, Gazi Müzesi, Bandırma Vapuru ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi gibi Samsun’un tarihi ve turistik mekanlarını
gezdi.
Samsun’un ardından Ordu’ya geçen Ege Nora grubu, burada ise
Yason Kilisesi’ni, Ordu şehir merkezini ve Boztepe’yi gezerek turu
tamamladı.
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Mutlusan Elektrik İhracat Hedeflerini Yüksek Tutuyor
Mutlusan Elektrik Sets High Export Target

M

utlusan Elektrik ihracat hedefleri doğrultusunda yurt dışı tanıtım toplantılarına ve ihracat firmalarının İstanbul’u ziyaret,
fabrika gezisi organizasyonlarına devam ediyor.

M

utlusan Elektrik continues its promotion meetings abroad and
organizations regarding Istanbul visit and factory tour for the
export companies in line with its export targets.

Cezayir Bayisinin Mutlusan Fabrika Ziyareti

Visit From Algerian Subsidiary to Mutlusan Factory

Mutlusan Elektrik bu bağlamda 15-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında Cezayirli bayisinin yetkililerini ve Cezayir’in önde gelen firmalarından oluşan müşteri grubunu İstanbul’da ağırladı.

In this context, Mutlusan Elektrik welcomed the authorities of the Algerian subsidiary and the customer group of the leading companies of
Algeria in Istanbul between 15-19 July 2018. On Monday, July 16th,
our guests visited the Mutlusan factory and received information on
the subjects of production, quality and logistics.
The Board Chairman of Mutlusan Elektrik Mustafa Kaçmaz, and the
Board Member Gündüz Kaçmaz came together with our guests in a
meeting. The guests, who watched the presentation made by the Technical Manager Nurdoğan Büyükkeskin and the Export Manager Yener
Eran with interest, had the opportunity to get more information about
the products and the company.

16 Temmuz Pazartesi günü Mutlusan fabrikasını ziyaret eden misafirler üretim, kalite ve lojistik konularında bilgiler aldılar. Mutlusan
Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Kaçmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Gündüz Kaçmaz da misafirlerle yapılan toplantıda bir
araya geldiler.
Teknik Müdür Sn. Nurdoğan Büyükkeskin ve İhracat Müdürü Sn. Yener Eran tarafından yapılan sunumu ilgiyle izleyen misafirler ürünler
ve firma hakkında çok daha fazla bilgi alma imkanı buldular.
Cezayirli misafirlere İstanbul’da kaldıkları süre boyunca İhracat Bölge Müdürü Sn. Souad Selman eşlik ederek, İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini misafirlere tanıttı.
Sırbistan Bayisi ile Ürün Tanıtım Toplantısı

During their stay in Istanbul, our Algerian guests were accompanied
by the Regional Export Manager Souad Selman who introduced the
historical and touristic places of Istanbul to the guests.

Mutlusan Elektrik, Sırbistan bayisi ile ortak düzenlediği ve Sırbistan’ın
önde gelen firmalarının katıldığı bir toplantıyla ürünlerinin tanıtımını yaptı.

Product Promotion Meeting with Serbian Subsidiary

Mutlusan Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Gündüz Kaçmaz, İhracat
Müdürü Sn. Yener Eran ve İhracat Bölge Müdürü Sn. Aydın Ulusoy’un
katıldığı organizasyonda; firmanın ve ürünler, özellikle Rita anahtar
priz serisi ve Comfort sigorta kutuları+ zayıf akım kutuları tanıtımı
için yapılan sunum katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

In the organization participated by the Board Member Gündüz Kaçmaz,
the Export Manager Yener Eran, the Regional Export Manager Aydın
Ulusoy, the presentation of the company and products, especially the
presentation relating Rita switch socket series and Comfort fuse boxes,
weak current boxes, was watched with interest by the participants.

Soru ve cevapların ardından sonlanan toplantının ardından akşam
yemeği için bir araya gelinerek keyifli bir gala gerçekleştirildi.

After the questions and answers, the meeting ended and a pleasant
gala was held for dinner.
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Mutlusan Elektrik presented its products at a meeting jointly organized
by the Serbian subsidiary and attended by leading Serbian companies.
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Mitsubishi Electric 2018 Çevre Raporu’nu Açıkladı

Ü

retimde verimliliğin artırılmasıyla enerjiden kaynaklanan CO2
emisyonu 24 bin ton azaltılırken, ürünlerden kaynaklanan CO2
emisyon oranı yüzde 35 düşürüldü. Global ölçekte öncü bir yeşil şirket olan Mitsubishi Electric; düşük karbon ve geri dönüşüme
dayalı bir toplum yaratılmasına katkıda bulunmayı, doğayla uyum

102 Mitsubishi Electric eko-ürününün neden olduğu CO2 emisyonları ise ortalama yüzde 35 oranında azaltılarak belirlenen hedefe ulaşılması sağlandı. Üretimden geri dönüşüme kadar ürün döngüsünün
her aşamasında çevreci olan teknolojik ürünleriyle dikkat çeken Mitsubishi Electric, Türkiye’de de çevre dostu binalar, tesisler ve alt yapı

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu

içerisinde faaliyet göstermeyi ve grubun çevre yönetimi çerçevesini
güçlendirmeyi hedefliyor. Bu noktada markanın 2018 Çevre Raporu, hedeflere ulaşmak konusunda önemli adımlar atıldığını ortaya
koyuyor.
Toplam yıllık sera gazı emisyonlarının 1,37 milyon ton hedefinin de
altına inerek 1,27 milyon tona düşürüldüğünün açıklandığı rapora
göre; CO2 harici emisyonlar 190 bin tona düşürülerek 220 bin ton
olarak belirlenen hedefin altında bir sayıya ulaşıldı.
Tesislerin yenilenmesi ve Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin
benimsenmesiyle üretimde verimliliğin arttırılması sonucunda enerjiden kaynaklanan CO2 emisyonu 24 bin ton azaltıldı.
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projelerinin iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven
ve görsel veri sistemleri için iddialı bir çözüm ortağı.
İleri teknolojisini dünya genelinde toplumların yaşam kalitesini artırmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya sağlamak için
kullanan Mitsubishi Electric, tüm faaliyetlerini küresel ve önde gelen
çevre dostu bir şirket olma hedefi doğrultusunda şekillendiriyor.
Çevre yönetimi konusundaki tutumunu ifade eden “Eco Changes”
(Eko Değişim) ilkesi çerçevesinde, hem kendi çalışanlarının hem de
toplumun eko-bilinç düzeyini artırmak için çalışan Mitsubishi Electric, 100. yıldönümü olan 2021 yılına kadar çevreyle ilgili önemli hedefler belirlemiş durumda.
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Markanın bu kapsamda; düşük karbon ve geri dönüşüme dayalı bir
toplum yaratılmasına katkıda bulunmayı, doğayla uyum içerisinde
faaliyet göstermeyi ve grubun çevre yönetimi çerçevesini güçlendirmeyi amaçladığını belirten Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket
Saraçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Mitsubishi Electric olarak, 2021 hedeflerimiz paralelinde ürün kullanımından kaynaklanan CO2 emisyonunu 2001 mali yılına kıyasla,
üretimden kaynaklanan CO2 emisyonunu ise 1991 mali yılına göre
yüzde 30 oranında azaltmayı amaçlıyoruz. Bu noktada 2018 Çevre
Raporumuz, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli adımlar atıldığını ortaya koyuyor.”

Başta bilişim teknolojisi ürünleri ve elektronik cihazlar olmak üzere
102 Mitsubishi Electric eko-ürününün neden olduğu CO2 emisyonları ise ortalama yüzde 35 oranında azaltılarak belirlenen hedefe
ulaşılması sağlandı.”
Kaynak Girdileri Azaltıldı
Mitsubishi Electric’in belirli ürünlerin minyatürleştirilmesi ve ağırlığının azaltılması suretiyle kaynak girdiklerini azaltmak için çalışmalarda bulunduğunu ifade eden Saraçoğlu, raporlama döneminde
kaynak girdilerinin Mart 2001’de sona eren mali yılda ulaşılan seviyenin yüzde 40’ına kadar azaltıldığını belirti. Saraçoğlu, lazer işleme makineleri, LED ampuller ve optik ağ iletişim cihazlarının da
aralarında bulunduğu 64 ürünün girdilerinde azalma sağlandığının
altını çizdi.
Biyoçeşitliliğin Korunmasına Yönelik Projeler Yürütüldü
Nadir ve endemik türler de dahil olmak üzere doğanın korunmasına
yardımcı olmak amacıyla Japonya’daki 24 iş sahasının tamamında
“Yaşayan Canlılar Projeleri” gibi biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik
projeler yürütüldüğünü açıklayan Saraçoğlu, toplamda 10 bin katılımcının hedeflendiği Mitsubishi Electric Açık Hava Sınıflarına veya
Satoyama Orman Koruma Projesi’ne, programa yeni sahaların eklenmesi ve öğrencilerin yoğun ilgisi sayesinde 15 bin kişinin katıldığını
ifade etti.
Çevre Yönetimi
Dünya genelindeki 91 fabrikanın çevresel riskler, hava kirliliği, su
kirliliği, kimyasal maddeler, sera gazı emisyonları ve atık bertarafı
konularını ele alan bir orijinal endeks yardımıyla değerlendirildiğini
söyleyen Saraçoğlu; “Belirli bölgelerde risklerin minimize edilmesi için gerçekleştirilen girişimlerin sonucunda Mitsubishi Electric,
yurtiçi bağlı kuruluşları ve yurtdışı bağlı kuruluşları 100 üzerinden
sırasıyla 99, 93 ve 96 puan almayı başardı” dedi.
Binalar, Sanayi ve Alt Yapı Projeleri İçin Çevre Dostu Teknolojiler

Ürünlerden ve Üretimden Kaynaklanan Karbon Emisyonu
Düşürüldü
Şevket Saraçoğlu, Mitsubishi Electric’in 2018 Japon mali yılına (1 Nisan
2017 - 31 Mart 2018 dönemi) ilişkin çevre planı kapsamında belirlenen hedeflere ulaşılması ve politikaların uygulanması yönünde çalışmalara yer verilen Çevre Raporu’nun sonuçlarına ilişkin şu bilgileri
aktardı;
“Raporlama yılında, Mitsubishi Electric üretim tesislerinin yenilenmesi ve operasyonel süreçlerin geliştirilmesi gibi bir dizi faaliyet
sonucunda, toplam yıllık sera gazı emisyonları 1,37 milyon ton
hedefinin de altına inerek 1,27 milyon tona düşürüldü. CO2 harici
emisyonlar ise büyük ölçüde Japonya dışındaki fabrikalarda küresel
ısınma potansiyeli düşük soğutucular ve geliştirilmiş gaz toplama
metotlarının kullanılmasına bağlı olarak CO2 eşdeğeri bazında 190
bin tona düşürülerek, 220 bin ton olarak belirlenen hedefin altında bir sayıya ulaşıldı. Tesislerin yenilenmesi ve Nesnelerin İnterneti
(IoT) teknolojilerinin benimsenmesiyle üretimde verimliliğin arttırılması sonucunda enerjiden kaynaklanan CO2 24 bin ton azaltıldı.
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Mitsubishi Electric’in tüm ürün ve çözümlerinin ileri teknoloji, kalite
ve enerji tasarrufu çerçevesinde geliştirildiğini ifade eden Saraçoğlu,
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevre dostu binalar, tesisler ve alt
yapı projelerinin iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri sistemleri için iddialı bir çözüm ortağı olduklarını
vurguladı.
Saraçoğlu, “Türkiye’de çevreci, kullanıcı dostu ve uzun ömürlü otomasyon çözümlerimizle işletmelerde ve projelerde ciddi oranda
enerji tasarrufu sağlıyoruz. Mitsubishi Electric’in 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, sistem ömrünü
tamamlayana kadar çevreye dost bir yaklaşımla maksimum enerji
tasarrufu sağlayacak sorunsuz bir performans sunmayı hedefliyoruz.
Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece markamızın
asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını belirleme
teknolojimizle de yüksek enerji tasarrufu sağlıyor ve karbondioksit
emisyonunu azaltıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
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Limak Enerji’den Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi

L

imak Enerji, kağıt faturayı doğaya geri kazandıracak Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi’ni başlattı. Limak Enerji Yeşil Dönüşüm
Ormanları Projesi ile müşterilerine iletilen fatura ve abonelik işlemlerinde kullanılan kağıtlara karşılık Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve
Yalova illerinde fidan dikimi gerçekleştirerek, ormanlar oluşturacak.

şüm ormanları oluşturacağız. 4 yılın sonunda 4 ilimizde 4 bin ağacı
doğaya kazandırmış olacağız” dedi. Aytac projeye ilişkin şunları
söyledi: “Sektör şirketleri olarak, bizlerin doğaya karşı bazı sorumlulukları var. Kağıt ayak izimizi azaltmak adına doğadan aldıklarımızı
doğaya geri vermek, tüketimi düşürmek kadar önemli.

Tüketilen kağıt miktarını dengelemek için her yıl 1000 fidan dikmeyi hedefleyen projede, 50 ton kağıda denk gelen ağaç doğaya geri
dönecek.

Yapacağımız Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi ile 5 milyon kişiye
hizmet verdiğimiz 4 ilimizi yeşillendireceğiz. Şirketimizde her yıl ne
kadar kağıt tüketimi yapıldığını hesapladık, karşımıza çıkan tablo
yılda yaklaşık olarak 50 ton kağıt kullandığımızı gösterdi.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji, faturalarda kullanılan kağıtları doğaya yeniden kazandırmak amacıyla bir sosyal
sorumluluk projesi başlattı. Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi ile hizmet bölgesi olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde yılda
bin fidan dikmeyi planlayan Limak Enerji, oluşturulacak ormanla
yaklaşık 50 ton kağıda denk gelen fidanları doğaya kazandıracak.
Limak Enerji, bu proje ile kağıt fatura kullanımından dolayı her yıl
yüzlerce ağacın kesildiğine dikkat çekerek, sürdürülebilir gelecek
için önemli bir adım atmayı hedefliyor.
“Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi İle 4 İlimizi Yeşillendireceğiz”
Müşterilerine ulaşan kağıt faturaların karşılığı olarak her yıl 1 ile bin
fidan dikeceklerini belirten Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Hizmet verdiğimiz 4 şehirde de Yeşil Dönü-
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Her sene ne kadar kağıt tüketiyorsak, bir yandan da bu tüketimin
karşılığı olarak ağaç dikelim istedik. Hizmet bölgemizdeki illere her
yıl 1000 ağaç dikerek, kendi tüketimimizi karşılayacağız. Projemizin
ilk etabını Çanakkale’de hayata geçireceğiz.”
Elektronik Fatura İle 1 Ton Kağıt İsrafının Önüne Geçildi
Çeşitli projelerle doğanın korunmasına katkı sağlayan Limak Enerji,
müşterilerini kağıt fatura konusunda da bilinçlendirerek, kağıt israfının önüne geçmeyi amaçlıyor. Bugüne kadar 77 bin müşterisinin
elektronik faturaya geçmesini sağlayarak yılda 1 ton kağıt israfına
engel olan Limak Enerji, elektronik faturaya geçmek isteyen aboneleri için online.limakuludag.com.tr adresinden, Müşteri İşlem
Merkezleri’nden (MİM) ve 444 6 646 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden destek veriyor.
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Panasonic, Dünyanın En Büyük Güneş Enerjisi
Projesini İzmir’de Gerçekleştirdi

P

anasonic, dünyanın en büyük HIT 11.7 Mw projesini Yılsan Yatırım Holding ile birlikte İzmir Türkiye’de gerçekleştirdi. Ülkemiz,
coğrafi konumu nedeniyle pek çok ülkeyle karşılaştırıldığında
güneş enerjisinden yararlanabilme konusunda daha avantajlı konumda.

“Yenilenebilir Enerji Alanındaki Yatırımlarımız Devam Edecek”
Konuyla ilgili açıklama yapan Yılsan Yatırım Holding Genel Müdürü
Volkan Öztürk, “Türkiye’nin güneş enerjisi alanında potansiyeli çok
yüksek.

Türkiye’nin güneş enerjisindeki bu yüksek potansiyelini kullanabilmek üzere çeşitli projeler birbiri ardına hayata geçiyor. Bunlardan
sonuncusu ise teknoloji devi Panasonic ile Yılsan Yatırım Holding
tarafından İzmir, Kiraz’da gerçekleştirildi.
Yılsan Yatırım Holding’in enerji yatırımlarında en yeni yatırımı “Sakura GES Projesi” oldu. Sakura GES 11,7 MW ile dünyanın en büyük
Panasonic HIT Panel kullanılan projesi olma özelliğini de taşıyor.
15 Milyon Euro’luk Dev Enerji Yatırımı
Güneş, saniyede dünyaya yaklaşık 170 milyon MW enerji gönderiyor.
Birçok akademik ve bilimsel araştırmada; 1 saniyede gezegenimize
gelen güneş enerjisinin, Türkiye’nin yıllık enerji üretiminin 1.700
katı civarında olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla, yenilenebilir enerji
kaynağı olarak güneş enerjisi Türkiye açısından büyük önem taşıyor.
Yüksek verimli güneş modülü HIT’in mucidi Panasonic ve Yılsan Yatırım Holding iş birliğinde tamamlanan Sakura GES de bu alandaki en
önemli projelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Dev Japon şirketi Panasonic, bu teknolojide lider ve öncü konumda.
Biz de şirket olarak her yenilenebilir enerji yatırımımızda sektörün
liderleriyle iş birliği geliştiriyoruz.
Ülkemizin güneş enerjisi alanındaki konumuna uygun olarak Panasonic ile iş birliği içinde Sakura GES’i hayata geçirdik. Santrallerimizi
doğa dostu bir şirket olarak gold standartlarında, hem bölge halkını
hem de çevreyi de dikkate alarak tasarlıyoruz. Yenilenebilir Enerji
alanında ülkemizi geleceğe taşımak için yatırımlarımız devam edecektir” şeklinde konuştu.
“HIT Modüllerimiz %27-32 Oranında Daha Fazla Enerji Üretiyor”
Panasonic Eco Solutions Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Tatsuya Kumazawa “Panasonic olarak, en verimli güneş modüllerinden birini
ürettiğimiz için gurur duyuyoruz.
Benzersiz panel teknolojimiz HIT, aynı birim alanı referans olarak
alınarak geleneksel panel teknolojileriyle kıyaslandığında %27-32
oranında daha fazla enerji üretmektedir.
Panellerimiz aynı zamanda -0.258%/C gelişmiş endüstri lideri ısı
katsayısı özelliği taşımaktadır; bu değer bağımsız denetim şirketinin
son test sonuçlarını yansıtmaktadır. Bu sonuç, yüksek sıcaklıklarda
bile panellerimizin en iyi performansta çalışmalarına olanak sağlar.

Finansmanı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası tarafından (TSKB) sağlanan proje 15 milyon Euro’luk bir yatırımla, 211 hektarlık bir alanda
gerçekleştirildi. Lisanssız GES desteği kapsamında hayata geçirilen
Sakura GES, dünyanın en büyük HIT güneş projesi olarak 11,7 MW
enerji kapasitesi ile Türkiye’nin enerji ihtiyacına büyük katkı sağlayacak.
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Sakura GES, Panasonic olarak dünyadaki en büyük projelerimizden
biridir. Böyle harika bir projeye imza attığımız için gurur duyuyoruz.
Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini olabilecek en
iyi şekilde kullanarak, pek çok başka önemli proje gerçekleştirmek
istiyoruz” şeklinde konuştu.
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interview by rabia vatan

mutlu kutlu
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Panasonic Eco Solutions Türkiye, Sadece Endüstriyel
Faaliyetlerde Değil, Çevreye ve Topluma da Katkı Sağlayacak
Birçok Alanda Sorumluluk Sahibidir
Panasonic Eco Solutions Turkey pursues a policy of responsibility not only for
industrial activities, but also for many areas that will contribute to the environment
and community
Rabia VATAN: Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin faaliyetleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Rabia VATAN: What can you say about the activities of Panasonic Eco Solutions Turkey?

Mutlu KUTLU: Panasonic Eco Solutions Türkiye, İstanbul’da yerleşik
endüstriyel tesislerinde faaliyet göstermekte olup konfor, güvenlik
ve enerji verimliliği sağlayan yenilikçi ürün ve çözümleri tüm paydaşlarının memnuniyetini gözeterek dünya pazarlarına sunmayı
amaçlamaktadır.

Mutlu KUTLU: Panasonic Eco Solutions Turkey operates in the industrial facilities located in Istanbul and aims to present innovative products and solutions that provide comfort, safety and energy efficiency
to the world markets, taking into account the satisfaction of all stakeholders.

Doğuşu 1966 yılına uzanan ve elektrik sektöründe ülkemizin en tanınmış markaları arasında yer alan Viko, 2014 yılında gerçekleşen
birleşme sonrasında dünya teknoloji devi Panasonic Corporation
bünyesinde yer alan Panasonic Eco Solutions grubuna bağlı olarak
varlığını sürdürmektedir.

Viko, which dates back to 1966 and is one of the country’s most recognized brands in the electricity sector, continues to exist under Panasonic Eco Solutions group, which is a part of the world technology giant
Panasonic Corporation after the merger in 2014.

2014 yılında Panasonic Grubu’na dahil olmamızla başlayan süreçte
ortak Ar-Ge ve teknoloji çalışmalarımızla endüstriyel potansiyelimizi
geliştirirken ekonomik, sosyal ve çevresel konulara daha stratejik ve
başarı odaklı yanıt verme kabiliyetimizi artırdığımızı görmek, bu birleşmenin ne kadar doğru bir adım olduğunu bizlere kanıtlamış oldu.

It has been proved to us that we went through the proper channels in
which we have increased our ability to respond to more strategic and
success-oriented economic, social and environmental issues while improving our industrial potential through joint R & D and technology
work in the process that began with our involvement in the Panasonic
Group in 2014.

Geçtiğimiz Nisan ayı itibarı ile şirketimizin yeni ticari unvanı Panasonic Eco Solutions Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ olarak değişti ve kurumsal logomuz Panasonic ile temsil edilmeye başlandı. Viko, bugün
olduğu gibi ait olduğu ürünlerin markası olarak var olmaya devam
edecektir.

As of April, our company has changed its new commercial name to Panasonic Eco Solutions Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ and our corporate
logos have started to be represented by Panasonic. Viko will continue
to exist as a brand of products that it belongs to as it is today.

Dijital dönüşüme nasıl uyum sağladınız? Bu konuda hangi
çalışmaları yapıyorsunuz?
Dijital bir dönüşümün yaşandığı günümüz koşullarında müşteri için
her zamankinden daha çok değer yaratmanız gerekiyor. 2013 yılında
başlattığımız ve yaklaşık iki yıl süren, sektöründe belki de Türkiye’de
ilk olan monitoring adı verdiğimiz Endüstri 4.0 projemiz ile montaj
ve enjeksiyon bölümlerindeki makinelerimizin OEE değerlerini anlık
olarak izliyor ve elde ettiğimiz verileri ERP sistemimize aktarıyoruz.
Bunu gerçekleştirebilmek için öncelikle ekip olarak makinelerimizin
PLC, HMI gibi sahadan data toplayabileceğimiz ekipmanlarını serverımız ile haberleştirdik. Gerekli donanım ve yazılım çalışmalarından

How did you fit into the digital transformation? What are you
doing in this area?
In today’s conditions when a digital transformation is experienced, you
need to create more value for the customer than ever. With our Industry 4.0 project, we started in 2013 and lasted about two years, perhaps
the first in its sector in Turkey and we named “monitoring”, we monitor
the OEE values of our machines in the installation and injection departments instantly and transfer the obtained data to our ERP system.
In order to be able to do this, first of all, as a team, we have communicated the equipment of our machines such as PLCs, HMI that we can
collect data from the field with our server. After the necessary hardware and software works, we can report thousands of data such as
Eylül September 2018
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sonra sahadan otomatik olarak topladığımız üretim, duruş, arıza,
ıskarta, duruş nedeni, istasyon bilgisi gibi binlerce datayı raporlayabiliyoruz.
Otomasyon yatırımları işletmemizin kalite artışını, hurda ve ıskarta oranlarının azaltılmasını, enerji verimliliğini, teslim sürelerinin
kısalmasını, kapasite verimliliğini olanaklı hale getirerek rekabet
gücümüzün artmasını sağladı. Bunun yanı sıra iş kazalarının azalmasına da ciddi faydaları oldu.
Biz şirket olarak sadece endüstriyel faaliyetlerimizde değil, çevreye
ve topluma da katkı sağlayacak birçok alanda sorumluluk alan bir
yaklaşıma sahibiz.
Sürdürülebilirliği kurumsal bir değer olarak tanımladığımız için
üründe, üretimde, tesis yönetiminde ve sosyal sorumluluk projelerinde doğal kaynaklarımızın korunmasını ve enerji verimliliğini ana
kriter olarak ele alıp faaliyetlerimizi bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz tesis 2005 yılında faaliyete geçti.
Yapım aşamasında da çevre ve enerji verimliliği gözetildi. Enerji izleme sistemimizi binaya taşındığımız zaman kurduk ancak faaliyete
geçtikten sonra da bu konuda birçok iyileştirme gerçekleştirdik.
Binamızın içerisinde 123 tane enerji analizörü bulunmakta ve bu
sayede hemen her noktada enerji yönetimi sağlamaktayız. Buna
göre enerjinin daha verimli kullanılabilmesi için aksiyonlar planlıyor,
projeler gerçekleştiriyoruz.
Binamızın dış cephesi ısı kontrolü sağlayan ve gün ışığından maksimum düzeyde yararlanmaya imkan veren camlardan oluşmaktadır.
Sahip olduğumuz bina otomasyon sistemi sayesinde aydınlatmalarımızı sensörlerle yönetiyoruz ki gerçekleştirdiğimiz verimlilik projesi ile 2013 yılında aydınlatma ekipmanlarımızı LED teknolojisi ile
yeniledik.
Yine lavabolarda su tasarrufu sağlayan sensörlü armatürler kullanmaktayız. Yüzme havuzu ile showroom’un aydınlatmasını tesislerimizde bulunan güneş panellerinden sağlıyoruz.
Ayrıca üretim tesisimizde de enerji verimliliğine özel önem veriyoruz. Üretimde kullandığımız kompresörlerimiz ve plastik enjeksiyon
makinelerinin de tamamı yine enerji tasarruflu makinelerden oluşmakta.
Gelinen nokta itibarı ile tesislerimizin sahip olduğu tüm bu verimlilik
kriterlerini, çalışanlarımızın alacağı sorumluluklarla sürdürülebilir
hale getirilmesi kaçınılmazdı.

production, stop, fault, waste, reason for the stop, station information
that we collect automatically from the field.
Our automation investments have enabled us to increase our competitiveness by increasing quality, reducing scrap and waste rates, providing energy efficiency and capacity efficiency and shortening delivery
times. Apart from this, it has also been very beneficial for the decrease
of work accidents.
We, as a company, have an approach that takes responsibility not only
in our industrial activities, but also in many fields that we can contribute to the community and environment.
Since we define sustainability as an institutional value, we take the
protection of our natural resources and energy efficiency as the main
criteria, and carry out our activities in this direction in the product, production, facility management and social responsibility projects.
The facility we are in became active in 2005. In the construction phase,
the environment and energy efficiency were also considered. We set
up our energy monitoring system when we moved to the building, but
after it came into action, we made a lot of improvements.
There are 123 energy analyzers in our building and we provide energy
management at almost every point. Accordingly, we are planning actions and realizing projects so that energy can be used more efficiently.
The outer surface of our building consists of glass that provides temperature control and allows maximum use of daylight. We manage
lighting with our sensors thanks to the building automation system
that we have, and with the efficiency project we realized, we renewed
our lighting equipment in 2013 with LED technology.
We also use sensor-based faucets that save water in sinks. We provide
lighting for the swimming pool and showroom from the solar panels
in our facilities. We also pay special attention to energy efficiency in
our production facilities. All of our compressors and plastic injection
machines we use in production are also energy-saving machines.
As of the point reached, it has been inevitable to make all these productivity criteria, that our facilities have, sustainable with the responsibilities of our employees.
When we consider that we spend a large majority of our daily lives
in business environments, it has become more important that our activities are performed in our offices with defined saving criteria and
attempts to reduce the ecological footprint.

Günlük yaşamımızın büyük bir çoğunluğunu iş ortamlarında geçirdiğimiz düşünüldüğünde ofislerimizdeki faaliyetlerimizin tanımlanmış tasarruf kriterleri ile gerçekleşmesi ve ekolojik ayak izini azaltma
girişimleri daha çok önem kazandı.

From this point on, in the context of Green Office Program we started
implementation with the cooperation of WWF-Turkey during last
years, we have made measurable improvements in many fields in our
offices, from reducing electricity and water consumption to saving paper and cartridges.

Bu noktadan hareketle, geçtiğimiz yıllarda WWF-Türkiye iş birliğinde uygulamaya başladığımız Green Office Programı kapsamında
elektrik ve su tüketiminin azaltılmasından kağıt ve kartuş tasarrufuna kadar birçok alanda ofislerimizde ölçülebilir iyileştirmeler gerçekleştirdik. Proje kapsamında 4-5 temel hedef belirledik.

Within the scope of the project, we set 4-5 main targets. One of them
was to reduce paper consumption per person. We affixed warning
stickers on the printer and copier for this. Beyond that, we started the
double-sided printing.

Bunlardan biri de kişi başına düşen kağıt tüketiminin azaltılmasıydı. Bununla ilgili yazıcılar ve fotokopi makineleri üzerine uyarı stic-
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With a special software we controlled user-based printing rates. Prior
to the Green Office Program, there was a printer belonging to almost
every user, now there is a common printer in each office. Another im-
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ker’ları yapıştırdık. Onun haricinde çift taraflı yazdırma uygulamasına geçtik. Özel bir yazılımla kullanıcı bazında yazdırma oranlarını
kontrol altına aldık.
Green Office Programı öncesinde hemen her kullanıcıya ait bir yazıcı
varken şimdi her ofiste bir ortak yazıcı var. Bir diğer önemli konu ise

kişi başına düşen elektrik tüketiminin azaltılmasıydı. Tüm çalışanlarımıza enerji tüketimi ile ilgili seminerler verdik.
Öğle tatilinde, mesai bitiminde, ofiste kullanılan cihazların kapatılması ve bunun önemi hakkında birçok bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdik. Sloganımızı ise “Enerjiyi verimli kullanalım, geleceğe
değer katalım” olarak belirledik.
Halen Green Office ile ilgili çalışma ve denetimler yürütüyoruz. Bu
denetimlerin sonucuna göre de çalışanlara bilgilendirme yapıyoruz.
Her sene yılın son günü olan, 31 Aralık’ı “sweater day” yani kazak
günü ilan ettik.
O gün ofislerimizin ısısını 3 derece kadar düşürüyor, enerjinin hayatımızdaki yeri ve önemine dair farkındalık oluşturuyoruz. Çalışanlarımızın çevreyle bağının güçlendirilmesi için tesislerimizin bahçesinde bir de hobi bahçemiz bulunmakta.
Çalışanlarımız bu bahçede hem sebze yetiştirerek bir hobiye sahip
oluyor hem de doğa ile haşır neşir olarak günün stresini atıyor. Bir de
“En Çevreci Fabrika” ödülümüz var.
Bu ödül, tesislerimize Sağlıklı Kentler Birliği tarafından 2015 yılında
verildi. Tabii bu ödüller bizi oldukça motive ediyor. Ama asıl önemli

portant issue was reducing electricity consumption per person. We
organized seminars for all our employees on energy consumption. At
lunch break, at the end of the day, we performed a lot of awarenessraising work about shutting down the office-use equipment and its
importance.

We decided our slogan as “Use energy efficiently, add value to your
future”. We are currently conducting studies and inspections regarding the Green Office. According to the results of these inspections, we
inform employees.
We declared December 31, the last day of each year, “sweater day”. On
that day we reduce the temperature of our offices by 3 degrees, create
awareness of the importance and place of energy in our lives.
We have a hobby garden on the premises of our facilities to strengthen
the environment-friendly ties of our employees. In this garden, our
employees have a hobby by raising vegetables, and also they reduce
their daily stress through mingling with nature.
We also have the “Most Green Factory” award. This award was given
to our facilities by the Healthy Cities Association in 2015. Of course,
these awards are quite motivating. But what really matters is; I believe
that there are steps taken on the road to leave a more liveable world to
future generations.
What kind of investments are you making to develop new
products and technologies?
Since the day it was founded, our company has seen AR-GE and design
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olanın; gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için
ilerlenen yolda atılan adımlar olduğuna inanıyorum.
Yeni ürün ve teknolojiler geliştirmek üzere ne gibi yatırımlar
yapıyorsunuz?
Şirketimiz, kurulduğu günden bu yana AR-GE ve tasarım çalışmalarını odak noktası olarak görmüş ve bu alana ayrı bir önem vermiştir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da onaylı olan AR-GE
merkezimiz; her ülke insanı için ayrı düşünüp üreten yetkinlik, hız ve
donanıma sahiptir.
Şirketimizin ürün çeşitliliğini inovasyon ve kalite ile buluşturabilmedeki bu hızı, global tercihlere cevap verebilme yeteneği olarak
önemli bir avantaja dönüşmekte ve yeni ürün sunma dinamiklerimizi olumlu etkilemektedir.
Bünyesinde 70 tam zamanlı araştırma ve geliştirme çalışanı barındıran AR-GE merkezimiz için ayırdığımız bütçenin ciromuzdaki payı
%3 civarındadır ve bu oran Türkiye ortalamasının hayli üzerindedir.
AR-GE Merkezimiz, inovasyon boyutları yüksek,TÜBİTAK destekli
TEYDEP projeleri ve üniversite-sanayi iş birliği kapsamında San-Tez
projeleri gerçekleştirmeye devam etmektedir.
Panasonic grubuna dahil olduktan sonra AR-GE merkezimiz, Panasonic AR-GE takımları ile pek çok farklı proje üzerinde çalışmaya
başlamıştır. Bunlara; özellikle geleceğin akıllı şehirlerinin alt yapısını
oluşturacak olan akıllı şebekelerin temel taşı niteliğindeki akıllı sayaçlar ve PLC teknolojili uzaktan okuma sistemlerini örnek verebiliriz. Bu projenin hayata geçmesi, ülkemiz için hayati önem taşıyan
enerjinin verimli kullanımı ve yönetilmesi, kayıp ve kaçakların izlenmesi gibi pek çok konuda önemli katkı sağlayacaktır.
Akıllı ev sistemleri alanında sunduğunuz çözümler hakkında
okuyucularımıza bilgi verebilir misiniz?
Panasonic Eco Solutions Türkiye olarak, Thea IQ Bіna Otomasyon Sistemlerimizle evlere akıl katıyoruz. Thea IQ Bіna Otomasyon Sistemi,
çok özel teknoloji ve yazılımlar sayesinde önceden belirlediğiniz senaryoyu evinizde uygulama imkanı tanıyor.
Panasonic Eco Solutions Türkiye ise Türkiye’de akıllı ev sistemleri olarak da bilinen bu teknolojiyi hayata taşıyan kuruluşların en
önemlileri arasında yer alıyor. Thea IQ Bina Otomasyon Sistemleri;
iklimlendirme, aydınlatma ve perde-panjur kontrolünden güvenlik
sistemleri entegrasyonuna kadar bir binada ya da dairede konfor,
enerji tasarrufu ve güvenlik için çok yönlü çözümler sunuyor.
Bu sistem, hem evlerde hem ofislerde hem de otel, restoran gibi
ticari işletmelerde rahatlıkla kullanılabiliyor. İsterseniz tatildeyken
akıllı telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan evinizi izleyebilir, aynı
şekilde evde yokken dilediğinizde ışıkları yakarak ya da yüksek sesle
müzik çalarak davetsiz misafirleri uzak tutabilirsiniz.
Benzer konfora iş yaşamında da sahip olmak mümkün. Örneğin bir
sunum gerçekleştirecekseniz ofisin ışıklarının otomatik olarak kapanması sağlanabiliyor.
Thea IQ bina otomasyon sistemleri dokunmatik ekran ve uzaktan
erişim sistemleriyle donatılabildiği gibi enerji verimliliğine yönelik
basit uygulamalarla residence, AVM, hastane ve ticari binalara da
kolaylıkla uygulanabiliyor.
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works as a focal point and put a special emphasis on this field. Our
AR-GE centre, which is also approved by the Ministry of Science, Industry and Technology; has the ability, speed and equipment to think
and produce for the people of every country. This speed at which our
company can meet its product range with innovation and quality is
becoming an important advantage as it has the ability to respond to
global preferences and positively affects our dynamics of presenting
new products.
The share of the budget for the AR-GE centre, which has 70 full-time
research and development staff, is around 3% and this rate is still
above the average of Turkey.
Our AR-GE Centre continues to implement San-Tez (Industry-Thesis)
projects with high-innovation dimensions, TUBITAK-funded and in the
scope of TEYDEP projects and university-industry business associations.
After joining the Panasonic group, our AR-GE headquarters has started
to work on many different projects with Panasonic AR-GE teams. To
these; we can give examples of smart meters and PLC technology remote reading systems that are the cornerstone of smart networks that
will create the infrastructure of smart cities in the future.
Actualizing this project will make a significant contribution to many
issues such as the efficient use and management of energy that is vital
for our country, and the monitoring of electrical losses and leakage.
Could you please give our readers some information about the
solutions you offer in the field of smart home systems?
We, as Panasonic Eco Solutions Turkey, add smart things to homes
with our Thea IQ Building Automation Systems. Thea IQ Building Automation System allows you to apply your predefined scenario at home
with very special technology and software.
Panasonic Eco Solutions Turkey is among the most important organizations that enables this technology known as smart home system in
Turkey. Thea IQ Building Automation Systems offer versatile solutions
for comfort, energy saving and safety in a building or flat from conditioning, lighting and curtain-blind control to integration of security
systems.
This system can be used easily both in homes and offices and in commercial enterprises such as hotels and restaurants. If you wish, when
you’re on vacation, you can watch your home from your smart phone
or your computer, and you can keep intruders away by lighting up
lights or playing music with loud sounds when you’re not at home.
It is possible to have similar comfort in business life as well. For example, if you make a presentation, the office lights can be turned off
automatically.
Thea IQ building automation systems can be equipped with touch
screen and remote access systems and also can easily be applied to
residence, shopping centres, hospitals and commercial buildings with
simple applications for energy efficiency.
Thea IQ, thanks to its comprehensive range of features continues to be
the choice of Turkey’s most prestigious projects. By virtue of IP-based
intercom applied by Thea IQ for the first time in Turkey, each flat can

röportaj

Thea IQ, kapsamlı özellikleri sayesinde Türkiye’nin en prestijli projelerinin tercihi olmaya da devam ediyor. Thea IQ, tarafından Türkiye’de
ilk kez uygulanan IP tabanlı intercom sayesinde, her daire otomasyonu kontrol ettiği panel üzerinden, binanın güvenlik görevlisi ile
görüntülü konuşabiliyor.
Thea IQ Akıllı Ev Sistemlerinin kullanıldığı projeler, emsallerine oranla daha yüksek bir değere sahip oluyor. Önümüzdeki dönemde Thea
IQ ile tüm yeşil bina konseptli ve akıllı villa ev otomasyon projelerinde olmayı hedefliyoruz.

Şirketimiz, Thea IQ Bina Otomasyon Sistemlerinde, Avrupa’nın bu
konuda özel bir standart olan KNX protokolünü uygulayan sektörünün ilk kuruluşlarından birisi.
KNX protokolü ile enerji yönetimi, aydınlatma, klima, perde, panjur,
sulama, televizyon, fırın, çamaşır makinesi, duman dedektörü gibi
farklı cihazlar birbirine bağlanıp tek bir panelde kontrol edilebiliyor.
Yakın gelecekte akıllı ev sistemi kullanmak isteyenlerin, satın alacakları ürünlerde KNX protokolü olup olmadığına dikkat etmeleri
dahi gündemde olabilecek.

elektrik

have video chat with the building’s security guard through automation
control panel.
The project which use Thea IQ Smart Home Systems have a higher
value than their counterparts. In the upcoming period, we aim to be in
all green building concept and smart villa home automation projects
with Thea IQ .
In Thea IQ Building Automation Systems, our company is one of the
first companies to implement the KNX protocol, which is a special
standard of Europe in this regard.

With the KNX protocol, different devices such as energy management,
lighting, air conditioning, curtain, window shade, irrigation, television, oven, washing machine, smoke detector can be connected and
controlled in one panel.
In the near future, even those who want to use a smart home system
to pay attention whether there is KNX protocol in their products they
will buy may be on the agenda .
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Anlaşması Olmayan Pahalı Elektrik Kullanacak

E

nerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde
on binlerce sanayiciyi ve işletmeyi ilgilendiren yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Kurum, elektrik dağıtım şirketlerinden yıllık
1 milyon kilovatsaat ve üzerinde elektrik tüketen abone sayısını ve
tüketimlerini istedi.

de şirketinin kapısını çalıyor. Piyasadan daha pahalıya elektrik satın
alıyor.

Bu kapsama giren aboneler, üretici şirketlerle yapacakları ikili anlaşmayla ihtiyaç duydukları elektriği satın alacak. Anlaşması olmayan
aboneler son kaynaktan piyasanın çok üstünde bir fiyattan elektrik
kullanmak zorunda kalacak.

ve tüketimlerini istedi. Şirketler, bu verileri iletti. Bu kapsama giren
on binlerce sanayici ve işletme bulunuyor.

EPDK, bu uygulamayı genişletmeye hazırlanıyor. Kurum, bu amaçla
geçen hafta elektrik dağıtım şirketlerinden bölgelerinde bulunan
yıllık 1 milyon kilovatsaat ve üzerinde elektrik tüketen abone sayısını

Pazarlıkla Belirleniyor

Kaynaklar, bu konudaki çalışmanın kısa süre içinde sonuçlandırılacağını, yeni yıla kalmadan uygulamanın genişletilmesinin hedeflendiğini söyledi.

EPDK, 1 Nisan’da yıllık 50 milyon kilovatsaat tüketimi olan büyük
sanayi için son kaynak tedarik uygulaması başlattı. Kurum, bu gruba
giren 300 dolayında tüketici için tarife belirlemiyor.

Kaynaklar, belli bir süre içinde konut ve küçük işletmeler dışında yer
alan tüm abonelerin elektriklerini piyasadan temin edecekleri bir
mekanizmanın kurulacağını kaydetti.

Söz konusu tüketiciler, elektriğini piyasadan tüm maliyetleri içerecek biçimde temin ediyor. Elektrik fiyatı, pazarlıkla belirleniyor. Ardından alım satım konusunda ikili anlaşma imzalanıyor.

Kaynaklar, serbestleşme gereğince alım ve satım işlemlerinin piyasada oluşturulmasının önemli olduğunu belirterek, “Tedarikçisini
belirlemeyen ve anlaşma imzalamayanların daha pahalı bir fiyattan
elektrik kullanması söz konusu” uyarısında bulundu.

Tüketici, anlaşma yapmaması halinde ek maliyet üstleniyor. Bu durumda son kaynak tedarikçisi olarak dağıtım bölgesindeki peraken-
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Günsan Elektrik’te Üst Düzey Atama
Yeni CEO Francisco Gil Garcia
Top Level Appointment at Günsan Elektrik The New CEO, Francisco Gil Garcia

E

lektrik anahtarı ve priz sektörünün öncü şirketlerinden Günsan
Elektrik’in yeni CEO’su Francisco Gil Garcia oldu. İnşaat sektörü
için; anahtar, priz gibi elektrik tesisat ekipmanları ürünleri üreten, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine ürünlerini ulaştıran Günsan Elektrik’de üst düzey görev değişikliği gerçekleşti.
2014 yılından bu yana şirketin üst düzey yöneticisi olan Stephane
Nuss’ın yerine, Francisco Gil Garcia getirildi.

F

rancisco Gil Garcia has been appointed as the new CEO of Günsan Elektrik, one of the leading companies in the electrical switch
and socket industry. Top-level position change in Günsan Elektrik,
which manufactures electrical installation equipment such as switch,
socket for the construction sector and deliver its products to many
countries of the world as well as Turkey, has taken place.
Francisco Gil Garcia has been brought in place of Stephane Nuss, the
company’s senior executive since 2014. Francisco Gil Garcia, the new
CEO of Günsan Elektrik, has more than 18 years of experience in the
Residential & Commercial B2B product channels.
Francisco Gil Garcia began his career as an Electrical Engineer & Project
Manager in France in 2000 and has held managerial positions in operations management, business development, strategy definition and
implementation.

Günsan Elektrik CEO’su Francisco Gil Garcia

Günsan Elektrik’in yeni CEO’su Francisco Gil Garcia’nın Konut & Ticari
B2B ürün kanallarında 20 yılı aşkın tecrübesi bulunuyor. Kariyerine
1998 yılında Fransa’da Elektrik Mühendisi & Proje Yöneticisi olarak
başlayan Francisco Gil Garcia; operasyon yönetimi, iş geliştirme,
strateji tanımı ve uygulaması alanlarında yöneticilik görevlerinde
bulundu.

Gil Garcia, as the Vice President responsible for Schneider Electric Strategy and Marketing since 2014, shall carry out his duty as the CEO of
Günsan Elektrik as of August 2018.
The Pioneer of the Sector
Günsan Elektrik, which manufactured the first switch sockets and electrical accessories in 1982, moved to the industrial plant in Samandıra
in 1995, which is still in production.

2014 yılından bu yana Schneider Electric Strateji ve Pazarlamadan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Gil Garcia, 2018 Ağustos ayı
itibariyle Günsan Elektrik’te CEO görevini yürütecek.
Sektörünün Öncüsü
1982’de ilk anahtar priz ve elektrik aksesuarları imalatını yapan
Günsan Elektrik, 1995 yılında halen üretimin devam ettiği Samandıra’daki endüstriyel tesisine geçti.
Türkiye’nin sektöründe öncü şirketlerinden biri olan Günsan Elektrik, Türkiye’nin lokomotif sektörü inşaat sektöründe elektrik tesisatı
ürünleri olan elektrik anahtar priz serileri, grup priz, otomatik sigortalar, kompakt şalterler, kaçak akım röleleri, sigorta kutuları ve aksesuarlarını, iş ortakları aracılığı ile hem Türkiye’nin hem de dünyanın
dört bir köşesine ulaştırıyor.

Günsan Elektrik, one of Turkey’s leading company in the sector, delivers
electrical installation equipment including electrical switch plug series, group plug, automatic fuses, compact cut-out switches, leakage
current relays, fuse boxes and accessories for the construction sector
which is Turkey’s leading sector, to both Turkey and the four corners of
the world through its business partners.

2014 yılında Fransız mühendislik devi Schneider Electric tarafından
satın alınan Günsan Elektrik, Türkiye çapında sahip olduğu 54 bayi ve
50’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatıyla sektörün önde gelen
firmaları arasında yer alıyor.

Günsan Elektrik, which was taken over by French engineering group
Schneider Electric in 2014, is one of the leading companies in the sector with its 54 dealers throughout Turkey and with its export to more
than 50 countries.
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Türkiye İMSAD, Dış Ticaret Endeksi
Haziran 2018 Sonuçlarını Açıkladı

İ

nşaat malzemeleri sanayisi ihracatında Haziran ayında 2018’in en
yüksek ihracatı yaşandı. İnşaat malzemesi sanayisinin çatı örgütü
Türkiye İMSAD, 2018 yılı itibarıyla hayata geçirdiği ‘İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Haziran 2018 sonuçlarını açıkladı.

Türkiye İMSAD’ın sektör ve kamuoyu ile paylaştığı ‘İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Haziran 2018 sonuçlarına göre;
ihracatta miktar olarak artış görünürken, ithalatta önemli ölçüde
düşüş yaşandı.

Endekse göre, Haziran ayında miktar bazında geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 12 artış gösterip 3 milyon 170 bin ton olan ihracat son 4
yılın da en yüksek ihracatı oldu. Ayrıca 270 bin ton ithalat ile 2018
yılının en düşük ihracatı yaşandı.

İhracat Miktar Olarak Haziran Ayında 3,17 Milyon Ton Oldu

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.
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İnşaat malzemeleri sanayisinde İhracat Miktar Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre arttı. İhracat miktar olarak Haziran ayında 3
milyon 170 bin ton oldu.
Haziran ayı ihracatı böylece, miktar olarak hem son 4 yılın hem de
2018 yılının en yüksek aylık ihracatı olarak gerçekleşti. İhracat miktar olarak geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 12 arttı.
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İhracat değer olarak Haziran ayında 1,58 milyar dolar seviyesine
indi. İhracat Birim Fiyat Endeksi’nde Mayıs ayındaki artışın ardından
Haziran ayında önemli ölçüde düşüş yaşandı. İhracat birim fiyatları
Haziran ayında 0,50 dolara indi.
İthalat Birim Fiyat Endeksi Haziran Ayında Yükselişini Sürdürdü
İnşaat malzemeleri sanayisinde Haziran ayında ithalat miktar olarak
270 bin ton oldu. Haziran ayı ithalatı böylece, miktar olarak 2018
yılının en düşük aylık ithalatı olarak gerçekleşti.
İthalat değer olarak önemli ölçüde gerileyerek, 659 milyon dolar ile
geçen yılın Haziran ayının yüzde 12,4 altında gerçekleşti.
Ürün
Grupları

İnşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracat birim fiyatları ise 2017
yılı Haziran ayında 2,65 dolar olurken 2018 yılı Haziran ayında 2,82
dolar olarak gerçekleşti.
İnşaat Malzemeleri Sanayi İhracatında Alt Sektörlerin Performansı Sürüyor
2018 yılı Haziran ayında sekiz alt ürün grubundan altısının ihracat
birim fiyatları geçen yılın Haziran ayına göre arttı. Mineral taş ve
toprak ürünler ile prefabrik yapıların ihracat birim fiyatı geçen yılın
Haziran ayına göre geriledi.

İhracat Birim Fiyat Dolar/Kg

İhracat Miktar Endeksi

İhracat Değer Endeksi

2017
Haziran

2018
Haziran

% Değişim

2017
Haziran

2018
Haziran

% Değişim

2017
Haziran

2018
Haziran

% Değişim

Demir Çelik Bazlı Ürünler

0,64

0,79

23,4

78,5

74,7

-4,8

65,1

76,7

17,8

Mineral Taş ve Toprk
Ürünleri

0,14

0,12

-14,3

113,2

138,9

22,7

91,0

98,9

8,7

Metal Bazlı Ürünler

4,09

4,22

3,2

110,6

121,1

9,5

96,4

108,9

13,0

Elektrikli Teçhizat Ürünleri

5,89

6,34

7,6

97,8

95,8

-2,0

84,1

88,6

5,4

Kimyasal Bazlı Ürünler

1,37

1,42

3,6

78,5

78,6

0,1

70,1

72,4

3,3

Ağaç ve Ahşap Ürünleri

0,65

0,78

20,0

164,4

151,9

-7,6

90,5

99,5

9,9

Yalıtım Malzemeleri

1,02

1,11

8,8

109,1

127,8

17,1

85,6

108,9

27,2

Prefabrik Yapılar

1,84

1,76

-4,3

64,6

88,6

37,2

56,3

74,2

31,8

İthalat Birim Fiyat Endeksi, Haziran ayında artışını sürdürerek 100
puan seviyesinin üzerinde kaldı. İthalat birim fiyatları Haziran ayında kilogram başına 2,44 dolara yükselerek, geçen yılın Haziran ayı
birim fiyatının yüzde 14 üzerinde gerçekleşti. Yurtiçinde seçimlerin
yarattığı belirsizlik, inşaat işlerinde yavaşlama ve döviz kurlarındaki
artışın ithalatta gerilemeye yol açtığı belirtildi.
Sanayi İhracatındaki Miktar Artışını İnşaat Malzemeleri
İhracatı Sağladı
Türkiye sanayi ürünleri ihracatı ve inşaat malzemeleri sanayi ihracatı
miktar endeksleri Haziran ayında artış gösterirken, inşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracatı miktar endeksi geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 1,9 düştü. Haziran ayında Türkiye’nin toplam sanayi
malı ihracatındaki miktar artışını inşaat malzemeleri sanayi ihracatındaki miktar artışı sağladı.
Türkiye sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı 2017 yılı Haziran ayında
1,65 dolar iken 2018 yılı Haziran ayında 1,67 dolara yükseldi. İnşaat
malzemeleri sanayi ihracatı birim fiyatı 2017 yılı Haziran ayında 0,50
dolar iken 2018 yılı Haziran ayında yine 0,50 dolar oldu.
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Haziran ayında en yüksek ihracat birim fiyat artışı yüzde 23,4 ile demir çelik bazlı ürünlerde gerçekleşti. En düşük birim fiyat artışı ise
yüzde 3,2 ile metal bazlı ürünlerde oldu.
2018 yılı Haziran ayında sekiz alt ürün grubundan beşinin ihracatı
miktar olarak geçen yılın Haziran ayına göre artarken, üçünün geriledi. Miktar olarak demir çelik bazlı ürünler, elektrikli teçhizat ürünleri ile ağaç ve ahşap ürünleri ihracatı düştü.
Haziran ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 37,2 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti. En düşük miktar artışı ise yüzde 0,1 ile
kimyasal bazlı ürünlerde oldu.
2018 yılı Haziran ayında sekiz alt ürün grubunun tamamında ihracat
değer olarak geçen yılın Haziran ayına göre arttı.
Mayıs ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 31,8 ile prefabrik
yapılarda gerçekleşti. En düşük değer artışı ise yüzde 3,3 ile kimyasal
bazlı ürünlerde oldu.
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Yaz Neşeniz ve Enerjiniz Hiç Bitmesin

T

unçmatik’in, yaz tatilleriniz için hayati öneme sahip, son teknoloji ürünü 2 şık önerisi var: 5 farklı renk, 5 farklı kapasite ve
her durumda enerji sağlayan “Mini Charge” ve tatil beldelerinde
yaşanabilecek elektrik kesintilerinin çocuklarınıza erişimi engellememesini sağlayacak “Nano UPS”.
Beklenmedik anlarda yaşanan enerji kesintileri ya da enerjiye ulaşamama sorunları, hem iş hem de özel hayatta kayıplar yaratabiliyor;
can sıkabiliyor. Hele ki, enerjiye uzak kalabileceğimiz tatil yerlerindeysek, bu daha can sıkıcı hale gelebiliyor. Ayrıca teknolojik ürünlere
sadece işlevsel bakmak, her tüketiciyi tatmin etmeyebiliyor artık.
Yanımızda sürekli taşıdığımız, adeta bir aksesuar haline gelen teknolojik ürünlerde, şıklık da aramaya başladık.

Tatil Beldesinde Elektrik Kesintisi Çocuklarınıza Erişimi Engellemesin: Nano UPS
Tunçmatik’in yaz tatilleri için önerdiği ikinci ürün ise, özellikle çocuklu aileler için önemli. Çocuklu ailelerin yanlarından ayıramadıkları ekipmanların başında, kuşkusuz güvenlik kameraları ve bebek
telsizleri geliyor. Ebeveynler kimi zaman uyurken, kimi zaman da
oyun oynarken çocuklarının güvenliğinden emin olmak için bebek
telsizlerini ve güvenlik kameralarını yanlarından ayırmıyorlar. İşte
Tunçmatik’in Nano UPS ürünü, bu cihazların asla enerjisiz kalmamasını sağlıyor.

Tunçmatik, yaşam alanınızdan uzak olacağınız hatta bazı durumlarda enerjiye bile ulaşamayabileceğiniz yaz tatilleriniz için, son derece
şık 2 ayrı teknolojik ürün öneriyor.
5 Farklı Renk, 5 Farklı Kapasite ve Her Durumda Enerji: Mini Charge
Mini Charge serisi, hem küçük boyutuyla kolaylıkla taşınabilme ve
hem de akıllı telefon, MP3 – MP4 çalar, tablet, dijital fotoğraf makinesi, GPS gibi tüm cihazları şarj edebilme özelliğine sahip. Ayrıca
ürün, 5 farklı kapasite, 5 farklı renk seçeneği ve şıklığıyla dikkat çekiyor.

Yüksek kapasiteli, güvenilir Lityum İyon pil özelliğine ve 2000 –
4000 – 5000- 12000 – 20000 mAh olarak beş farklı kapasiteye sahip
olan Mini Charge, şarj ettiğiniz cihaz herhangi bir nedenden dolayı
kapasitesinin üzerinde enerji çektiğinde ya da ısındığında kendisini
kapatarak, cihazı ve kendisini aşırı akımdan ve dolayısıyla da oluşabilecek risklerden koruyor. Yine cihazlar şarj edilirken karşılaşılacak
aşırı ve düşük voltaj durumunda da, hem kendisini hem de bağlı
olan cihazı korumak için kendisini kapatıyor.
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Gelişmiş teknoloji kullanılarak tasarlanan Nano UPS, telsiz, modem,
güvenlik kamerası gibi cihazlara, şebeke elektriği kesildiğinde güç
sağlıyor. Adaptör fişlerini andıran ve doğrudan prize takılan bu küçük UPS, ince ve kullanışlı tasarıma sahip. Elektrik kesintilerine karşı
kesin çözüm olan ve ürünün kendi adaptörü yerine geçen ve prize
takınca çalışmaya başlayan Nano UPS, farklı voltajlardaki cihazlara
göre ayarlanabiliyor. Kısa sürede içerisinde bulunan UPS’i şarj eden
adaptör, sonrasında oluşacak kesintiler için anında devreye girerek,
bağlı olan cihazı çalıştırmaya devam ediyor. 6 saat sürekli kullanım
imkanı sunan Nano UPS 500 kere tekrar sarj olması sayesinde de
uzun ömürlü adaptörler arasında fark yaratıyor.
Tunçmatik’in bu iki ürünü sayesinde, asla enerjisiz kalmayacağınız
bir tatil sizi bekliyor.
Ürünler hakkında bilgi almak ya da sipariş vermek için Tunçmatik
online satış mağazasını ziyaret edebilirsiniz.

elektrik

ürün

electric

Ako Akü’den “Süper Turbo” Serisi

A

vermesi beklenen 225 Ah’lik Tam kapalı ağır hizmet akülerinde
“Matrix Press” dizaynı ile başarıyla uygulanan “Hidro Karbon Polimer
yapı” teknolojisi akü hücrelerinde özel talebe göre uygulanabilecek.

Ako Akü, otobüs, kamyon, ağır iş makinelerine yönelik Süper Turbo
ağır hizmet akülerinin testlerini tamamlayarak, seri üretime başladı.

Ako Grup bünyesinde yer alan Ako Akü, Çankırı’da Ako Prestige ve
Turbo Akü marka akülerin yerli üretimlerini gerçekleştiriyor.

Süper Turbo Serisi aküler, Türkiye’de ilk kez Ako Akü tarafından kullanılan Hidro Karbon Polimer katmanı ile vibrasyon ve ömür dayanımında normal akülere göre 4 kat fark yakaladı.

Akü üretiminde sektörde kullanılan en gelişmiş ve görece en iyi
sonuçları veren üretim tekniği olan Matrix Press (Punch) ve Kaizen
Tüneli teknolojisi Türkiye’de sadece Ako Akü’de bir arada kullanılıyor.

Yapılan ömür testlerinde Matrix Press ve Hidro Karbon Polimer dizaynı ile tam kapalı ağır hizmet aküleri darbe ve titreşim ortam sonuçları ile üstün performans sergiledi.

Bu teknolojiler sayesinde aküler üretilirken daha dayanıklı oluyor ve
yıllarca en üst seviyede enerji sağlayabiliyor.

ko Grup bünyesinde 2016 yılında Çankırı’da üretime başlayan
Ako Akü, yatırımları ve teknolojileriyle sektörüne yeni değerler
katmaya devam ediyor. Ako Akü, vibrasyon ve ömür dayanımında normal akülere göre 4 kat fark yakalayan Süper Turbo ağır
hizmet akülerinin seri üretimine start verdi.

Akünün iç dizaynında kullanılan “Hidro Karbon Polimer” katmanı bir
iskelet tutucusu şeklinde akünün ömrünü 4 kat uzatarak beklenenlerin de ötesinde başarılı bir sonuç verdi. Yapılan ömür testlerinde
özellikle darbe ve titreşim ortam sonuçları değerlendirildi.
“Matrix Press” dizaynı ile akülere uygulanan “Hidro Karbon Polimer
yapı” teknolojisi, akü hücrelerinde üstün performans gösterdi.
Özellikle ağır hizmet iş makinelerinde uzun saatler boyunca yüksek
sıcaklık altında ve yoğun güç tüketimi gerektiren koşullarda hizmet
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Türkiye’de Tek, Dünya’da Sayılı

Otomotiv yan sanayide Türkiye’nin markası olma yolunda ilerleyen
Ako Akü’nün, rekabet hedefinin merkezinde Avrupa yer alıyor. Türkiye ekonomisine ve ihracatına önemli katkı sağlamayı hedefleyen
fabrika, akü sektöründe sadece Türkiye’de değil Avrupa’daki en büyük üretim alanı olacak.
Ako Akü, bu alanda en üst seviye olarak kabul edilen ve dünya çapında da sayılı kuruluş tarafından kullanılabilen Matrix Press (punch)
ve Kaizen Tüneli üretim teknolojilerini bir arada kullanabilen Türkiye’deki tek tesis olarak dikkat çekiyor.
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Birlikte İlerliyor ve Yükseliyoruz
We Grow and Rise Together

İ

E

İSO İkinci 500 Listesi içerisindeki zayıf akım kablo firmaları arasında
üst sırada yer alan, Erse Kablo, geniş üretim kapasitesi, hizmette kalite
anlayışı, müşteri ilişkileri organizasyonu ve güçlü bayi yapısıyla, her
zaman bir adım ileride olmaya devam ediyor.

Erse Kablo, which is in the place among the weak current cable
companies in the Turkey’s Second 500 Top Industrial Enterprises List of
İstanbul Chamber of Industry, continues to be always one step ahead
with the large production capacity, quality understanding of service,
customer relations organization and strong dealership structure
thereof. The Management of Erse Kablo, extending its sincerest thanks

Bu başarıda emeği geçen tüm değerli çalışanlarına, iş ortaklarına
teşekkürlerini sunan Erse Kablo Yönetimi, bu başarıdan mutluluk ve
gurur duyduklarını belirtti.

and appreciation to its all valued employees and business partners
who have contributed to this success, stated that they were happy and
proud of this achievement.

Erse ürün gamı içinde; koaksiyel, sinyal kontrol, yangına dayanıklı,
haberleşme, veri iletişim, kumanda ve özel kablolar yer almaktadır.

Erse’s product range includes coaxial, signal control, fire resistant,
telecommunication, data transmission, control and special cables. Erse
has an extending vision with the brands of Ervital and Firesafe in the
fire resistant product groups, Erflex in the control cables group, Erline
in the lan cables group; and it has strengthened its market power with
these brands.

stanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan ve her yıl düzenli
olarak gerçekleştirilen 2017 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu araştırması sonuçlarına göre; Erse Kablo, 2017 yılı performansıyla İSO İkinci 500 Listesi’nde 314’üncü sırada yer alarak, geçen
yıla göre daha üst sırada yer alma başarısını gösterdi.

Erse pazar gücünü, yangına dayanıklı ürün gruplarında Ervital ve Firesafe, kumanda kabloları grubunda Erflex, lan kabloları grubunda
Erline markalarıyla sağlamlaştırarak ilerlemeye devam ediyor.

rse Kablo achieved the success to go higher in the list compared to
last year according to research results of Turkey’s Second 500 Top
Industrial Enterprises List 2017 announced and performed every
year regularly by İstanbul Chamber of Industry (ISO).
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Manzara Adalar’da Yıllık 22 Bin TL Enerji Tasarrufu
ş GYO’nun Kartal’da yükselen Manzara Adalar Projesi sürdürülebilir
ve çevreci yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Yüksek sürdürülebilir performansı ile ödüller alan projede yapılan güneş enerjisi paneli yatırımıyla yılda yaklaşık 22 bin TL’ye kadar enerji tasarrufu sağlanıyor.

İ

gün sayısının yüksek olduğu bölgelerde doğaya zarar vermeyen bir
enerjinin açığa çıkması özellikle gelecek nesiller adına olumlu sonuçlar doğuruyor.

Sürdürülebilir yapılarda enerji verimliliğini temel alan İş GYO’nun,
Kartal Manzara Adalar Projesi’nde yer alan konutların her birinde
26 kW, ofislerde ise 14 kW gücünde toplam 5 adet fotovoltaik panel
seti bulunuyor. Bu panellerle binaların koridor aydınlatma, WC gibi
genel mekanlarına elektrik enerjisi iletilerek projenin yenilenebilir
enerji kaynaklarından etkin olarak yararlanması sağlanıyor.

Manzara Adalar projemiz daha önce de iki ofis bloğu ile doğaya, ekosisteme duyarlılığı ve yüksek çevreci performansı ile Amerikan Çevre
Dostu Binalar Konseyi tarafından tescillenmiş ve “Core&Shell” kategorisinde LEED Platinum (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik)
Sertifikası almaya hak kazanmıştı.

Projede kullanılan enerji panel setleri yılda en az 51,246 kW/saat
elektrik üreterek yaklaşık 22 bin TL’ye kadar enerji tasarrufu sağlıyor.
Güneş enerjisinin kullanım alanının gün geçtikçe arttığını belirten İş
GYO Genel Müdürü Hasan Kimya Bolat; “Türkiye gibi özellikle güneşli
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Değişimin mimarı olarak bu çevreci yaklaşımı tüm projelerimize
yansıtmayı hedefliyoruz” dedi. Manzara Adalar Projesi’nde ofislerin
bulunduğu D Blok 22 katlı ve yaklaşık 25.000 m2 kiralanabilir alana sahipken; E blok 15 katlı ve yaklaşık 17.000 m2 kiralanabilir alan
mevcuttur.
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Elektrik Abonelerine Bilgi Güncelleme Uyarısı

C

K Enerji Akdeniz Elektrik, bilgileri güncel olmayan abonelerine
ileride herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için bilgilerinizi
güncelleyin uyarısında bulundu. CK Enerji Akdeniz Elektrik, abonelerinin elektrik kullanımında yaşadığı sıkıntılara karşı önemli bir
çağrıda bulundu.

‘’Sistemimizde abonelik kimin üzerine gözüküyorsa biz yasa gereği
o abonemiz adına işlem yapmak durumundayız.
Ne yazık ki bölgemizde kiraladığı bir evin aboneliğini kiracının üzerine vermekten çekinen ya da sattığı bir evin aboneliğini sonlandırmayı unutan birçok abonemiz bulunuyor.

CK Enerji Akdeniz Elektrik
Genel Müdürü Erol Değerli

Abonelerin 0850 226 07 07 no’lu çağrı merkezinden, www.ckakdeniz.com.tr web sitesi üzerinden ve Müşteri Hizmet Merkezlerinden
bilgileri güncellenebildiği belirtildi.
350 Bin Abonenin Bilgileri Eksik
Yaklaşık 350 bin abonenin bilgilerinin eksik ya da sonradan değişmiş olduğuna dikkat çeken CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü
Erol Değerli, “Abonelerimiz telefon numarası veya eposta adreslerini değiştirdiğinde şirketimize bilgilendirme yapılmadığı için, borç
hatırlatma SMS’leri ve diğer bilgilendirme mesajlarını kendilerine
ulaştıramıyoruz.
Bu da ileride elektriğinin kesilmesine kadar uzanan çeşitli mağduriyetlere yol açıyor. Abonelerimize ulaşabilmek ve taleplerini daha
hızlı çözebilmek için bilgilerin güncel olması büyük önem taşıyor. Bu
yüzden abonelerimizden bilgilerini güncellemesini bekliyoruz” dedi.
“Elektriği Kullanan Kişi Aboneliği Üzerine Almalı”
Önemli mağduriyetlere neden olan ‘usulsüz elektrik‘ kullanımı konusuna da değinen ve elektrik aboneliğini üzerine almayan tüketicilerin mevzuatlara aykırı davrandığına işaret eden Erol Değerli,
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Yeni eve taşınan aboneler ise devam eden bir abonelik olduğu için
kendi üstlerine aboneliği almaya gerek duymayabiliyorlar.
Durum böyle olunca yeni oturan kişinin elektrik borçlarını ödememesi durumunda borç mevcutta kayıtlı görünen aboneye kalıyor.
Yaptığımız tespitler neticesinde yaklaşık olarak 350 bin müşterimizin elektriği usulsüz kullandığını düşünüyoruz.
Bu müşterilerimizin birçoğu da usulsüz kullanımın tespit edilmesiyle birlikte enerjilerinin kesilmesi şikayetiyle şirketimize başvuruyor.
Yasa gereği aboneliğin kendi adına olmaması durumunda; tespitimize istinaden müşterimize tanınan süre zarfında aboneliği üzerine
almaması durumunda enerjisini kesmek durumunda kalıyoruz.
Bunların çözümü için abonelerimizin tek yapması gereken zorunlu deprem sigortası (Dask) ve kimlik ibrazıyla 45 noktada bulunan
Müşteri Hizmet Merkezimizden birine uğrayarak aboneliği kendi
üzerine alması.
Devredilen bir yaşam alanının elektrik aboneliğini sonlandırmak da
aboneliği almak kadar önemli. Tüm bu işlemler için abonelerimizin
sadece 5 dakikalarını ayırmaları yeterli oluyor“ diye konuştu.
Kaynak: Habertürk
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Schneider Electric, APC SRV Tek Faz On-Line
UPS Serisini Tanıttı

S

chneider Electric, APC SRV Tek Faz On-Line UPS Serisi’ni sundu.
SRV Serisi dengesiz enerji kaynaklı problemlere çözümler sunuyor. SRV Serisi şimdiden sınıfının en iyileri arasında yer alıyor.

koruma sağlayan geniş giriş gerilim aralığı ile şimdiden sınıfının en
iyileri arasında yer alıyor. SRV serisi, en dengesiz güç koşullarında
bile temel güç koruma ihtiyaçları karşılayabiliyor.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, yeni nesil APC SRV Tek Faz On-Line UPS Serisi’ni tanıttı.
Serinin, dengesiz güç kaynaklarından kaynaklanan problemlere çözüm olması bekleniyor.

Çok yönlü, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli oluşuyla da farklı sektörlerden farklı gereksinimlere cevap oluyor. Kesintisiz güç kaynaklarından, hassas soğutma cihazlarına, kabinlerden DCIM yazılımına
kadar en geniş ürün gamına sahip APC partnerleriyle birlikte, veri
merkezleri ve sistem odaları için kritik altyapı noktasında toplam
çözüm sunuyor.
SRV serisinin sunduğu çözümler ve diğer özellikleri ise şu şekilde;
• Kaynak geriliminin değeri ve kararlılığı,
• Kaynak frekansının değeri ve kararlılığı,
• Kaynaktan gelebilecek istenmeyen gerilim darbelerinin birim zamandaki sayısı %94’lere varan verim,

UPS serisinin sektördeki beklenti ve ihtiyaçlara göre geliştirildiğini
belirten Schneider Electric IT Distribütör Kanal Müdürü Hidayet İşbilir; “SRV Tek Faz On-Line UPS, bir işletmenin her zaman istikrarlı ve
güvenilir bir bağlantıya sahip olması için işletmedeki kritik altyapıyı
ve günlük operasyonları olumsuz etkileyebilecek güç sorunlarına
karşı bir kalkan görevi görecek şekilde tasarlandı.
Böylece kritik ekipmanı ve bağlı yükleri ani yükselmeler, dalgalanmalar, elektrik kesintileri ve gerilim düşüşleri gibi öngörülemeyen
güç problemlerinden koruyarak kesintisiz güç, güvence ve güvenilirlik sağlıyor” dedi.
Farklı Sektörlerden Farklı Sorunlara Çözüm Sunuyor
Bugün iş dünyasında bağlanabilirlik, veriye erişim ve iş operasyonlarında son derece önemli. Bu da kesintisiz enerji sağlamayı çok daha
kritik bir noktaya itiyor. Küçük enerji kesintileri bile oldukça büyük
mali kayıplara sebep olabiliyor. Bu nedenle de kesintisiz ve dengeli
güç kaynaklarına ihtiyaç giderek artıyor.
Schneider Electric’in sunduğu APC SRV Tek Faz On-Line UPS Serisi
de bu ihtiyaç doğrultusunda geliştirildi. Seri, dalgalanmalara karşı
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• “1” çıkış güç faktörü (6 ve 10 kVA),
• Hızlı şarj özelliği (4 saatte %90 kapasite),
• Sezgisel LCD/LED ara yüzü ile hızlı teşhis için UPS durum bilgileri
sunma,
• EcoMode özelliği ile yüksek verimlilik.
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Kondansatörde Yerleşmiş, Yabancı Ürün Hayranlığını Kıracak Kalite: EKON Kondansatör
The Quality Settled Into Capacitor, Wiped Out Foreign Product Admiration: EKON Capacitor

interview by Nurşah SUNAY

Saygun karaca
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Nurşah SUNAY: Saygun bey, Ekon Kondansatör için genel bir
ön bilgi ile başlayabilir miyiz?

Nurşah SUNAY : Mr. Saygun, can we start with general preliminary information about Ekon Capacitor?

Saygun KARACA: Ekon Kondansatör, 1989 yılında Türkiye’nin kondansatör hatta elektroteknik duayeni İdris Bölükbaşı tarafından
kurulmuştur. 2012 yılında işletme el değiştirerek Kemal Karaca’nın
grubuna dahil olmasına rağmen İdris bey, yanımızda hatta önümüzde rehberlik, danışmanlık yapmaya devam etmiştir.

Saygun KARACA: Ekon Capacitor was established by İdris Bölükbaşı,
the doyen of capacitor and even electrotechnics of Turkey, in 1989.
Despite being passed in other hands with including in the group of Kemal Karaca in 2012, Mr. İdris has continued to provide guidance and
consultancy for us.

2012 yılından sonra teknolojiyi ve yeni nesil üretim tekniklerini
yakalamak için makina, kalıp ve teçhizat yatırımları yoğun olarak
yapıldı. Öncelikle Japon ve Avrupalı rakiplerimizle kalite konusunda
yarışır hale gelmeyi hedefledik.

After 2012, machinery, mould and equipment investments have been
made intensively to capture technology and new generation production techniques. First of all, we aimed to be competitive with our Japanese and European competitors.

Şimdi bizi biraz aydınlatın lütfen.. Nedir bu kondansatör?
Otomobillerden çamaşır makinalarına kadar kullanım alanı
olan bu ürün neden yüksek teknik bilgi gerektiriyor?

Now please lighten us a bit .. What is this capacitor? Why does
this product which has the area of usage from automobiles to
washing machines require high technical knowledge?

Kondansatör üretim teknikleri açısından titizlik gerektiren bir üründür. Üretimin ilk aşamalarında tamamen tozdan arındırılmış, klimatize edilerek nem değerleri kontrolünün sağlandığı özel kısımlarda
üretilmektedir.

Capacitor is a product that requires meticulousness in terms of production techniques. In the first stages of production, it is produced in special parts which are totally free from dust, conditioned by controlling
humidity values.

Gözle görülemeyen bir toz zerresi dahi, kondansatörün ömrünü kısaltarak kolayca bozulmasını sağlayabilir. Üretim proseslerinin her
aşaması özel bir dikkat ve özen gerektirir.

Even an unseen dust particle can shorten the life of the capacitor and
make it easily deteriorate. Every step of production processes requires
special attention and care.

Biz; kondansatör elemanlarına, üretim aşamasında kristal bir yumurta muamelesi yaparız. Tüm personelimiz de bu bilinçle çalışır.
Kondansatör çok aşamalı bir üretimden sonra ürün halini alır; sarım,
metalize, fırın, silikon yağ, emprenye vs. Bu aşamaların hepsinin
kendine has teknikleri vardır. Bu konuda hazır kalifiye personel bulunamadığı için sürekli kendi personelimizi yetiştiririz.

We treat the capacitor personnel as a crystal egg during the production phase. All our personnel work with this consciousness. The capacitor becomes a product after a multi-stage production; wrap, metallised, oven, silicone oil, impregnated etc.

Ekon’un bu hassas ürüne hakkını verdiğine ikna oldum.
Ürettiğiniz gruplar, teknik özellikleri ve garanti süreleri ile
ilgili bilgi alabilir miyiz?
Gün itibariyle 3 ana grup ürünümüz mevcut; Güç Kondansatörü (Reaktif Güç Kompanzasyon Panoları), Motor Kondansatörü ve Aydınlatma Kondansatörü.

All of these stages have their own techniques. In this regard, we are
constantly training our own personnel since no qualified personnel is
available.
I have been convinced that Ekon is qualified for this sensitive
product. Can we get information about the groups that you
produce and their technical specifications and warranty periods?

Üretilen ürünlere 2 yıl garanti verilmekte olmasına rağmen hedefimiz 10 yıllık kullanım ömrü sağlamak. TSE Standartlarında 1000V’a
kadar üretim yapabiliyoruz.

We have 3 main product groups as of today; Power Capacitor (Reactive
Power Compensation Panels), Motor Capacitor and Lighting Capacitor.
Despite having 2 years warranty on the products produced, we aim to
provide 10 years life. We can produce up to 1000V in TSE Standards.

Gün itibariyle alçak gerilim güç kondansatöründe TSE belgeli tek
yerli firma Ekon Kondansatör’dür.

As of today, the only domestic company with the TSE certificate in low
voltage power capacitor is Ekon Capacitor.
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Bir sohbetimizde Türkiye’de kondansatörün yalnız 2 üreticisi
var diyerek beni oldukça şaşırtmıştınız. Bu durumun nedenini biraz açalım istiyorum. Üretiminizi ve makine parkurunu gördükten sonra, sorunun kalite olmadığına kanaat etmiş biri olarak neden ithal ürünlerin istilasını kıramıyoruz?
Maalesef Türkiye’de aktif üretim yapan sadece iki firma kaldı. Diğer
firmalar ekonomik nedenlerle üretimi bıraktılar. Pazar neredeyse tamamen ithal ürünlere kaldı.

You surprised me in a conversation by stating that there was
only two capacitor manufacturers in Turkey. I want to expand
the cause of this situation a bit. After seeing your production
and machine track and being persuaded that the problem is
not the quality, why do not we wipe out the invasion of imported products?
Unfortunately, we have only two companies engaged in active production in Turkey. Other companies have stopped production for economic
reasons. The market is left for almost entirely imported products.
I think, the biggest problem of Turkey in the agenda is this issue; protection of domestic producers! The domestic producer is trying to swim
alone in a huge ocean.
The dynamics of the world market are very different. We should have
an unit based and serial production. Competition power should be increased by a continuous automation investment.
Before the machine track was renewed, Ekon could not even compete
with Italian competitors in terms of cost. I am not talking about China
and India.
The greatest advantages of China and India is having a high population density and domestic producers can find the opportunity of high
number production for them.
High number production which has brought cost advantage, provided
to open the world market. This issue that I have mentioned is the general view that applies to all products.
Countries like Korea and Japan have implemented a different strategy
to improve their producers. In case the imported products entering the
countries have local alternatives, they introduce high taxes on imported products and open up the use of domestic products. They have used
completely domestic products in public institutions and organizations.
Unfortunately, there is still admiration for foreign products in Turkey.
Although a 10% advantage is given to the domestic product in the
Procurement Law, many institutions do not apply it and they import
products which have 30% - 40% higher cost than domestic product.
This strange admiration is, in my opinion, equivalent to an unpatriotic
behavior. We will continue to be dependent on foreign countries for
raw materials as long as the production output does not increase.
What will be the road map of Ekon to reverse this process?

Türkiye’nin gündemde olan en büyük sorunu da bu sanırım; yerli
üreticiyi korumak. Yerli üretici koca bir okyanusta tek başına yüzmeye çalışıyor.
Dünya pazarının dinamikleri çok farklı. Adetli üretilmeli, seri üretilmeli, sürekli otomasyon yatırımı yapılarak rekabet gücü arttırılmalı.
Makine parkuru yenilenmeden önce Ekon, maliyet olarak İtalyan
rakipleri ile dahi rekabet edemiyordu.
Çin ve Hindistan’dan bahsetmiyorum. Çin ve Hindistan’ın en büyük
avantajları, nüfus yoğunlukları yüksek olup yerli üreticilerinin kendilerine yüksek adet üretim imkanı bulabilmesidir.

72

www.sektorumdergisi.com

Eylül September 2018

We have started to work even though it is difficult to reverse this process alone. First, we talked about ourselves with the big electric motor
manufacturers and we explained that they do not need to be dependent on imports.
We got very positive reactions. We have contacted with a very respectable exporter domestic company that I could not fit their names here
and started working with a large part of them.
Naturally our quick reply to their request was the reason why they
have preferred. We contacted the electricity distribution companies
and got our product approval and Ekon was started to be used in street
lighting fixtures.
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Yüksek adet üretim maliyet avantajı getirerek, dünya pazarına açılmalarını sağlamıştır. Bu bahsettiğim konu tüm ürünler için geçerli
olan genel bir görüştür.
Kore ve Japonya gibi ülkelerse üreticilerini geliştirmek için farklı bir
strateji uygulamışlardır. Ülkelerine giren ithal ürünlerin yerli alternatifi olması durumunda ithal ürünlere yüksek vergi getirerek yerli
ürün kullanılmasının önünü açmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarında
tamamen yerli ürün kullanmışlardır.

Before we do these studies, I must say that we made serious investments to prepare ourselves. We have a situation like Don Quixote.
We have increased our production capacity and speed very much.
Although we do not have the low cost as the imported products, we
can compete with them. What we need is to cut the imported products
in order to be able to further improve and to take advantage of the
domestic products.

Maalesef Türkiye’de halen bir yabancı hayranlığı mevcut. İhale yasasında yerli ürüne %10 avantaj sağlanmasına rağmen bir çok kurum
bunu uygulamadığı gibi, yerli üründen %30 - %40 yüksek maliyetle
ithal ürün almaktadır.
Bu tuhaf hayranlık, kanaatimce vatan sevmezliğe eş değer bir tutumdur. Üretim adedi artmadığı sürece hammadde için de yurt dışına bağımlı olmaya devam edeceğiz maalesef.
Peki Ekon bu süreci tersine çevirmek için nasıl bir yol izleyecek?
Bu süreci tek başına tersine çevirmek bir hayli zor olmasına rağmen
biz çalışmaya başladık. Önce tek tek büyük elektrik motoru üreticilerimizle temasa geçip kendimizi anlattık ve ithalata bağımlı kalmalarına gerek olmadığını izah ettik, ediyoruz.
Çok olumlu tepkiler aldık. Buraya isimlerini sığdıramayacağım kadar
çok saygın ihracatçı yerli firma ile görüştük ve büyük bir bölümüyle
çalışmaya başladık.
İsteklerine çok hızlı yanıt vermemiz tercih sebebi oldu doğal olarak.
Elektrik dağıtım şirketleri ile görüşerek ürün onayımızı aldık ve Ekon
sokak aydınlatma armatürlerinde kullanılmaya başlandı.
Bu çalışmaları yapmadan önce kendimizi hazırlamak için ciddi yatırımlar yaptığımızı söylemeliyim. Biraz Don Kişot gibi bir durumumuz
mevcut. Üretim kapasitemizi ve hızımızı çok arttırdık.
İthal ürünlerin düşük maliyetlerine sahip olmamamıza rağmen, onlar ile rekabet edebiliyoruz. İhtiyacımız olan, daha da gelişebilmek
için ithal ürünlerin önünün kesilip yerli ürünlere avantaj sağlanması.
İstediğimiz gelişim sağlanabilirse, 2-3 sene içinde ana hammadde
üretimini de ülkemize getirerek, ciddi İhracat rakamlarına ulaşabileceğimizi biliyoruz.
Buradan sektörümüze kalite ve fiyat dengesini sağlamış
yerli ürünlerimize bir çağrı yapacak olsak, neden Ekon’u tercih etsinler, anlatır mısınız..
5-6 tane kondansatör üreticisinden sadece 2 tane aktif firma kaldı.
Gönülden isterdim ki; 10 adet hatta daha da fazla, birbirine rakip firmamız olsun. Yabancılar yerine kalite için birbirimizle rekabet edip
Türkiye’ye kazandıralım.
Yerli tedarik kalemlerinin artması dünya çapında büyük sanayicilerimizin rekabet gücünü de arttırır. Küçük sanayiciler güçlenmeden,
büyük sanayiciler topal ayakla maraton koşmaya çıkan koşucular
gibi koşmaya devam ederler ve şartlar eşit olmadığı için asla birinci
de olamazlar. O yüzden üretim sanayiinde bir zincirin halkaları gibi
birbirimize bağlı olduğumuzu akıldan çıkarmamalıyız.

If we can achieve the desired development, we know that we will be
able to reach serious export figures by bringing the main raw material
production to our country within 2-3 years.
If you are going to make a call to our sector and domestic products that provide sector-wide quality and price stability here,
could you please explain why should they prefer Ekon?
Of the 5-6 capacitor manufacturers, only 2 active firms remained. In
my heart I want; there would be 10 or even more rival local company.
Instead of foreign companies, we compete with ourselves for the quality and provide gainings to Turkey.
The increase in domestic supply items also increases the competitive
power of our major industrialists around the world. Without the small
industrialists getting stronger, big industrialists continue to run like
runners running marathons with lame feet, and they can never be first
because conditions are not equal. Thus, we should not forget that we
are connected to each other like links of a chain in the manufacturing
industry.
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Enerji Kimlikli Bina” Sayısı 742 Bini Aştı

C

evre ve Şehircilik Bakanlığınca, binaların enerji kullanımı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile sera
gazı salınımını gösteren Enerji Kimlik Belgesi verilen bina sayısı
742 bin 940 oldu.

alan yeni binalar için zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi alan
bina sayısı 2018’in ilk yarısında 68 bin 940 oldu. Zorunluluk tarihinden itibaren belge alan bina sayısı ise 742 bin 940’a ulaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2011’den sonra yapı ruhsatı alan
binalar için zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi verilen bina
sayısı 742 bin 940’a ulaştı.

Bin 659 Personele Eğitim Verildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında binaların ısıtma, soğutma, sıcak su, havalandırma, aydınlatma,
yenilenebilir enerji kullanımı gibi “enerji tüketimleri” ile karbondioksit salınımı ve yalıtım gibi binanın “kabuk bilgileri”ni gösteren Enerji
Kimlik Belgesi alan bina sayısı her geçen gün artıyor.
Buna göre, Bakanlık tarafından 1 Ocak 2011’den sonra yapı ruhsatı
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Öte yandan Bakanlık tarafından güncellenen ve 1 Kasım 2017’de
uygulamaya alınan “BEP-TR II” yazılımı üzerinden hazırlanan Enerji
Kimlik Belgesi’ni vermeye yetkilendirilen firma sayısı 4 bin 173, uzman sayısı ise 5 bin 68’e çıktı.
Bakanlığın, Enerji Kimlik Belgesi çalışmalarının yanı sıra personel
eğitimleri de devam ediyor. 2018’in ilk yarısında 274 olmak üzere
toplamda bin 659 personele eğitim verildi. Mevcut binalarda alım,
satım ve kiraya verme işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi aranması
şartı 1 Ocak 2020’den itibaren zorunlu hale gelecek.
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Yenilenebilir Enerji Yatırımları Devam Edecek

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yenilenebilir Enerji
Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri ile bir taraftan yerli kaynaklara
yönelirken, bir taraftan da yerli teknolojileri artırmayı amaçladıklarını belirterek, “Daha önce rüzgarda kule ve kanat gibi bazı yerli
ekipmanları yaparken asıl jeneratörün üretildiği aksamı Türkiye’de
yapabilir hale geldik.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Dünya markası bir üretici de bir yatırım yapıyor onlar da İzmir
Aliağa’da fabrikayı kuracaklar. Ancak bunlar yetmez. Yenilenebilir
enerjide yeni yatırımlar ve ihaleler sürecek.”
“Üçüncü Nükleer Santral Trakya’da”
Rüzgarda 1,200 megavatlık deniz üstü (off-shore) santrali için de
sürecin başladığını hatırlatan Dönmez, “Deniz üstünde rüzgarın kapasitesi çok daha yüksek. Burada Ekim ayında teklifleri alacağız. Yer
konusunda ise Marmara ve Ege’nin kuzeyi en verimli bölgeler olarak
öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez, nükleer enerjide de üçüncü santral için yer tespit
çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, “Tabii bu konuda çok
sayıda kriter söz konusu, hepsini tek tek inceliyoruz. Ancak elektrik
ihtiyacının fazla olduğu sanayi bölgelerine yakınlığı dikkate alındığında, üçüncü nükleer santrali Trakya’da düşünüyoruz, burda Çinlilerle ilerleyeceğiz” diye konuştu.
Enerji verimliliğinin önemine de değinen Bakan Dönmez, “Verimlilik
konusunda 2023 yılına kadar 10 milyar dolar yatırım yapabilirsek,
bunun 2033 yılına kadar sağlayacağı tasarruf 30 milyar doları bulur.
Yani bu alanda bir koyarak üç almak mümkün” değerlendirmesinde
bulundu.

Dünya markası bir üretici İzmir Aliağa’da fabrikayı kuracak. Ancak
bunlar yetmez. Yenilenebilir enerjide yeni yatırımlarımız ve ihaleler
sürecek” dedi.
Dönmez, katıldığı canlı yayında, geçen iki yılda hem güneş enerjisinde hem rüzgarda iki büyük YEKA ihalesi gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, güneş enerjisi potansiyelinin çok yüksek olduğu Konya’nın
Karapınar ilçesinde 1,4 milyar dolar yatırım yapılacağını aktardı.
Söz konusu ihaleyi bin megavat için yaptıklarını ve yüzde 65 oranında yerlilik şartı ile bir taraftan yerli kaynaklara yönelirken, bir taraftan da yerli teknolojileri artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Bakan
Dönmez, Türkiye’de enerji alanında büyük bir pazarın bulunduğunu
ve sanayicilerin bu durumun farkında olduğunu kaydetti.
Dönmez, şöyle devam eti: “Biz büyük yatırımcılara şöyle dedik:
Türkiye’ye yatırım yapın, zarar etmeyeceksiniz, kar edeceksiniz. Sadece Türkiye’deki fırsatları düşünerek de gelmeyin, komşu ülkelerde
ve bölge ülkelerinde ciddi bir pazara hitap edeceksiniz, nitekim onlar
da hakikaten dünya çapında en iyi üreticiler, bu YEKA yarışmalarına
girdi.
Çok iyi fiyatlarla bu ihaleleri güneşte yapmış olduk. Benzer bir bin
megavatı da rüzgar santralleri için gerçekleştridik. Orada da benzer
rekabet yaşandı. Daha önce rüzgarda kule ve kanat gibi bazı yerli
ekipmanları yaparken asıl jeneratörün üretildiği aksamı Türkiye’de
yapabilir hale geldik.
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Bakan Dönmez, maden sektörünün istenilen düzeyde olmadığını,
özellikle bor madenini işleyip başta savunma sanayi olmak üzere
tüm ekonomiye kazandırmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: haberler.com
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Makel Efsane Araç Kampanyası Başladı
The Legendary Vehicle Campaign Of Makel Starts

akel Şirketler Grubu, yılın ikinci yarısına yine iddialı giriyor.
Efsane Araç Kampanyası ile 2018 yılının ikinci yarısına iddialı
bir giriş yapan Makel Şirketler Grubu, iş ortaklarına birbirinden cazip hediyeler sunuyor.

M

akel Companies Group has had an ambitious start for the second half of the year. Makel Companies Group, which has had
an ambitious start for the second half of 2018, presents attractive gifts to its business partners with its Legendary Vehicle Campaign.

Ağustos ayında başlayan, Eylül sonuna kadar devam eden efsane
araç kampanyası içerisinde binek ve ticari araçların yanı sıra “Altın”
ve “Teknoloji Market Hediye Çeki” paketleri de bulunuyor.

The legendary vehicle campaign, which started in August and lasts
until the end of September, includes passenger and commercial vehicles as well as “Gold” and “Technology Market Gift Card” packages.

Kutsal toprakları ziyaret etmek için Umre, diğer taraftan kültürleri,
gelenekleri, ve mimari yapısı ile Tayland Seyahati tüm araç hediyesinin yanında hediye olarak veriyor.

Umrah, to visit the Holy Land, and on the other side Thailand Tour
with its cultures, traditions and architecture are presented as a gift in
addition to the vehicle gift.

Makel kampanyası içerisinde, Chevrolet Camaro, Mercedes, BMW,
Mini Cooper, Ford, Opel ve Renault araç modelleri yer alıyor. Kampanya 1 Ağustos – 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

The campaign of Makel includes Chevrolet Camaro, Mercedes, BMW,
Mini Cooper, Ford, Opel and Renault vehicle models. The campaign will
take place between 1 August and 30 September.

M
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Schneider Electric HyperPod Veri Merkezi Sistemi,
DCS Yılın Veri Merkezi Yenilikçiliği Ödülü’nü Kazandı

S

chneider Electric HyperPod Veri Merkezi Sistemi, DCS Ödülleri
2018’de Yılın Veri Merkezi Yenilikçiliği Ödülü’ne layık görüldü.
HyperPod, veri merkezi pazarında bulunan tek IT-Pod çerçeve
çözümü olarak veri merkezi uygulama sürelerini %21’e kadar hızlandırıyor.

Ödülü Schneider Electric adına alan Bulut ve Servis Sağlayıcıları Sunucu Barındırma ve Telco Segmenti Direktörü Matthew Baynes; “Bu
ödülü kabul etmekten dolayı onur duyuyorum. Şirketimiz için temel
ve kilit odak noktası, her seviyede yenilikçiliği geliştirmektir.

Ayrıca esnek yapılandırması mevcut kabin türlerini destekliyor ve
sermaye harcamalarını %15’e kadar azaltıyor.

Dağıtım sürelerini %21’e kadar hızlandıran ve sermaye harcamalarında %15’e varan oranlarda tasarruf sağlayan HyperPod, günümüzün veri merkezleri, özellikle de kapasitelerini hızla artırmak isteyen
hiper ölçekli ve sunucu barındırma veri merkezi sağlayıcıları için son
derece idealdir” şeklinde konuştu.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, DCS Ödülleri 2018’de Yılın Veri Merkezi Yenilikçiliği Ödülü’nü
kazandı. Halk oyuyla belirlenen ödül, şirketin yenilikçi ve lider teknolojiler geliştirme anlamında başarısını bir kez daha kanıtladı.
Schneider Electric’in veri merkezleri için EcoStruxure mimarisinin bir
parçası olan HyperPod, 8 ila 12 kabin arasında kurulumlara uygun
esnek kapasiteye göre tasarlanmış hazır bir veri merkezi sistemi.
Benzersiz bir şekilde Hyperpod’un yenilikçi tasarımı, tüm kabin türlerini destekliyor.
Entegre güç, soğutma, kablo bağlantıları ve yazılım yönetimiyle pod
mimarisi, aktif cihaz kurulumu önceden yapılmış kabinlerinin yerlerine kolayca entegre edilmesini sağlıyor ve klasik IT uygulamalarıyla
karşılaşılan zorlukları ve kurulum süresini önemli ölçüde azaltıyor.
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Veri Merkezleri için EcoStruxure, müşterileri için güvenlik, güvenilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik ve bağlanabilirlik açısından yüksek
değer sunan, IoT özellikli, açık ve birlikte çalışmaya uygun Schneider
Electric EcoStruxure sistem mimarisinin bir parçasıdır.
Bağlantılı ürünlerden ayrıt kontrolüne ve uygulamalara, analitiklere
ve hizmetlere kadar her seviyede yenilikçilik sunmak için IoT, mobilite, algılama, bulut, analitikler ve siber güvenlik alanlarındaki teknolojilerden faydalanır.
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Filistin’in Enerji Nakil Hattı Diyarbakırlı
Mina Galvaniz’den

iyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren
ve 13 ülkeye ihracat yapan Mina Galvaniz, bu yıl Filistin’e gerçekleştirdiği ihracatla Filistin’in enerji nakil hattı ve poligon
aydınlatma direği ihtiyacını karşılar duruma geldi.

“Mina Galvaniz olarak otoyol bariyerleri, enerji nakil hatları, GSM
kuleleri, poligon aydınlatma direkleri üretimimiz var.

Diyarbakır OSB’de faaliyet gösteren ve enerji nakil hatlarından GSM
operatör direklerine, çelik konstrüksiyon ürünlerinden oto bariyerlerine kadar birçok önemli alanda üretim gerçekleştiren Mina Galvaniz, Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Filistin, Irak, Makedonya,
Ürdün, Umman ve Tacikistan gibi 13 ülkeye ihracat yapıyor.

ama 7’nci ay itibariyle 1 milyon doları aşmış durumdayız. Yıl sonu
itibariyle bu rakamı 2 milyon dolar civarına çekeceğiz.

2018 yılı başında ihracat hedefi 5 milyon dolar olan Mina Galvaniz,
yılın ilk 7 ayında aldığı siparişlerle hedefini revize ederek 8 milyon
dolara çıkardı. Mina Galvaniz, yaptığı ihracatla Filistin’in enerji nakil
hattı ve poligon aydınlatma direği ihtiyacını karşılayan en büyük tedarikçi konumuna geldi.
Planlama ve Tedarik Zinciri Müdürü İbrahim Işıker, Filistin’e son olarak 26 konteynerlik bir ihracat gerçekleştirdiklerini ifade ederek,
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Bu yıl Filistin’e ihracatımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yılbaşında sadece Filistin için koyduğumuz hedef 1 milyon dolar civarındaydı

2018 yılında Filistin’e yapmış olduğumuz ihracatla enerji nakil hattı
ve poligon aydınlatma direği ihtiyacını biz karşılıyoruz diyebiliriz.
En büyük tedarikçi konumundayız. Şuanda 13 ülkeye ihracatımız
devam ediyor.
Bunların arasında Azerbaycan, Irak, Yunanistan, Bulgaristan gibi
ülkeler de var. 2018 yılında ihracat konusunda koymuş olduğumuz
hedef 5 milyon dolar civarındaydı. Almış olduğumuz siparişlerle bu
yılı 8 milyon dolar civarında kapatmayı düşünüyoruz” dedi.
Kaynak: enerjienstitusu.com
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Kaçak Elektrik Kullanımı Drone İle
Havadan Tespit Ediliyor

D

icle Elektrik, sorumluluk bölgesinde kaçak elektrik kullanımını
azaltmak için teknolojik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.
Enerji şirketi, tarımsal alandaki kayıt dışı trafoları belirlemek ve
kaçak elektrik tüketimini önlemek amacıyla drone ile keşif ve takip
dönemini başlattı.
Diyarbakır’da gerçekleştirilen ilk uygulamada, bir köyde biri kayıt
dışı olmak üzere 5 adet tarımsal sulama amaçlı kaçak trafo tespit
edildi.

Kayıt Dışı Tüketmeyin Uyarısı
Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, sahada drone
ile yapacakları denetim ve kontrollerin artarak devam edeceğini belirterek şunları söyledi:
“Elimizdeki drone’lar ile 5 kilometre çapındaki bir alanda 100 metre
yükseklikten tespit yapabiliyoruz. Koordinatları da tespit edebildiğimiz için drone ile çekilen görüntüler hukuki anlamda delil niteliği
de taşıyor.
Bismil’deki ilk uygulamamızda kaçak tüketim yapan 5 trafo belirledik. Tespitlerimize göre kaçak elektrik kullanan bu trafoların gücü
3.500 KVA’dır. Bu güç ile küçük bir ilçenin elektrik ihtiyacı dahi rahatlıkla karşılanabilir.
Biz, hem haksız kaçak elektrik kullanımını hem de kullandığı elektriğin bedelini düzenli ödeyen vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek için çok çalışıyoruz. Drone kullanan uzman ekiplerimiz, bu
konuda gerekli her türlü teknik eğitimi aldılar.
Yasal mevzuatlar içerisinde gerekli izinleri de aldık. Gerek tarımsal
sulamada, gerekse diğer alanlarda kayıt dışı kullanımını çok hızlı
ve güvenli bir şekilde tespit edebiliyoruz. Vatandaşlarımızın idari ve
cezai yükümlülük altına girmemeleri için kayıt dışı elektrik kullanımından tamamen vazgeçmelerini bekliyoruz.”

Dicle Elektrik Dağıtım
Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti yönetmeliklerine uygun yatırımlar gerçekleştiren Dicle Elektrik, kaçak elektrikle
mücadelede de son teknolojiden yararlanarak drone kullanımını
başlattı.
Kaçak elektrik tüketiminin belirlenmesinin yanı sıra sahadaki arızaların tespitinde de uçurulacak olan dronelar, ilk olarak Diyarbakır’da
kullanıldı. Çalışanların gerekli eğitimleri almasının ardından uçuşlarla ilgili yasal girişimlerin de tamamlanması üzerine deneme uçuşları gerçekleştirildi.
Dicle Elektrik uzman ekibi, drone ile ilk kaçak kontrolünü Bismil ilçesinde yaptı. Yapılan kontroller sonunda bir mahallede tarımsal sulama için kaçak elektrik kullanarak, nehirden çekilen suyu yaklaşık 3
kilometre uzaktaki tarlalara taşımada kullanılan 5 ayrı trafo tespit
edildi.
Toplam güçleri 3.500 KVA olan trafolardan birinin tamamen kaçak
olduğu belirlenirken, diğer 4’ünün ise kayıtlı olmasına rağmen
üzerinden kullanılan elektriğin kaçak olduğu, görüntüler eşliğinde
koordinatlarıyla birlikte tespit edilerek, Cumhuriyet Savcılığına iletilmek üzere kaydedildi.

Uydu Destekli Ar-Ge Projesi de Geliyor
Bu arada, Dicle Elektrik tarafından tasarlanan ve ‘Resim İşleme’ tekniğiyle sorumluluk bölgesindeki tarımsal sulamada kullanılan kaçak
elektriği önleyecek Ar-Ge Projesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) tarafından kabul edilmişti.
Droneların da kullanılacağı teknoloji ağırlıklı projeyle, Dicle Elektrik’ in 61
bin kilometrekareyi aşan dağıtım bölgesindeki ekili ürün cinsi, topraktaki nem ve arazi yapısı gibi özelliklere bakılarak ne kadar elektrik
tüketildiği uydu destekli olarak belirleneceği belirtildi. Kaynak : DHA
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KOBİ’lere Çağrı: Ekonomik Savaştan
Büyüyerek Çıkabiliriz

İ

çinde bulunduğumuz ekonomik savaştan, e-ihracat ile güçlenerek çıkabileceğimizi belirten TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax
E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Dünyada 196 ülke,
milyarlarca insan var. Yerli üretim yapan KOBİ’lerimiz için çok büyük
fırsatlar mevcut.

Kur farkının e-ihracat yapılacak ülkelerde KOBİ’lerimiz için bir fırsat
olduğunu dile getiren Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk
Çiğdemli, “Örneğin 100 bin dolarlık malı çeşitli ülkelerdeki ithalatçı
firmalara satarken pazarlık yaparlar, ucuza almaya çalışırlar, ödemelerini uzun vadelere yayarlar.
Oysa e-ihracatta, kendi siteleri üzerinden, verecekleri reklamlarla
direkt o ülkelerin vatandaşları hedeflendiğinde, kat ve kat fazla kar
marjıyla satış yapılabildiği gibi, ödemesi de o gün içinde alınıyor. Biz
de destek için e-ihracat paketlerimizde indirim yaptık. Akademimiz
bünyesinde de ücretsiz e-ihracat eğitimleri veriyoruz” diyor.
Geliştirdikleri e-ihracat modülleriyle ülkelerin kur farkına göre, bir
ürünü her ülkede farklı fiyatlardan satmanın mümkün olduğuna da
işaret eden Çiğdemli, “Biz bunu KOBİ’lere yıllardır anlatmaya çalışıyoruz. Üretim yapan KOBİ’lerimiz bu süreçten 5-6 kat büyüyerek çıkabilir. Bir Amerikalı’nın cebinden dolarını alıp ülkemize getirebiliriz.
Firmalarımız Türkiye’de 100 liraya sattığı malı, Amerikalı, Avrupalı vatandaşa rahatlıkla 150 dolara, 150 euro’ya satabilir” diyor.
E-ihracat yapan firmaların yurtdışındaki reklam giderlerinin yüzde
50’den yüzde 70’ine kadar bir kısmını devletimizin karşıladığını da
hatırlatan Çiğdemli sözlerini şöyle sürdürüyor:
Üretim Yapana da Yapmayana da Fırsat Var
“Yurtiçinde sosyal medyada verilen reklamların parası ABD’ye gidiyor. Bu reklam bütçelerini e-ihracatta kullanmak, kat ve kat fazlasını
kazanacağımız için daha mantıklı. Şunu unutmamalıyız ki bu çağda
artık tüm dünyadan milyarlarca müşterimiz var.
Aylık mağaza kirasına verilen bütçeyle bir yıllık e-ihracat altyapı
hizmeti almak mümkün. Aylık 500 lira taksitle yıllık 5-6 bin liralık
e-ihracat paketlerimiz mevcut. Amerikalı Amazon, E-Bay, Çinli Aliexpress ve Ortadoğu pazarına odaklanmış İsviçreli Zoodmall gibi
online pazar yerleri ile entegrasyonumuz var.
Anlaşmalı dijital reklam firmalarımız var. Bunlar reklam bütçesinin
yüzde 10’una çalışıyorlar. Bu ekonomik savaş süreci, üretim yapan
firmalar için muazzam fırsatlar barındırıyor. Türkiye’de 7 kişiye satış
yaparak elde edilebilecek karı, e-ihracat ile tek bir Amerikalı’dan ya
da bir Avrupalı’dan elde edebilirler.

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax
E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli

Türkiye’de 7 kişiye satış yaparak elde edilebilecek karı, e-ihracat ile
tek bir Amerikalı’dan ya da bir Avrupalı’dan elde edebilirler. İthalatçıları değil, çeşitli ülkelerin halklarını hedefleyerek bu süreçten
büyüyerek çıkabiliriz” dedi.

82

www.sektorumdergisi.com

Eylül September 2018

Kendi üretimi olmayan girişimciler bile dropshipping yaparak, Alibaba üzerinden Çin mallarını üzerine 3-4 kat kar koyarak Amazon’da
bir Amerikalı’ya satabilirler. Dropshipping modelinde maliyet yok,
ithalat yok, risk yok, sadece aracılıkla bile ülkemize döviz getirmek
mümkün. Bu fırsatların farkında olmak gerek.
Biliyorsunuz yabancı yatırımcılar son yıllarda ülkemizde e-ticaret sitelerine ve teknoloji firmalarına yatırım yapıyor genellikle. Akıllı bir
e-ihracat stratejisi ile daha çok yabancı yatırımcı çekmek mümkün.
Bu vesileyle KOBİ’lerimizin dijital dönüşümü de hızlanacak diye düşünüyorum.”
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Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan:“Konutlarımızı
Dayanıksız Tüketim Malı Olmaktan Çıkarmalıyız”

T

ürkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 19’uncu yıldönümü nedeniyle
yaptığı açıklamada, “Depreme dayanıklı uzun ömürlü yapılar
inşa edilmesi için kullanılan malzemeden uygulama sürecine kadar
her aşamada kalite büyük önem taşıyor.
Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan

uygulama sürecine kadar her aşamada kalitenin önemli olduğunu
vurgulayan Ferdi Erdoğan, şöyle konuştu: “Buzdolabımızdaki sebze
ve meyvelerin konforu kadar kendi konforumuzu sorgulamadığımız
müddetçe; çamaşırlarımızı yıkarken tüketeceğimiz enerji ve suyun
tasarrufu kadar konutlardaki tasarrufu sorgulamadığımız müddetçe;
saçımızı kesen berberin sertifikası kadar evimizi yapan müteahhit ve
ustaların sertifikalarını sorgulamadığımız müddetçe; dayanıklı tüketim için yapılan sorgulamayı binalar ve konutlar için yapmadığımız
müddetçe, başımızı soktuğumuz konutlar birer dayanıksız tüketim
malı gibi olmaya devam edecektir.
En az 100 yıl dayanması beklenen binalar; 25-30 yıl yani bir otomobil ömrü kadar dayanacaktır. Artık depreme dayanıklı binalar yapıp
içinde güvenle oturmak yerine, deprem sırasında evdeki dayanıklı
tüketim malları olan beyaz eşyaların yanına saklanma tavsiyelerinden insanlarımızı kurtarmalıyız.”
Yenileme Pazarı İle Sektöre İvme Kazandırmak Mümkün

Dayanıklı tüketim malları için yapılan sorgulamayı binalar ve konutlar için yapmadığımız müddetçe, konutlar birer dayanıksız tüketim
malı gibi olmaya devam edecek ve en az 100 yıl dayanması beklenen
binaların ömrü bir otomobil ömrü kadar olacaktır” dedi.
Marmara Bölgesi’ni etkileyen 17 Ağustos 1999 Depremi’nin üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen, Türkiye’nin depreme hazır olma konusunda birçok eksiği olduğunu belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Ferdi Erdoğan, “Ülkemizde 7 milyondan fazla riskli konumda
yapı bulunuyor” dedi.
Bu yüzden en başta kentsel dönüşüm sürecindeki eksikliklerin bir an
önce giderilmesi gerekiyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de
yapısal problemleri çözüp, daha güvenli yapılara ulaşmalıyız ve depremi bir risk olmaktan çıkarmalıyız” dedi.
“Depremle Yaşamayı Öğrenmeliyiz”
Türkiye’nin büyük bir bölümünün deprem riski yüksek olan bir ülke
olduğuna dikkat çeken Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi
Erdoğan, “Allah bir daha deprem göstermesin’ demek, deprem hakkında yapılan çok yanlış bir değerlendirmedir.
Çünkü depremin olmadığı, enerjisini boşaltamamış bir yerküre neredeyse saatli bir bombaya benzer. Dolayısıyla depremler kaçınılmazdır ve depremlerin gerçekleşmesi yerkabuğunun bir gerçeğidir.
Önemli olan deprem gerçeğine uyum sağlayabilmek, bu gerçekle
birlikte yaşayabilmek ve bütün planları buna göre yapmaktır. Can
ve mal güvenliğini sağlayabilmek için alınacak en temel önlemlerin
başında da depreme dayanıklı, uzun ömürlü binalar inşa etmek gelmektedir” diye konuştu.
“Sorgulamadığımız Müddetçe Binalar Dayanıksız Tüketim
Malı Olmaya Devam Edecek”
Türkiye’de 100 yıllık yapılar inşa edilmesi için kullanılan malzemeden

Günümüzde, depremle ilişkilendirilmiş konut yapısının tam olarak
yerine oturmadığına dikkat çeken Ferdi Erdoğan kentsel dönüşüm
pazarı ile yenileme pazarının birbirinden ayrıştırılması gerektiğini
vurguladı ve şunları söyledi; “Kentsel dönüşüm sürecini çok iyi yönetmemiz gerekiyor.
Şuan uygulandığı haliyle, kolay satılabilir lokasyonlardaki ‘binasal
dönüşüm’den çıkarıp esas ihtiyaç olan alt yapı ve alan düzenlemesi
yaparak daha fazla insan, çevre ve kentsel doku odaklı bir dönüşüm
planlaması yaratmalıyız.
Kentsel dönüşümde performansa dayalı inşaat modellemesi hedeflenirken her derde deva olduğu iddia edilen fırsatçı ürünlerin performansı bozmasına izin vermemeliyiz. Ayrıca kentsel dönüşüme
girmeyecek binaların belirlenmesi neticesinde konutlarda yapılacak
güçlendirme ve yenileme çalışmaları ile daha hızlı ve sağlıklı bir dönüşüm gerçekleşebilir.
Yenileme pazarına yönelik yapılacak işbirlikleri ve kampanyalar ile
birçok sektör ve iş kolu hareket kazanırken, genç ve dinamik nüfusa
sahip inşaat sektöründe istihdam alanında da önemli fırsatlar doğacaktır” şeklinde konuştu.
Su Yalıtımı Olmayan Binalarda Büyük Tehlike
Depremde meydana gelen büyük yıkımların en önemli nedeninin
korozyon olduğunu hatırlatan Ferdi Erdoğan, “Ülkemizde su yalıtımı
yapılmamış bina sayısı yüksek ve su yalıtımı yapılmamış binalar, korozyon nedeniyle büyük tehlike yaratmaktadır.
Binanın taşıyıcı sistemini zayıflatan korozyonu engellemenin tek
yolu ise su yalıtımıdır. Yeni binalarda su yalıtımını zorunlu tutan ve
1 Haziran 2018 itibarıyla yürürlüğe giren “Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği” sayesinde yalıtım konusunda büyük bir mevzuat eksiği
giderilmiştir” dedi.
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ABB, Fortune “Dünyayı Değiştirenler” Listesinde
İlk 10 Şirket Arasında
Fortune Names ABB among Top 10 Companies in “Change the World” List

F

A

Fortune dergisi ABB’yi, temiz enerjiye dayalı elektrikli ulaşımın yaygınlaşmasına yönelik çabalarını göz önüne alarak, “Dünyayı Değiştirenler” (Change the World) listesinde 8. sırada gösterdi. Fortune’a
göre bu liste, “temel iş stratejisinin bir parçası olan faaliyetleriyle
pozitif toplumsal etki oluşturan” şirketleri onurlandırıyor.

ABB has been named #8 in Fortune magazine’s “Change the World”
rankings for the company’s efforts to speed up adoption of clean-energy electric transportation. The list, Fortune said, honors companies
that “have had a positive social impact through activities that are part
of their core business strategy.”

Fortune, dördüncü yıllık sıralamasındaki ilk 10 kuruluş içine ABB’yi
alarak, şirketi prestijli bir gruba dahil etmiş oldu. Onurlandırılan
diğer şirketler arasında, bu yıl Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde
Ebola virüsüne karşı geliştirdiği aşıyla hayat kurtaran ilaç üreticisi
Merck de yer alıyor.

In naming ABB to the top 10 in its fourth annual ranking, Fortune
placed the company among a prestig-ious group. Other honorees included the drug maker Merck, for use of its life-saving vaccine against
the Ebola virus this year in the Democratic Republic of the Congo.
Fortune also lauded Reliance Jo, a tele-communications provider for
providing the “digital oxygen” of smartphones and broadband to more
than 200 million subscribers in India in less than two years.

ortune dergisi, elektrikli araç hızlı şarj çözümlerinde dünya lideri
olan ABB’yi, “gezegene yardımcı olan ve toplumsal sorunlarla
mücadele eden” en önemli şirketler arasında 8. sıraya yerleştirdi.

Fortune’un övgüye değer bulduğu şirketler arasında, Hindistan’da iki
yıldan az sürede 200 milyondan fazla aboneye geniş bant kurarak
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BB’s global leadership in fast charging solutions for electric vehicles leads Fortune magazine to rank it #8 among top companies
that “help the planet and tackle social problems.”
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akıllı telefonlara “dijital oksijen” sağlayan telekom şirketi Reliance
Jio da bulunuyor.
ABB CEO’su Ulrich Spiesshofer, Fortune sıralaması, küresel ekonomik
büyüme ile iklim değişikliğini ayrıştırmanın bir yolu olarak şirketin
e-mobiliteye verdiği önemi ve bu alandaki liderliğini onaylamak anlamına geliyor, dedi. “ABB, yeryüzünü tüketmeden çalışmaya kendini adamıştır” diyor Spiesshofer.

ABB’s CEO, Ulrich Spiesshofer said the Fortune ranking was validation
of the company’s leadership and commitment to e-mobility as a way
to decouple global economic growth from climate change.
“ABB is committed to running the world without consuming the earth,’’
Spiesshofer said.
ABB, whose e-mobility portfolio includes charging and power solutions for trains, buses and ships, has developed fast-chargers for cars

ABB CEO Ulrich Spiesshofer

E-mobilite portföyünde tren, otobüs ve gemi şarj ve güç çözümleri
bulunan ABB’nin geliştirdiği hızlı şarj cihazları sayesinde araçlar, seyir mesafelerini 8 dakika gibi kısa bir sürede 200 kilometre (yaklaşık
125 mil) arttırabilmekte.
“Elektrikli araçlar yaygınlaştıkça” diyor Fortune, “ABB dünya genelinde 7000’den fazla hızlı şarj istasyonu kurdu ve bu sayede yedi yıl
içinde yaklaşık 2 milyon galon benzin tasarrufu sağladı.
Şirketin şarj işkolu, 2015’den bu yana yıllık gelirlerde çift haneli
büyüme kaydetti. Şirketin Electrify America planı çerçevesinde önümüzdeki yıl ABD’de yüzlerce şarj istasyonu kurulması hedefleniyor.”
Fortune’ın “Dünyayı Değiştirenler” kriterleri arasında, bir şirketin
teknolojilerindeki inovasyon derecesi ve bundan gelen pozitif sosyal
etkinin sağladığı kâr ve hisse değeri bakımından faydalar bulunuyor.
ABB ikinci çeyrekte, 8,889 milyar dolar ciro beyan ederek geçen yılın
aynı dönemine göre net gelirini yüzde 30’dan fazla büyümeyle 681
milyon dolara yükseltti.

that can add as much as 200 kilometers (nearly 125 miles) of cruising
range in as little as 8 minutes.
‘‘As electric vehicles have grown more popular, ” Fortune wrote, “ABB
has installed over 7,000 fast charg-ing stations worldwide saving
about 2 million gallons of gasoline over the past seven years.
The charg-ing business has posted double-digit annual revenue
growth since 2015. Next up: a plan with Electrify America to place
hundreds of charging stations in the U.S. in the next year. ”
Fortune’s criteria for its “Change the World” rankings include the degree of innovation in a company’s technologies and the benefits to
profitability and shareholder value from its positive social impact.
In the second quarter, ABB reported more than 30 percent year-overyear growth in net income, to $681 million, as revenue grew to $8.889
billion.

Eylül September 2018

www.sektorumdergisi.com

85

elektrik

ürün

electric

Zorlu Enerji’nın Hızlı Şarj Noktalarıyla
Kesintisiz Seyahat

T

ürkiye’nin “En Hızlı” enerjisi bayramda yollarda oldu. Zorlu
Enerji’nin yeni nesil teknoloji markası ZES (Zorlu Energy Solutions), Türkiye’nin en çok seyahat edilen yollarına kurduğu 9 hızlı
şarj noktasıyla tüm elektrikli araç sahiplerine lansman süresi boyunca, herhangi bir şarj bedeli ödemeden seyahat imkanı sunuyor.
Elektrikli araç sürücüleri, bayram tatilinde İstanbul-İzmir, Ankara-İzmir ve İstanbul-Ankara arasındaki elektrikli şarj noktalarında dinlenirken araçlarını ücretsiz şarj edebildi.
Zorlu Enerji’nin yeni nesil teknoloji markası ZES (Zorlu Energy Solutions) ilkini İstanbul Zorlu Center’da kurduğu Türkiye’nin en hızlı şarj

noktası sonrası Türkiye’de elektrikli araç ekosisteminin gelişmesine
katkı sağlayacak elektrikli araç şarj noktalarının kurulumuna hız kazandırdı.
ZES, İstanbul-İzmir otoyolundaki O3, O37 ve O68 dinlenme tesislerinde şarj ünitesi kurulumunu yaptı. ZES elektrikli araç şarj noktaları
“Bozüyük-Sarar Outlet ve “Susurluk-Festiva”’da 15 Ağustos itibarı ile
hizmet vermeye başladı.
Yatırımların devamında “Afyon-Kolaylı Dinlenme Tesisi” “Uşak-Festiva” ve “Bolu- Highway” olmak üzere üç noktada daha yapılacak
kurulumla ZES elektrikli araç şarj noktalarının sayısı 9’a yükselecek.
Türkiye’nin en hızlı şarj noktasını Zorlu Center’da hayata geçiren ZES,
yeni kurulumlarıyla birlikte siztem üzerinden aynı anda şarj edilebilecek araç sayısını 40’a çıkarırken elektrikli araç sahipleri bayram
boyunca İstanbul-İzmir-Ankara üçgeninde özgürce ve kesintisiz seyahat edebilme imkanına kavuştu.
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Ücretsiz ZES Kartınızı Almayı Unutmayın
Elektrikli araç sürücülerinin ZES sistemi tarafından tanınabilmesi ve
daha kaliteli hizmet alabilmeleri çok kolay, ZES App’i indirip, talep
formunu doldurmak yeterli. Kart ve üyeliğin tamamen ücretsiz olduğu sistemde, kullanıcılar ZES App uygulaması üzerinden abonelik
işlemlerini yapabiliyor, şarj noktalarının yerlerini görebiliyor ve navigasyonla kolayca ulaşabiliyorlar.
Sürücüler ayrıca www.zes.net web sitesi üzerinde form doldurarak
ya da 0850 339 99 37 nolu ZES Çağrı Merkezi’nden de talepte bulunarak ZES Kart sahibi olabiliyor.

Kartlar, ZES kullanıcıları için kişiselleştirilerek merkezi olarak taleplerini takip eden 2 iş günü içinde sahiplerine gönderiliyor. ZES kullanıcıları, sistem ve hizmetler hakkında bilgi almak, üye olmak için web
sitesi ve mobil uygulamadan faydalabiliyor. İhtiyaç duyulduğunda
ise teknik konularda çağrı merkezinden canlı destek alınabiliyor.
Türkiye’nin En Hızlı Şarjı İle Bayram Trafiğinde Rahat Edin
Temel olarak normal (AC-22kW) ve hızlı (DC-100kW) olmak üzere
iki tip şarj istasyonu bulunan ZES, hızlı şarj noktalarında araç tipi ve
modeline bağlı olarak 30-60 dk arasında şarj imkanı sunuyor. Hızlı
şarj noktalarında aynı anda dört araca hizmet verilebiliyor.
Öncelik olarak üç büyük şehir olan İstanbul-Ankara-İzmir rotalarını yüksek hızlı şarj noktaları ile kapsayarak bayramda kullanıcılara
konfor ve hız sağlamayı hedefleyen ZES, farklı illerde standart hızlı
(22kW) 40 şarj noktasına sahip. İlk ve en hızlı şarj ünitesini Zorlu
Center içinde faaliyete geçiren ZES, şarj noktası sayısını sene sonuna
kadar 100’ün üzerine çıkarmayı hedefliyor.
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Elektrik Şebekemiz 60 GW Rüzgar ve
Güneş Enerjisini Kaldırabilir

S

hura Enerji Dönüşümü Merkezi, yayınladığı raporla yenilenebilir enerjinin şebekeye entegrasyonuna dair soru işaretlerini
ortadan kaldırıyor. Rapor, Türkiye’nin elektrik iletim hatlarının
2026’da günümüze oranla 6 kat daha fazla (60GW) rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünü kaldırabilecek güçte olabileceğini ortaya
koyuyor. Bu Türkiye’de üretilen elektriğin yüzde 30’dan fazlasının
güneş ve rüzgardan gelmesi anlamına geliyor.
“Türkiye’nin Elektrik Sektöründe Yenilenebilir Kaynakların Artan
Payı” adlı rapor, yenilenebilir enerjinin büyümesi konusunda şebekeye dair soru işaretlerini ortadan kaldırıyor.

toplam elektrik tüketiminin yüzde 50’sini başta güneş ve rüzgar
olmak üzere yenilenebilir enerjiden karşılamayı konuşabilecek potansiyelde. Bu çalışma, batarya sistemlerinin kullanımı, talep taraflı
katılım sağlanması, sistem odaklı yaklaşım gibi şebeke yönetiminde
yapılacak planlamalar ve cüzi bir ek maliyetle elektrik altyapısında
büyük bir değişikliğe gitmeden, güneş ve rüzgar kapasitemizi altı
kat arttırabileceğimizi ortaya koyuyor.”
Shura Enerji Dönüşümü Merkezi
Direktörü Dr. Değer Saygın

Türkiye’nin enerji dönüşümü yolunda yeni bir sayfa açan çalışma,
Türkiye’nin elektrik iletim hatlarını TEİAŞ’ın 10 yıllık yatırım planı ışığında inceliyor ve Türkiye’nin rüzgar ve güneş enerjisi potansiyelini
değerlendirerek farklı senaryolar ortaya koyuyor.
Raporun en çarpıcı senaryosu, Türkiye’nin 2026 yılında, rüzgar ve
güneş kapasitesini 60 GW’a çıkarmasının önünde şebeke tarafında
bir engel olmadığına işaret ediyor.
Analize göre sisteme esneklik sağlayan yeni teknolojilerin kullanımı, daha efektif şebeke yönetimi ve planlaması, kabul edilebilir bir
ek yatırımla sekiz yıl sonra Türkiye elektrik şebekesinin günümüze
nazaran 6 kat güneş ve rüzgar enerjisi kaldırması mümkün. Böylece güneş ve rüzgardan üretilecek elektrik toplam tüketimin yüzde
31’ini, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının da hesaba katılmasıyla yenilenebilir enerji toplam tüketimin yüzde 53’ünü karşılayabilecek düzeye geliyor.

Shura Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman ise, “Türkiye, son yıllarda Avrupa’nın en hızlı büyüyen rüzgar ve güneş piyasalarından biri haline geldi.
Ülkemiz, enerji dönüşümü için çözümler sunan sanayisi, esnek ve
yeni iş modellerine açık yatırımcıları ve yaratıcı girişimcileri ile küresel ölçekte öncü rol oynayabilecek güçte.
Shura Enerji Dönüşümü Merkezi’nin Direktörü Dr. Değer Saygın, raporun bulgularının Türkiye elektrik sektöründe önemli bir boşluğu
doldurduğunu belirtti ve şöyle konuştu:
“Çalışmanın sonuçları heyecan verici. Türkiye, hızla büyüyen ekonomisi ve giderek rekabete açılan enerji piyasası ile sekiz yıl sonra

Enerji verimliliğini ve yenilenebilir kaynakları merkeze koyan bir
anlayış oluşturmayı hedefleyen Shura’nın bu çalışması, ülkemizin
yenilenebilir enerjideki dönüştürücü gücünü çok iyi yansıtıyor.
Çalışma, sistem operatörü, kamu kurumları, enerji planlayıcıları ve
yatırımcılar nezdinde çığır açacak bir bulgu sunuyor ve Türkiye’nin
enerji sisteminde büyük ölçekli bir dönüşümüne ışık tutabilir” dedi.
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Schneider Electric, EcoStruxure For
Energy Access’i Sunuyor
chneider Electric, insanlığın enerjiye erişim hakkını desteklemek üzere yapılan çalışmaları EcoStruxure for Energy Access
teknolojisi ile destekliyor.

S

IEA 2017 Dünya Enerjiye Erişim Görünümü raporuna göre, mikro
şebekeler uzak bölgelerde enerjiye erişimi genişletmenin en uygun
maliyetli yolu.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, uzak bölgelerde yaşayan insanlara daha iyi bir yaşam
sunma ve sürdürülebilir tarımı teşvik etme misyonu doğrultusunda
mikro şebeke projelerinin sayısını hızla artırıyor.

IEA ayrıca, 2030 yılı itibariyle gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanların %30 ilâ %40’ının güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları
tarafından beslenen mikro şebekelerden güç sağlayacağını öngörüyor.

Şirket, Nisan ayında lanse ettiği, mikro şebeke projeleri için kapsamlı
bir ölçüm, analiz ve raporlama çözümü sunan EcoStruxure for Energy
Access ile toplumlara bu alanda verimliliği ve kârlılığı en üst düzeye
çıkarmalarında yardımcı oluyor.

Bununla birlikte kullanılabilir enerji, en azından başlangıçta, cep telefonu şarjı ve LED aydınlatma gibi sadece temel hizmetlere erişime
olanak verirken, son kullanıcılar genellikle günde 1,50 Dolar’a yakın
bir kazanç sağlıyor.

Sürdürülebilir, Güvenilir, Yeşil ve Güvenli Enerjiye Erişim,
Herkesin Hakkı

Bu projelerin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve gelişip büyüyebilmelerini garantilemek için hassas yük yönetimi ve ölçümün yanı
sıra gerçek zamanlı izleme ve analizlere ihtiyaç duyuluyor.

Sahraaltı Afrika, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya’da yoğun olmak
üzere, dünyadaki her yedi kişiden biri halen elektriğe erişim sağlayamıyor.

EcoStruxure for Energy Access yazılım platformu, mikro şebeke verimliliğini garanti ediyor.

Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SDG)
7.’sinde 2030 yılı için global enerji karmasındaki yenilenebilir enerji
payını artırırken, uygun fiyatlı, güvenilir ve modern enerji hizmetlerine evrensel erişim sağlamayı hedefliyor.

Schneider Electric, ana faaliyet alanı ve 5 temel sürdürülebilirlik
mega trendi ile 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini gerçekleştirmek
için aktif olarak faaliyet gösteriyor. Bu 5 mega trend; İklim, Sirküler
Ekonomi, Etik, Sağlık, Eşitlik ve Kalkınma’dan oluşuyor.

Bu hedef, temiz enerji teknolojisine daha açık erişimi, temiz enerji
altyapısına yatırımları kolaylaştırmak için enerji verimliliğini artırmayı ve uluslararası iş birliğini geliştirmeyi içeriyor.

Schneider Electric’in teknoloji sayesinde hayatın herkes için, her yerde ve her zaman devam ettiğinden emin olmak için çalıştığını
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belirten Schneider Electric Sürdürülebilirlik Bölümü Kıdemli Başkan
Yardımcısı Gilles Vermot Desroches; “Enerjiye Erişim programı ile
Schneider Electric, sosyal haklardan yoksun insanların elektriğe erişebilmelerini sağlamak konusunda önemli bir rol üstleniyor.

EcoStruxure, Schneider Electric’in IoT özellikli, açık ve birlikte çalışmaya uygun mimarisi ve platformudur ve güvenlik, güvenilirlik,
verimlilik, sürdürülebilirlik ile bağlanabilirlik etrafında gelişmiş değerler sunar.

Şirketimiz, iş, yenilikçilik ve sorumluluğu birleştiren üç özel alanda
faaliyet gösteriyor, bunlar: Yatırım, teklif ve eğitim - girişimcilik.
2009 yılındaki lansmanından bu yana sürdürülebilirlik programımız, 4,6 milyonu aşkın hanenin güvenilir, temiz ve uygun maliyetli
enerjiye erişimini sağlayarak, 14 adet genç ve yenilikçi şirkete yatırım yaparak ve 45’ten fazla ülkede 148.000’den fazla insanı eğiterek
yaşamı iyileştirmiştir” dedi.

EcoStruxure; bağlı ürünlerden edge kontrolüne ve uygulamalar, analitikler ve hizmetlere kadar her seviyede yenilikçi çzümler sunmak
için IoT, mobilite, algılama, bulut, analiz ve siber güvenlik alanlarındaki gelişmelerden faydalanır. 20.000’den fazla sistem entegratörünün desteğiyle 480.000’den fazla kurulumda uygulanmıştır ve 1,5
milyondan fazla varlık arasında bağlantı sağlar.
Ecostruxure, Uttar Pradesh Mikro Şebeke Projesinin Merkezinde
Yer Alıyor
EcoStruxure for Energy Access, Kuzey Hindistan’da, hanelerin
%54’ünün halen elektriksiz olduğu Uttar Pradesh eyaletinde bulunan Malhpur köyündeki bir mikro şebekede kullanıldı. Burada
yaşayan halk, cep telefonu şarjı için az sayıda kaynağa sahipti ve
aydınlatma için gaz yağı lambaları kullanıyordu.
HCL Vakfı tarafından finanse edilen ve yönetilen Malhpur mikro şebekesi, Malhpur köyünün güvenilir elektriğe erişebilmesini sağladı.
Malhpur halkının hayatında ilk kez güvenilir elektriğe erişim, uzak
ve belirsiz bir rüyadan gerçeğe dönüştü.

Bu kapsamda, Paris Expo Porte de Versailles’de gerçekleştirilen ve
5.000’den fazla uzman, müşteri ve iş ortağını ağırlayan İnovasyon
Zirvesi’nde Schneider Electric, veri odaklı analizler ile şebeke dışı kurulumların karlılığını ve verimliliğini artıran uygun maliyetli, esnek
ve açık bir mimari ve platform olan EcoStruxure for Energy Access’in
tanıtımını gerçekleştirdi.

Yük izleme ve ölçüm hizmetleri, HCL Vakfı’nın yük tüketimi tepe
değerini optimum hale getirmesine olanak verdi. 63’ten fazla uzak
köyde 50.000 kişinin daha elektriğe erişiminin sağlanması için yaklaşık 50 adet benzer mikro şebekenin daha kurulması gerekiyor.

Desroches; “EcoStruxure for Energy Access, Schneider Electric’in
Enerjiye Erişim programı kapsamındaki hizmetlerine eklenen en son
ürünüdür.
Basit, esnek ve açık mimarisi ve kolay erişilebilir analiz ve raporları
sayesinde sürdürülebilir şebeke dışı elektrifikasyonda ölçeğin büyütülmesini sağlamak için tasarlandı.
Bu alanda potansiyel oldukça büyük ve şirketimiz, dünya çapında şebek dışı bölgelerde son dört yılda 23,5 MWp’nin üzerinde bir miktara
eşdeğer güç üreten 350’den fazla piko şebeke (<4kWp) ve 600’den
fazla mikro şebeke kurulumu gerçekleştirdi” şeklinde konuştu.
Schneider Electric’in fenerler, sokak lambaları, su pompaları ve ev
sistemlerini içeren uygun maliyetli güneş enerjisi ürünlerinden oluşan Villaya ürün yelpazesine ek olarak EcoStruxure for Energy Access,
aşağıdaki amaçlar için EcoStruxure Energy Access Advisor ve EcoStruxure Energy Access Expert çözümlerini sunuyor:
• Tesis performansı izleme ve hane halkı yük dengesini ve enerji
kredisini gerçek zamanlı olarak raporlama, operasyonel verimliliği
iyileştirecek trend verilerini sağlama;
• Piko şebekelerin ölçeklendirilmesi ve dönüşümüne olanak sağlama, ilgili tekliflerle daha fazla satış fırsatı yaratma ve kullanılabilir
enerji artarken iş modellerini özelleştirme.

Bu mikro şebekelerin güneş enerjisi kurulu kapasitesi 11kWp ila
55kWp arasında olacak.
Kırsal bölgelerdeki bu haneler, projeden anında fayda sağlamaya
başladı. Gelirlerinin genellikle %20-25’ine karşılık gelen elektrik giderleri, elektrifikasyon sayesinde %15-20’ye düşürüldü.
Proje büyüdükçe, su pompalama ve pirinç öğütme gibi yeni fırsatlarla yerel ekonomik faaliyetleri artırırken, güvenilir cep telefonu
şarjı ve bağlantı olanaklarının yanı sıra evlerde ve işletmelerde LED
aydınlatma fırsatlarını da beraberinde getiriyor.
Aynı zamanda okul ve sağlık merkezlerinin ilk kez elektriklendirilmesi de yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etki yaratıyor.
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Astor Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu İçinde

İ

stanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan Türkiye’nin 500
Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 2017 yılı için açıklandı. 50. kez
gerçekleştirilen ISO 500 araştırması, Türkiye’nin alanındaki en büyük firmaların belirlenmesinde önemli bir kriter.

Ankara 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesinde 2017 yılında tamamladığı yeni fabrikası ve 700’ü aşkın çalışanı ile bölge ve ülke ekonomisine
tedarikçileri ile beraber önemli ekonomik canlılık sağlayan Astor Genel Müdürü Enver Geçgel:
“Ülkemizin dağtım transformatörü üretimi ve satışı konusunda satış
pazarının yüzde 60’ına sahibiz. Son yıllarda yaptığımız Ar-Ge çalışmaları ile artık 400 kV gerilim seviyesinde ürünlerimizin sertifikasyonları tamamlandı.

Astor Genel Müdürü Enver Geçgel

1000 MVA gücüne 800 kV gerilim seviyesine kadar güç transformatörü üretim altyapımız hazır. Ayrıca, orta gerilim hücre, ayırıcı, kesici, beton köşk, sac köşk gibi ürünlerinde satışına geçen yıl başladık.
Çok olumlu geri dönüşler aldık. Müşterilerimizin güveni bize ayrı bir
motivasyon kaynağı.

2017 yılı araştırma sonuçlarına göre sanayide son 13 yılın en yüksek
büyümesi gerçekleşti. Son yıllarda yaptığı yatırımlar ile sürekli büyüyen, 60 ülkeye ihracat tecrübesi ile sektörün dikkatini çeken, yeniliklere ve öncülüklere imza atan Astor Türkiye’nin en büyük sanayi
kuruluşları listesinde 367.sırada yer aldı.
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmaları Türkiye ekonomisine tutulan güçlü bir ayna niteliğinde. “Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu (İSO 500)” araştırmasının temel amacı, Türkiye’de
sanayi faaliyet kolunda yer alan en büyük kuruluşları tespit edebilmek, bu kuruluşlara ait büyüklükleri ortaya koyarak Türk sanayisinin
gelişimini görebilmek ve geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesine katkı sağlamak.
Türkiye İçin Rekor Üretim Kapasitesine Sahibiz
Başta ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen Astor, aynı zamanda 60 ülkeye ihracat tecrübesiyle dünyaya ihraç edilen ürünlerini arttırmayı hedefliyor.
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“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer almak bizim
için önemli bir mutluluk ve gurur kaynağı. Gelecek yıl hedefimiz çok
daha iyi sıralarda yer almak.
Ülkemizin ve çalışanlarımızın bize verdiği güç ile çalışmalarımıza
yorulmadan devam edeceğiz. “
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Legrand Ailesinin En Küçüğü DLP-S Mini

B

The smallest of the Legrand Family DLP-S Mini

ina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler konusunda uzman Legrand Grubu, entegre çalışma ortamı çözümlerinin
en yeni ve en küçük üyesi DLP-S Mini ile takipçilerini buluşturuyor.

T

he Legrand Group, specializing in products and systems for building, electrical and digital infrastructure, brings its followers together with the DLP-S Mini, the newest and smallest member of
the integrated work environment solutions.
With its sturdy rectangular cross-section structure and easy installation, the DLP-S Mini achieves an excellent work in confined spaces.
The DLP-S Mini family, offering customers fast and aesthetic solutions
for cable arrangement needs and being designed by Legrand engineers
in Turkey, also stands out with its price and performance advantages.

Dikdörtgen formda sağlam kesitli yapısı ve sunmuş olduğu kolay
montaj imkanı ile DLP-S Mini, dar alanlarda mükemmel işler başarıyor.
Ayrıca kablo düzenleme ihtiyaçlarına hızlı ve estetik çözümler sunan
ve Legrand mühendisleri tarafından Türkiye’de tasarlanan DLP-S
Mini ailesi fiyat ve performans üstünlüğü ile de kendisini gösteriyor.
Türkiye elektrik pazarının öncü markalarından Legrand, ürün yelpazesine eklediği DLP-S Mini ile entegre çalışma ortamları için ideal
çözümler sunmaya devam ediyor.
Legrand mühendisleri tarafından tasarlanan DLP-S Mini, dikdörtgen formdaki sağlam kesitli yapısı ve sunmuş olduğu kolay montaj
imkanıyla dar alanlarda mükemmel işler başardığını kullanıcısına
kanıtlıyor.
Farklı ihtiyaçlara yönelik farklı kesitlerde tasarlanan DLP-S Mini, aynı
zamanda yapışkan bantlı seçeneğiyle de yaşam alanlarına zarar vermeden uygulama yapılmasına imkan sağlıyor.

Legrand, leading brand of Turkey’s electricity market, continues to offer
the ideal solution for the integrated work environment with the DLP-S
Mini, added to its product range.
Designed by Legrand engineers, the DLP-S Mini proves to its users that
it has done an excellent job in confined spaces thanks to its sturdy rectangular cross-section structure and the opportunity of easy installation that it has offered.
Designed in different cross sections for different needs, the DLP-S Mini
also enables the application without damaging the living spaces with
the option of adhesive tape at the same time.

Kablo düzenleme ihtiyaçlarına hızlı ve estetik çözümler sunan DLP-S
Mini ailesi fiyat ve performans üstünlüğü ile de kendisini gösteriyor.

Offering fast and aesthetic solutions to the needs of cable arrangement, the DLP-S Mini family also stands out with its price and performance advantages.

Legrand mühendisleri tarafından Türkiye’de tasarlanan DLP-S Mini,
modern ve işlevsel tasarımıyla tüm iş alanlarına mükemmel çözümler sunmaya devam ediyor.

DLP-S Mini, designed by Legrand engineers in Turkey, continues to offer excellent solutions to all business areas with its modern and functional design.
Eylül September 2018
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Elektriğini EWE Enerji’ye Taşıyan Kullanıcılara
Çok Özel Fırsatlar

Ü

lke genelinde serbest tüketicilere elektrik tedariği hizmeti sunan EWE Enerji, yeni kullanıcılarını çok özel bir kampanya ile
karşılıyor. Buna göre, yeni kullanıcılar elektriği yüzde 2 indirimli alırken, AKSigorta’nın kombi veya klima bakımı ve çilingir hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkına sahip olacak.

Buna göre, EWE Enerji’nin yeni kullanıcıları AKSigorta’ nın bazı çözümlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Bu çözümler arasında, yılda bir kez ücretsiz kombi veya klima bakımı ya da yaşanan
olaya göre (Kapıda kalma, konutta kalan kişinin kurtarılması, kaza,
hırsızlık vs.) limit veya sayısı değişen çilingir hizmetleri yer alıyor.

Serbest tüketicilere ülke genelinde doğal gaz ve elektrik tedariği hizmeti sunan EWE Enerji, elektrik alanında çok özel bir kampanyaya
başladı.

Bu hizmetlere ek olarak, kombi veya klimaların tamirat işlemlerinde,
anlaşmalı yetkili servislerden yüzde 10’a varan indirim sağlanıyor.

10 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olan kampanya ile
elektriğini EWE Enerji üzerinden almaya başlayan kullanıcılar, iki yıl
boyunca yüzde 2 indirimden yararlanma fırsatı buluyor.
EWE Enerji’nin kampanya kapsamında sunduğu ikinci avantaj ise
AKSigorta ile gerçekleştirdiği iş birliği oldu.
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Serbest Tüketici nedir?
Elektrik tüketimi 7474 sayılı EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) Kurul Kararı kapsamında belirtilen Serbest Tüketici Limitinin
üzerinde yani yıllık tüketimi 2000 kWh’dan fazla olan veya aylık ortalama 74 TL ve üzerinde olan kullanıcılar Serbest Tüketici sayılıyor.
Serbest Tüketici kavramı hakkında detaylı bilgiye www.epdk.org.tr/
Detay/Icerik/16/serbest-tuketici adresinden ulaşılabiliyor.
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Aydınlatma Sektörünün Duayenleri, IstanbulLight
Aydınlatma Tasarımı Zirvesi’nde Geleceği Konuşuyor

1

destek verdiğini belirten UBM Turkey IstanbulLight Marka Direktörü Mehmet Dükkancı, “Son 10 yılda hızla büyüyen nüfusumuzun
ihtiyaçlarına cevap vermek için inşaat sektöründe ciddi bir büyüme
gözlemliyoruz.

Aydınlatma sektöründe kritik bir öneme sahip aydınlatma tasarımına 360 derece bir bakış açısı sunacak olan zirvede, alanında uzman

Aydınlatma sektörünün de gelişmesine sebep olan bu büyümeye paralel olarak, özel projelerde aydınlatma tasarımının önemi daha iyi
anlaşılmış ve değer bulumuştur. Ülkemizde hızla gelişen bağımsız

9-22 Eylül’de Istanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan,
IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri
Fuarı kapsamında organize edilen IstanbulLight Aydınlatma
Tasarımı Zirvesi, 21-22 Eylül tarihlerinde sektör profesyonellerini bir
araya getiriyor.

UBM Turkey IstanbulLight Marka Direktörü Mehmet Dükkancı

uluslararası 14 profesyonel konuşmacı yer alacak. Zirvenin keynote
konuşmacıları ise 25 yıllık deneyimiyle aydınlatma tasarımının usta
ismi Rogier van der Heide ve bu alandaki yenilikçi yaklaşımıyla önce
çıkan Daan Roosegaarde olacak.

Türk aydınlatma tasarımcılarını desteklemek amacıyla IstanbulLight
Fuarı kapsamında, IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi’nin
2.sini düzenliyoruz.

UBM Turkey tarafından organize edilen 11. IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi, IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor.

Beğenilen örnek projelerin sunumunu, sektörün gündemini, yerli ve
uluslararası konuşmacılardan dinleyebilmenin; inşaat, müteahitlik,
mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ofisleri için heyecan verici
olacağını düşünüyoruz.

19-22 Eylül 2018 tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan IstanbulLight 2018 kapsamında düzenlenecek zirvede
aydınlatma tasarımlarının en iyi örneklerinin ve sektörün geleceğine
hizmet edecek deneyimlerin paylaşılacağı 12 oturum gerçekleştirilecek.

Aydınlatma Tasarımı’nın projelerde yarattığı farklılığı, verdiği prestiji
görüp, ufkunu geliştirmek, aydınlatma tasarım camiasını tanımak
isteyen özel sektörden yatırımcıları, bakanlıklardan, belediyelerden
proje yatırım yöneticilerini zirveyi izlemeye davet ediyoruz.” dedi.

Bu kapsamda, 21-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek zirve, ulusal
ve uluslararası arenadan, alanında öncü konuşmacıları ağırlayacak.
Hızla gelişen aydınlatma tasarımı sektörüne zirvenin önemli bir
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PLD Türkiye - Ağustos Teknoloji Kurucusu Emre Güneş hem zirvenin küratörlüğünü üstleniyor hem de etkinlikte yapacağı konuşmayla “Aydınlatma tasarımcısı kimdir?” sorusuna cevap arayacak.
Güneş; “Aydınlatma tasarımcısı mesleği ilgiye muhtaç. 1950’lerde

aydınlatma etkinlik
lighting
Amerika’da, 1980 sonrası Avrupa’da hızla yayılan meslek dernekleri,
etkinlikleri, üyeleri ve temsilcilerine rağmen halen emekleme aşamasında. Her ne kadar her geçen gün daha fazla kabul görse de hala
imza yetkisi olmayan bu anlamda henüz resmiyete kavuşamamış
durumda. Ancak iyi aydınlatmanın neler yapabileceği, ışık ile sağlık,
psikoloji, ticari başarı arasındaki ilişkiler biliniyor.
Yani aydınlatmanın tasarlanması gerektiği açık. İşte bu etkinlik mesleğin bilinirliğine katkısı ve toplumun bilinçlendirilmesi anlamında
çok önemli bir yere sahip. Konuşmacıların deneyimi, konuların çeşitliliği göz önüne alındığında içerik eminim katılan tüm profesyoneller
için ufuk açıcı bir deneyim olacak” şeklinde konuştu.

Bakü, Azerbeycan’daki Haydar Aliyev Modern Tahsil Kompleksi deneyimi ile ALD Aydınlatma’dan Dilek Şahin, “daha iyi bir öğrenme
ortamı için aydınlatma” anlayışını katılımcılara sunacak. ONOFF
Aydınlatma’dan Ali Berkman ise aydınlatma jargonu üzerine bir konuşma yapacak.
Seven Lights’tan Mustafa Seven, aydınlatma tasarımı ve para konusuna odaklanacak. Planlux’tan Korhan Şişman, bir aydınlatma
tasarımcısının gözünden mekanlarda neyin görünür olduğuna dair
konuşacak.
NA Light Style’dan Nergiz Arifoğlu, İstanbul siluetinde önemli bir yer
tutan Galata projesinin detaylarını paylaşacak. ZKLD Stüdyo’dan Zeki
Kadirbeyoğlu ışık ve gölgenin ekseninde birçok kültürün buluştuğu
Afrika kıtasındaki deneyimlerini anlatacak.
LAB.1’den Faruk Uyan günışığı simülasyon ve danışmanlık konusu
üzerine örneklerle bilgi paylaşımında bulunacak.
Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) ve Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) destekleriyle düzenlenen 11. IstanbulLight
Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi
bu yıl Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, Balkanlar, BDT Ülkelerinden
8000’i aşkın sektör profesyonelini ağırlayacak ve 250’nin üzerinde
firmanın en yeni ürün ve teknolojilerine ev sahipliği yapacak.
Fuarla eşzamanlı düzenlenen IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı
Zirvesi de dünyanın dört bir yanından profesyonellere kapılarını
açacak.
Zirve Programı
21 Eylül 2018 Cuma
10:30 - 11:30 Aydınlatma Tasarımcısı Kimdir? - Emre Güneş .
11:30 - 12:30 Sheraton Bamako Otel, Mali - Canan Baba & S. Funda
Ataylar.
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği Arası.
13:30 - 14:30 Landscapes of the Future - Daan Roosegaarde.
14:30 - 15:30 Mimaride Doğal Işık Kullanımı - Faruk Uyan.

Studio Roosegaarde
Daan Roosegaarde

15:30 - 16:30 Galata Kulesi, İstanbul - Nergiz Arifoğlu.

Dünya Çapında En İyi Örnekler ve Başarı Hikayeleri Zirve Katılımcılarına Sunuluyor
IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi, zengin bir içerikle katılımcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında;
25 yıldır bu alanda çalışan ve uluslararası çapta tanınan, Curiosity
Group’tan Rogier van der Heide deneyimlerini paylaşacak.
Studio Roosegaarde’den Daan Roosegaarde ise daha iyi bir dünya
için insan, teknoloji ve mekanı bir arada ele alan yenilikçi yaklaşımını sunacak.
02 Tasarım’dan Onur Yiğit ve Yalın Mimarlık’tan Ömer Selçuk Baz
Nevşehir’deki Kapadokya Müzesi; MCC Aydınlatma’dan Canan Baba
ve S. Funda Ataylar ise Mali’deki Sheraton Bamako Oteli kapsamındaki deneyimlerini paylaşacak.
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16:30 - 17:30 Bir Deneyim Olarak: Afrika - Zeki Kadirbeyoğlu.
22 Eylül 2018 Cumartesi
10:30 - 11:30 Aydınlatma Tasarımcısı Ne Görür? - Korhan Şişman .
11:30 - 12:30 Haydar Aliyev Modern Tahsil Kompleksi, Bakü,
Azerbeycan - Dilek Şahin.
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği Arası.
13:30 - 14:30 25 Light Years - Rogier van der Heide.
14:30 - 15:30 Aydınlatma Jargonu - Ali Berkman.
15:30 - 16:30 Kapadokya Müzesi, Nevşehir - Onur Yiğit & Ömer Selçuk Baz.
16:30 - 17:30 Tamamen Duygusal - Mustafa Seven.
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Philips OLED TV’ye Çifte Ödül 2018 Philips TV OLED
Serisi, İki Prestijli EISA Ödülünün Sahibi Oldu

P

hilips TV; prestijli EISA ödülünü kazanan en yeni 2018 OLED TV
modelleriyle, OLED TV performans liderliğini sürdürüyor. EISA;
2018-2019 En İyi OLED TV Ödülü’nü kazanan yeni Philips 55”
OLED803 TV’nin yanı sıra, Bowers & Wilkins’le gerçekleştirilen işbirliğinin ilk ürünü olarak 2018-2019 Ev Sineması TV’si Ödülü alan yeni
Philips 65” OLED903 TV’ye de resmi onay etiketini verdi. OLED903’ün
genel kalitesi, bu yılın başında prestijli IF Tasarım Ödülü’nde de bir
ödüle layık görülmüştü.

Philips TV, EISA Ödülleri’ni IFA’da alacak
EISA (Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği), 36 yıldır verdiği saygın
EISA ödülleri için en yeni, en kreatif ve en yenilikçi ürünleri seçti. Ödüller 25 ülkeden ve dünyanın dört bir yanındaki önde gelen
53 uzmanlık dergisinden teknik uzmanlar ve bilirkişilerden oluşan
gruplar tarafından oylandı.
Her iki EISA ödülü de 30 Ağustos 2018 tarihinde Berlin’de düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektronik ürünleri fuarı olan IFA’da
Philips TV’ye resmi olarak sunuldu.
Yeni OLED İyileştirmeleri
Her iki yeni ürün de, 2017 modelleriyle karşılaştırıldığında aydınlatma gücünde %10 artış sağlayan 1000 Nit tepe aydınlatma gücünün
yanı sıra; çok daha iyi siyah renkler için yeni anti-reflektif kapmaya
sahip yeni 2018 OLED panellerle aynı üstün görüntü kalitesi özelliklerini paylaşıyor.

EISA jüri üyeleri; yeni 903 hakkındaki düşüncelerini “Ev Sineması
meraklılarının profesyonel beklentisini Philips’in 65 inç OLED modeli
hakkıyla yerine getiriyor. Bowers & Wilkins’le gerçekleştirilen yeni
işbirliği ve 4k Ultra HD Blu-Ray ile en iyi sonucu elde eden Ambilight
ile de güçlenerek sınıfının en iyi performansını sağlıyor” sözleriyle
dile getirdi.

“Perfect Natural Reality” teknolojisi içeren 2. nesil P5 görüntü işleme motoruna sahip saf ve zarif Avrupa tarzı tasarımındaki modeller, yeni ses sistemleri de barındırıyor. 803, önceki modellerden çok
daha iyi bir ses sistemine sahipken; 903 modeli Bowers & Wilkins
uzmanlığını ve teknolojisini kullanıyor.
Yeni 803 ile ilgili ise; “Philips; bu 55 inç modelde 2018 OLED paneli, revize ettiği P5 görüntü motoruyla bir araya getirerek kusursuz
bir sonuç elde etti. Son derece cazip bir fiyattan satışa sunulan UHD
OLED Android TV, Philips’in son inovasyonu olan “Perfect Natural
Reality” aracılığıyla yakın HDR kalitesinde standart dinamik içeriği
deneyimi sağlıyor” dedi.
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Her iki seri de benzersiz üç taraflı Ambilight teknolojisine ve yakın
gelecekte TV’lerin Android O yazılım güncellemelerini almasının
ardından kullanılabilecek “Google Assistant Built-in” ve “Works With
Amazon Alexa” işlevlerini kullanan Nougat Android işletim sistemine
sahip.
Ağustos 2018’de satışa sunulan 803 modelinin resmi lansmanı IFA’da
gerçekleştirildi. 903 ise Ekim 2018’de satışa çıkacak.

aydınlatma

haber

lighting

Türkiye’nin En Büyük Atletizm Salonu
Göz Kamaştırıyor

O

smangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan Türkiye’nin
en büyük ve en modern atletizm salonu olma özelliğini taşıyan
Osmangazi Atletizm Salonu tüm ihtişamıyla ortaya çıktı. Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alan Osmangazi
Atletizm Salonu açılış için gün sayıyor.

lükslük aydınlatma değerini karşılayan armatürlerin montajı yapılıyor. Aydınlatma için 356 adet özel tasarım LED aydınlatma armatürü
kullanılacak.
Dev tesisin iklimlendirme (ısıtma ve soğutma) ihtiyacı için salonun
ısısını istenilen değerlerde tutacak otomasyonlu klima santrali kuruldu. Ayrıca, salonunun ısıtma ve sıcak su ihtiyacının büyük bir
bölümünü karşılayacak güneş enerji panelleri kuruldu. Bu sayede
salonun iklimlendirmesinde kullanılacak enerji ihtiyacının önemli
bir kısmı güneş enerji panellerinden karşılanmış olacak.
Salon iklimlendirmesinin dışında, tribünler için ayrıca ısıtma sitemi
kuruldu. Osmangazi Atletizm Salonu’nda, IAAF’ın belirlediği standartlarda hakem odaları, sporcular için kondisyon salonu, duş, kafeterya, basın odası gibi fiziki mekanlar inşa edildi.

Küçükbalıklı Mahallesi’nde toplam 15 bin metrekare alan üzerine
inşa edilen salon sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, koşu
pisti ve ısınma alanları ile atletizm dalında sporcuların yetişmesine
olanak sağlayacak. 72 metre çatı açıklığı ile Türkiye’nin en büyük
atletizm salonu özelliğine sahip Osmangazi Atletizm Salonu’nda 6
adet koşu kulvarı ile 4 adet ısınma kulvarı bulunacak.

Ayrıca, canlı yayınlar için gerekli teknik altyapı da sağlandı. Tesiste,
engelli sporcu ve vatandaşlar için salon girişleri ve içerisinde rampa
ve engelli asansörü yapılarak engelsiz bir ortam oluşturuldu.
Hizmete açılmak için gün sayan Osmangazi Atletizm Salonu’nu
hakkında bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,
“Türkiye’nin en büyük ve en modernatletizm salonunu inşa ettik.
Osmangazi Atletizm Salonu’nu, sadece Bursa’nın değil Türkiye’nin
önemli bir spor merkezi olacak.

Pist uzunluğu ise 120 metre olacak. İnşaat çalışmaları tamamlanan
dev tesisin, mekanik ve çevre düzenleme çalışmaları da sona erdi.
Uluslararası kriterlere uygun şekilde inşa edilen atletizm salonunun
pist bölümü ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak. Bakanlık tarafından pistin yapılmasının ardından Osmangazi Atletizm
Salonu hizmete açılacak.
Osmangazi Atletizm Salonu’nun koltuklarının montajı tamamlandı.
830 kişilik tribünlerde, 88 adet VIP koltuk bulunuyor. Salonda, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) belirlediği 2000
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İçinde sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, koşu pisti, ısınma
ve dinlenme alanlarının bulunacağı tesis, 72 metre çatı açıklığı ile
Türkiye’nin en büyük atletizm salonu olma özelliğini taşıyor. Osmangazi Belediyesi olarak hedefimiz, pek çok farklı branşlarda spor tesisleri inşa ederek Osmangazi’yi spor şehri yapmak.
Türkiye’nin atletizm branşında en büyük tesisini Osmangazi’de inşa
ederek, bu branşta ülkemizin en önemli sporcularının Bursa’dan yetişmesine zemin hazırlamış olacağız. Salondaki inşaat ve ince işçilik
çalışmaları bitti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından pistin de yapılmasının ardından hizmette açarak Türk sporunun hizmetine sunacağız” dedi. Kaynak: bursahaber.com
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Arlight Işıklarını Nurol Tower’da Açıyor
Arlight Turns On Its Lights at Nurol Tower

A

ydınlatma trendlerine yön veren güçlü kuruluş Arlight Şişli Nurol Tower’a taşınıyor.1991 yılından bu yana güven, sorumluluk
ve şeffaflık çerçevesinde tüm iş süreçlerini modernize eden,
hedef büyüterek markalaşma yolculuğuna devam eden Arlight;
ilham veren çözümleriyle, dinamik yapısıyla, yarattığı yenilikçi ve
fonksiyonel tasarımlarıyla artık şehrin odak noktasından İstanbul’u
aydınlatacak.

M

odernizing all its business processes within the framework of
trust, responsibility and transparency and aiming greater targets to continue its journey of becoming a brand since 1991,
Arlight will now be lighting İstanbul from its focal point with its inspiring solutions, dynamic structure and innovative and functional
designs.

İstanbul Şişhane ‘de faaliyet gösteren ve aydınlatma alanındaki hedefleriyle yetinmeyen marka, yaşamı iyileştirmeyi ve toplumsal gelişime katkı sunacak “sürdürülebilir değerler” üretmeyi de öncelikli
hedefleri arasına alıyor.

The brand which operates in Şişhane, İstanbul, and is not satisfied with
its objectives in the field of lighting prioritiez “sustainable values” that
contributes to social development. The company strives to construct an
organization that will set an example with its capabilities and quality
solutions.
Yetkinliklerini sürekli geliştiren, tüm iş ve hizmet süreçlerinde en üst
standartları gözeten, paydaşlarına, değer katarak sürdürülebilir büyüme sağlamak hedefiyle ilerleyen Arlight İstanbul’daki yeni lokasyonunda da teknoloji ve insan odaklı yatırımlara öncelik tanıyarak
dokunduğu her alanda kalıcı değerler yaratmaya devam edecektir.
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Constantly improving its competencies looking out for the top standards in all business service processes and continuing with the objective of adding value to its stakeholders to achieve sustainable growth,
Arlight continues its operations with the ideal to create permanent
values anywhere it touches by prioritizing technology and humanfocused investments at its new location in İstanbul.
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Şehirdeki Renk Sıcaklığı Değişikliğinin
Protestolardan Kaynaklandığı Reddediliyor
City Denies Colour Temperature Switch İs Due To Protests

S

S

eattle, sokak lambaları için daha sıcak renk sıcaklıklarına geçişi
bildiren ilk büyük şehirlerden biri oldu. Belediye, şehir sakinlerinin protestolarından sonra, 4000K LED aydınlatma armatürlerini daha sıcak 3000K ile değiştireceğini açıkladı.

eattle has become one of the first major cities to announce a
switch to warmer colour temperatures for its street lights. The
municipality says it will replace its original 4000K LED luminaires
with warmer 3000K following protests from residents.

Ancak, sokak aydınlatma ağından sorumlu kamu kuruluşu Seattle
City Light, değişikliğin, şehir sakinlerinin kaygılarına ya da 2016
yılında American Medical Association (AMA) tarafından yapılan
yüksek yoğunluklu LED sokak lambalarının insan sağlığı ve yabani
yaşam üzerindeki etkisiyle ilgili geniş çaplı uyarıya istinaden olduğunu reddediyor. AMA, renk sıcaklıklarının 3000K’yi geçmemesini
tavsiye ediyor.

However, the public utility responsible for the street lighting network,
Seattle City Light, denies that the switch is in response to residents’
concerns or the widely-publicised warning by the American Medical
Association in 2016 concerning the impact of high-intensity LED street
lights on human health and wildlife. The AMA recommended that colour temperatures should not exceed 3000K.

Sokak lambalarının renk sıcaklığı, kısmen göz kamaştıran parıltısı ve
kısmen de 4000K ve hatta 5000K gibi daha soğuk renk sıcaklıklarının daha fazla mavi ışık yaydığına ve bunun da uykusuzluk ve hatta
yüksek kanser oranlarıyla ilişkilendirildiğine dair algı yüzünden tüm
dünyada önemli bir sorun haline gelmiş durumda.
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The colour temperature of street lights has become a major issue across
the world, partly for its glare and partly for the perception that cooler
colour temperatures such as 4000K and even 5000K deliver more blue
light, which has become associated with poor sleep and even higher
rates of cancer.
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Seattle City Light’tan Scott Thomsen, AMA’nın sonuçlarına şüpheyle
yaklaşırken, mavi ışığın uyku için kötü olabileceğini inkar etmediğini
söylüyor. Ancak Thomsen, televizyonlardan ve akıllı telefonlar gibi
cihazlardan yayılan mavi ışığın, sokak lambalarından daha fazla endişe yaratması gerektiğine inanıyor.

Scott Thomsen of Seattle City Light said that while he is sceptical of
the AMA’s conclusions, he wouldn’t deny that blue light can be bad for
sleep. However, Thomsen believes the blue light from televisions and
devices such as smart phones is far more of a concern than that produced by street lights.

Bu yılın başlarında, Barcelona Institute for Global Health ve Exeter
Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma, LED sokak aydınlatmalarının yaydığı mavi ışığı, meme ve prostat kanseri riskinde “önemli bir
artışla” ilişkilendirmişti.

Thomsen also said that the American Medical Association’s recommendations played no direct role in the decision to change the specification
of the city’s luminaires.

Büyük şehirlerde mavi ışığa daha az maruz kalan nüfusla karşılaştırıldığında, gece mavi ışığa aşırı maruz kalarak yaşayan katılımcıların
prostat kanseri riskinin iki kat ve meme kanseri riskinin 1,5 kat daha
fazla olduğu sonucuna varıldı.
Araştırmacılar, büyük şehirlerdeki insanların maruz kaldığı ışık emisyonunun ne kadar daha fazla mavi olursa, kanser riskinin o kadar
yüksek olduğunu söylüyor. Çalışmada ayrıca, örneğin pencere kepenkleri kullanarak daha karanlık odalı evlerde yaşayan insanların
diğerlerine oranla daha düşük risk taşıdığı da bulundu.
Çalışma, İspanya’nın 11 bölgesinden 20-85 yaş arasında 4.000’den
fazla kişinin tıbbi ve epidemiyolojik verilerini kapsıyor. Özellikle
Madrid ve Barselona incelendi.
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Earlier this year a study by the Barcelona Institute for Global Health
and the University of Exeter linked blue light from LED street lights to a
‘significant increase’ in the risk of breast and prostate cancer.
It found that participants living in large cities with heavy exposure to
blue lights at night had double the risk of prostate cancer and 1.5 times
higher risk of breast cancer. This was compared to populations with
less exposure to blue light.
The researchers found the bluer the light emission that people in large
cities were exposed to, the higher the risk of cancer. The study also
found that people who lived in homes with darker rooms, by using
window shutters for example, had lower risk than those who did not.
The study included medical and epidemiological data of more than
4,000 people between 20 and 85 years of age in 11 Spanish regions. It
particularly examined Madrid and Barcelona.
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Novsen Elektrik, Sistem ve Ürün Çözümlerinde
Sektörün En Yenilikçi Markası OlmaYolunda İlerliyor
Novsen Elektrik is moving forward in becoming the industry’s most innovative brand in system and product solutions
Nurşah SUNAY: Metehan Bey bize biraz Novsen’den bahseder misiniz?
Metehan KAPLAN: 2015 yılı Haziran ayında alçak gerilim pano imalatçılarına yönelik ürünlerin
satışıyla faaliyetine başlayan NOVSEN, 3 yılda Avrupa merkezli üretici firmalarla imzalanan sözleşmeler neticesinde 6 markanın Türkiye distribütörlüğüne ulaştı.
Sadece alçak gerilim pano imalatçılarıyla değil elektrik-taahhüt, otomasyon, inşaat firmaları,
marin sektörü ve endüstriyel imalat yapan fabrikalarla çalışıyoruz. Portföyümüze kattığımız spesifik ürünlerin de katkısıyla her sene yaklaşık %60 oranında büyüme kaydediyoruz.
Biz, uygun fiyatlı ve düşük kaliteli ürün arayan firmalara değil, gerçekten kaliteli ürün arayan
ve satın alma yaptığında; ister firmasını, ister satış yaptığı müşterisinin projesine değer katacak
ürünleri bulma gayreti taşıyan firmalara odaklanıyoruz.
Nurşah SUNAY : Mr. Metehan could you please give information about NOVSEN?
Metehan KAPLAN: NOVSEN, which started its operations in June 2015 with the sale of products
for low voltage panel manufacturers, as a result of the contracts signed with European-based manufacturers of the brand, has reached the distributorship of 6 brands of Turkey in 3 years.
We work not only with low-voltage panel manufacturers but also with factories engaged in electricity-contracting, automation, construction companies, marine sector and industrial manufacturing. We have about 60% growth every year with the contribution of specific products that we
add to our portfolio.
We do not focus on a company that is looking for affordable and low quality products, we focus on
a company that is looking for quality products and when making purchases, which are willing to
find products that will add value to its company or the project of its customer. We uncover what the
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Piyasanın nelere ihtiyacı var, bunları ortaya çıkartıp bununla ilgili alt
yapı çalışmasını tamamlayarak, daha sonra bu ürünlerin hem satışını
hem de teknik desteğini sağlıyoruz. Bu sayede de kriz ortamına rağmen kan kaybı yaşamadan, cirosal anlamda ve müşteri sayısı bakımından NOVSEN’i büyütmeye devam ediyoruz.
Distribütörlüğünü üstlendiğiniz markalar hangileri ?
Şu an NOVSEN için en önemli firmalardan birisi, distribütörlüğünü yaptığımız Palazzoli S.p.a firması. İtalya menşeili firma ürünlerinin %90’ını
kendi imal ediyor. 1904 yılında kurulmuş dünyanın en köklü firmala-

market needs and do infrastructure work relating these needs, and then
we provide both sales and technical support for these products.
In this regard, we continue to grow NOVSEN in terms of volume and
number of customers, even without the loss of blood despite the crisis
environment.
For which brands are you a distributor?
One of the most important companies for NOVSEN is Palazzoli S.p.a, for
which we are a distributor. Italian origin company manufactures 90% of
its own products.
Founded in 1904, it is one of the white shoe companies in the world. Although the brand is very strong, the only disadvantage is the late market
entry into Turkey.
However since 2015, we have come a long way both in the sense of brand
awareness and in the sense of trust in the product. NOVSEN grows 60%
every year, Palazzoli’s turnover grows 100%.
Fuji Electric is another important brand that we have been a distributor
for since the day we founded. The most important product group of the
company is the discrepancy switch used as the cutter, separator and soil
knife breaker switch used in the control circuits of Metal-Clad cells. FUJI
products, which have been preferred by TEIAS for 30 years, are preferred
for their high quality.

rından biri. Marka çok güçlü olmasına rağmen, pazarımızdaki tek dezavantajı Türkiye’ye çok geç giriş yapmış olmaları. Fakat 2015 yılından
beri hem marka bilinirliği anlamında, hem de ürüne güven anlamında
çok büyük yol kat ettik. NOVSEN her sene %60 büyürken, Palazzoli’nin
cirosu %100 büyüyor.

Are your sales dealer-focus or done through projects?
The vast majority of products we sell require technical competence.
Therefore, we have a lot of companies working as a system integrator
rather than a classical type of dealer. We work with 6 companies (system
integrators) who specialize in their own business, we give a certain part
of our portfolio sales power.
How do you eliminate the challenges for supply, shipment and
delivery of the products?
Kurulduğumuz günden beri distribötürlüğünü yaptığımız diğer önemli
bir markamız da Fuji Electric. Firmanın en önemli ürün grubu, MetalClad hücrelerin kumanda devrelerinde kullanılan kesici, ayırıcı, toprak
bıçağı ayırıcı anahtarı olarak kullanılan zıtlık (discrepancy switch)
anahtarlarıdır. TEİAŞ’ın da 30 yıldır tercihi olan Fuji ürünleri, yüksek
kalitesi sayesinde tercih sebebidir.
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First of all, for the product to be sold, we have a serious working period
in terms of import, stock, suitability of the market. First, we make our
in-house infrastructure ready. Especially, we keep all of the products we
sell for manufacturers with our own company, keeping in mind the critical amount determined with the manufacturer. If you request a special
product out of stock we will deliver the products to you within 3 to 4
weeks at the latest.
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Peki satışlarınız bayi odaklı mı, projeler üzerinden mi yürüyor?
Sattığımız ürünlerin büyük çoğunluğu teknik yeterlilik gerektiriyor. Dolayısıyla klasik bir bayiden çok, sistem entegratörümüz olarak çalışan
firmalarımız var. Portföyümüzün belli bir kısmının satış yetkisini verdiğimiz, kendi konusunda uzmanlaşmış 6 firma (sistem entegratörü)
ile çalışıyoruz.
Ürünlerin termini, sevkiyatı, teslimatı konularındaki pürüzleri
nasıl gideriyorsunuz ?
Öncelikle satışı yapılacak ürün için, ithalat, stok, pazara uyguluğu gibi
konularda ciddi bir çalışma sürecimiz oluyor. Önce firma içi altyapımızı
hazır hale getiriyoruz.
Özellikle imalatçılara yönelik satışını yaptığımız ürünlerin hepsini, imalatçı ile birlikte belirlenen kritik adetler mertebesinde kendi stoğumuzda tutuyoruz. Stok dışı özel bir ürünün talebi durumunda en geç 3 ila 4
hafta içinde ürünleri kullanıcıya ulaştırıyoruz.
Burada garanti süre ve koşulları da akla geliyor doğrusu.. Uygulama nasıl?
Nurşah Hanım, bildiğiniz üzere Türkiye’de bu tür endüstriyel ürünler 2
yıl garantili. Her ürünümüz için minimum 2 yıl garanti süremiz mevcut
fakat özellikle Palazzoli markasının ağır hizmet kapsamındaki ürünlerin garanti süreleri 5 ila 10 yıl arasında değişiyor. Ayrıca LED aydınlatma
grubu ürünlerimiz standart olarak 5 yıl garantili.
Çok iddialı bir garanti süresi değil mi bu..
Bu konuda Palazzoli çok ciddi bir Ar-Ge çalışması yapmış ve kendi Ar-Ge
laboratuvarı var. Palazzoli’nin özellikle aydınlatma grubu ve led ürünleri, ağır hizmet koşulları için üretilen ve zor ortam şartlarında çalışmaya
uygun ürünler ve tamamı, parça değil ürün olarak 5 yıl garantili.
Palazzoli daha çok endüstriyel tesisat alanında ürün imalatı yapan bir
firma. Türkiyedeki en yaygın ürün grubu fiş ve prizler. Yerli imalatçılarla
fiyat olarak kolay rekabet edemiyor olsa da uzun ömürlü oluşuyla bu
handikapı alt etmeyi başarıyor.
İlk yatırım maliyeti olarak yüksek kalsa da, uzun vadede çok daha
avantajlı hale geliyor. Palazzoli kullanan firma, bir daha ürününü değiştirmiyor.
Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği çok daha fazla konuşulan, üzerinde
çalışılan bir konu. Palazzoli bu bağlamda kendini kanıtlamış bir marka.
1970’li yıllardan bu yana imal ettiği kilitli prizlerin (Switched interlocked Sockets) aynı zamanda mucididir mesela. Türkiye, Avrupa’ya göre
iş sağlığı ve güvenliği anlamında biraz daha yavaş hareket ettiği için,
bu grup daha yeni yeni satılmaya başlandı.
Palazzoli ürün gamında, pano ve buatlar, kumanda ürünleri, aydınlatma ürünlerinden kombinasyon panolarına.. çok geniş bir ürün grubu var.
Bizim Atex dediğimiz, yani patlayıcı ortamlara uygun ürün grupları;
özellikle ex proof kombinasyon panolarını, İtalya’da belgeli şekilde
imal ettirip Türkiye’ye ithal ediyoruz. Burada kullanıcıya sorumluluk
bırakmıyoruz.
NOVSEN için lokomotif olan diğer bir marka ise FRER. Bu da yine
menşei İtalya olan bir firma. 41 yıllık firmanın iki fabrikası da İtalya’da
bulunuyor. Uzmanlık alanı tamamen ölçü ürünleri üzerine. Özellikle
Avrupa’da Siemens, ABB, Schneider gibi birçok firmanın da yetkili tedarikçisi konumunda.

Here, the warranty terms and conditions come to mind. How is
the application?
Ms. Nurşah, as you know, this kind industrial products in Turkey have
a 2 year warranty. Each product has a minimum 2-year warranty, but
the warranty period for the Palazzoli brand’s heavy duty products varies from 5 to 10 years. In addition, our LED lighting group products are
guaranteed as a standard for 5 years.
Is not that a very ambitious warranty period?
In this regard, Palazzoli has done a very serious R&D work and has his
own R&D lab. Palazzoli’s particularly luminous group and LED products
are manufactured for heavy duty conditions and are suitable for working
in harsh environments and all are guaranteed for 5 years as a whole, not
partial.
Palazzoli is a company that mainly manufactures industrial installations. The most common product group for plugs and sockets in Turkey.
Although it cannot compete with domestic manufacturers easily in terms
of price, it achieves to overcome this handicap due to its long life.
Although the initial investment cost remains high, it becomes much more
advantageous in the long term. The company that uses Palazzoli does
not change the product again.
Occupational health and safety is an hot topic that is studied in Turkey.
Palazzoli is a brand that has proven itself in this context. Since Turkey act
a little slower in terms of occupational health and safety than Europe,
this product range has just been started to sell. Palazzoli is also the inventor and has the patent of the Switched interlocked sockets, that have
been manufactured since 1970’s.
In the Palazzoli product range, there are a wide range of products, including the panels and junction box, control products, lighting products,
combination panels..
The product groups suitable for explosive atmospheres; what we call
Atex, particularly ex-proof combination panels, are manufactured in
Italy in a certificated form and imported to Turkey by us. Here, we do not
leave the responsibility to the user.
Another brand that is the locomotive for NOVSEN is FRER. This is again
a company whose origin is Italy. Two factories of the 41-year-old company are also located in Italy. The area of expertise is purely on measuring products. Especially in Europe, it is an authorized supplier of many
companies such as Siemens, ABB, Schneider.
All of the product group has a wide range which includes L.V. products,
such as energy analyzers, energy meters, earth lekageue relays, current
transformers, voltage transformers. Already this is our field.
You’ve mentioned about many brands from strong brands. Can
NOVSEN team catch up with to sell these products, what kind of
structure do you have?
NOVSEN, outsources all of the jobs that do not require technical superiority, carries out the main works that will carry out the operation with our
own body. Our system integrators and professional team, each specialized in their field, is providing the comfort of ensuring a complete service
with proper planning and distribution of tasks.
We have completed the residual current protection project for 76 factories
in the year 2018, including installation and operation.
Eylül September 2018
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Ürün grubu içerisinde tamamı A.G. ürünleri olan, enerji analizörleri,
enerji sayaçları, toprak kaçım akım koruma rölesi, akım trafoları, gerilim trafoları gibi geniş banda sahip. Zaten bizim alanımızda bu.
Güçlü markalardan, birçok üründen söz ettiniz. Novsen ekibi
bu ürünlerin satışına yetişebiliyor mu, nasıl bir yapılanmanız var?
NOVSEN, Teknik üstünlük gerektirmeyen işlerin hepsini dışarı taşere
ediyor, kendi kemik kadromuzla operasyonu bizzat yürütülecek ana
işleri ise bünyemizde yapıyoruz.
Sistem entegratörlerimiz ve her biri alanının uzmanı profesyonel ekibimizin görev dağılımı, doğru bir planlama ile eksiksiz hizmet sunmanın
rahatlığını yaşatıyor.
2018 yılı için 76 tane fabrikanın A’dan Z’ye kaçak akım koruma projesini, tesisat ve uygulaması da dahil olacak şekilde tamamladık.
Türkiye pazarı için destek alıyor musunuz markalarınızdan?
Yani söylemek istediğim; Palazzoli, Frer.. çok iyi markalar olsalar da pazara geç kaldıysanız eğer, 1-0 geriden başlıyorsunuz demektir. O süreci geçirmek de sancılı bir durum, pek de
kolay değil..

Do you receive support for Turkey market from your brands? So
what I want to say; Palazzoli, Frer .. very good brands but if you
are late, you are starting 1-0 back. Having that period is also a
painful situation, not easy...
You are right .. Although your product has technical competence, it takes
time to enter the brand list and have the acceptance in Turkey. We are
able to eliminate this problem with our product quality, specific products
that you cannot find in any other company, and solutions we offer.
In addition, the brands we are distributing, back us in the fair organizations and provide the technical and commercial support.
What are NOVSEN’s marketing activities and short-term targets?
Over the next 1 year, we plan to increase the number of companies and
sectors we work with. Since NOVSEN is a younger and more dynamic
company, its target is 50% growth every year.

Haklısınız.. Ürününüz teknik yeterlilik alsa bile, marka listesine girmeniz Türkiye’de belirli bir kabul edilirliğe ulaşmanız vakit alıyor. Biz
bu sorunu ürün kalitemiz, başka hiçbir firmada bulamadıkları spesifik
ürünler ve sunduğumuz çözümler ile bertaraf edebiliyoruz. Ayrıca,
distribütörlüğünü yaptığımız markalar, gerek fuar organizasyonları
gerekse teknik ve ticari anlamda destek veriyorlar.
NOVSEN’in pazarlama faaliyetleri ve kısa vadeli hedefleri neler?
Önümüzdeki 1 yıllık sürede, çalıştığımız firma ve sektör sayısını ciddi
anlamda arttırmayı planlıyoruz. NOVSEN daha yeni genç ve dinamik
bir firma olduğu için hedef her sene %50 büyüme.
Büyüme hedefimiz ise salt cirosal rakamlar bazında değil; ürün satışı,
ciro, stok ürünü, çalışılan firma sayısını da içine alacak şekilde topyekun
bir artış diyebilirim.
Pazarlama faaliyetleri kapsamında senede en az bir sektör fuarına katılıyor, Sektörüm Dergisi gibi değerli yayın kuruluşlarına teknik yazılar,
ilanlar, advertorial içerikler sağlayarak müşterilerimize ulaşıyoruz.
Çalıştığımız firmalardan oluşan portföyümüze düzenli olarak ayda bir,
yeni ürün/teknik bilgi içeren bilgilendirme mailleri, promosyon ürünleri yolluyoruz. Dönem dönem belirli firmaları davet ederek hem yeni
ürünlerden hem NOVSEN’den bahsedecek, kısa süreli seminerlerimiz
de devam ediyor.
Metehan Bey, tüm ekibim adına bu doyurucu söyleşi için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılarınızın sürmesini diliyorum.
Desteğiniz, sektörel hizmetleriniz ve değerli katkılarınız için ben teşekkür ederim. Dayanışma ile hep beraber yükseleceğimiz günlere, tüm
okurlarınızı selamlıyorum.
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Our growth target is not only the numbers based on the figures; it includes the increase for product sales, turnover, stock products, the number of companies working.
We are participating in at least one sector fair in the scope of marketing
activities and we reach our customers by providing technical articles, advertisements and advertorial contents to valuable publishing companies
like Sektörüm Magazine.
We regularly send promotional items and informing emails including
new products / technical information monthly to our portfolio which includes the companies that we work with. By inviting certain companies
from time to time, we will talk about both new products and NOVSEN,
and our short term seminars continue.
Mr. Metehan, on behalf of my team, thank you for this satisfying
conversation and wish you success in your work.
I thank you for your support, your sectoral services and your valuable
contributions. I greet all your readers for the days we will all rise together
with solidarity.
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LED Sokak Lambaları İle Meme ve
Prostat Kanseri Arasındaki Bağlantı
Study Links LED Streetlights To Breast And Prostate Cancer

Y

eni bir araştırma, LED sokak lambalarının mavi ışığının, meme
ve prostat kanseri riskindeki “önemli artış” ile bağlantılı olduğu
sonucunu ortaya koydu.

Exeter Üniversitesi’nin katkılarıyla Barcelona Institute for Global
Health (Barselona Global Sağlık Enstitüsü) tarafından yürütülen bir
çalışma, büyük şehirlerde yaşayan ve geceleri mavi ışıklara fazlasıyla
maruz kalan katılımcıların prostat kanserine yakalanma risklerinin
2 kat, meme kanserine yakalanma risklerinin ise 1,5 kat daha fazla
olduğunu saptadı.

B

lue Light from LED street lights is linked to a ‘significant increase’
in the risk of breast and prostate cancer, new research has concluded.

A study led by the Barcelona Institute for Global Health and involving the University of Exeter found that participants living in large
cities with heavy exposure to blue lights at night had double the risk
of prostate cancer and 1.5 times higher risk of breast cancer. This was
compared to populations with less exposure to blue light.
The researchers found the bluer the light emission that people in large
cities were exposed to, the higher the risk of cancer. The study also
found that people who lived in homes with darker rooms, by using
window shutters for example, had lower risk than those who did not.
In the first study of its kind, outdoor levels of artificial light were evaluated based on night-time images taken by astronauts aboard the International Space Station. Pic: Nasa
The study, published in Environmental Health Perspectives includes
medical and epidemiological data of more than 4,000 people between
20 and 85 years of age in 11 Spanish regions. It particularly examined
Madrid and Barcelona.

Çalışmadaki katılımcılar, mavi ışığa daha az maruz kalan nüfusla kıyaslandı. Araştırmacılar, büyük şehirlerde yaşayan insanların maruz
kaldığı ışık emisyonu daha maviyse, kanser riskinin de o ölçüde yüksek olduğunu ortaya koydu.
Araştırma ayrıca, odaları daha karanlık, örneğin pencereleri panjurlu
evlerde yaşayan insanların, diğerlerine kıyasla daha düşük risk altında olduğunu da ortaya koydu.
Environmental Health Perspectives’te yayımlanan çalışma, 11 İspanyol bölgesinde yaşayan 20 ila 85 yaş aralığında 4000’den fazla katılımcıdan toplanan tıbbi ve epidemiyolojik veriyi kapsıyor. Çalışmada
özellikle Madrid ve Barselona incelendi.
İç mekanda yapay ışığa ne denli maruz kalındığı kişisel anketlerle
belirlendi. Türünün ilk çalışması olan araştırmada dış mekan yapay
ışık seviyeleri, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kalan astronotların
çektiği gece görüntüleri baz alınarak değerlendirildi.
Exeter Üniversitesi’nden Dr. Alejandro Sánchez de Miguel şunları
ifade ediyor: “İnsanlar, gün boyunca ve gece karanlıkta ışığa ihtiyaç
duyacak şekilde gelişim gösterdi. Şehirler ve kasabalar eski aydınlatmaları yeniledikçe hepimiz daha yüksek mavi ışık seviyelerine maruz
kalıyoruz. Bu da bizim biyolojik saatlerimizi bozabiliyor.
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Indoor exposure to artificial light was determined through personal
questionnaires. In the first study of its kind, outdoor levels of artificial
light were evaluated based on night-time images taken by astronauts
aboard the International Space Station.
Dr Alejandro Sánchez de Miguel, of the University of Exeter, told Lux:
‘Humans have evolved to need light during the day and darkness at
night. As towns and cities replace older lighting, we’re all exposed to
higher levels of blue lights, which can disrupt our biological clocks.
‘It’s imperative that we know for sure whether this increases our risk of
cancer. Scientists have long suspected this may be the case – now our
innovative findings indicate a strong link.
‘We must also investigate whether night-time exposure to the blue
light emitted by smartphones and tablets increases our risk of cancer.
We must now improve our research methods to ensure this is robust
so we can advise on how best to protect human health. Currently, the
images taken by astronauts on the International Space Station are our
only way of determining the spread of blue light-emitting white LEDs
in our cities.’
Little is known about how environmental factors affect breast and
prostate cancer. The researchers hypothesise that LED lights may disrupt the body’s 24-hour cycle known as the circadian rhythm, in turn
affecting hormones. Both breast and prostate cancer are hormonerelated.
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“Bu durumun kanser risklerimizi artırıp artırmadığından emin olmak zorundayız. Bilim insanları, böyle bir sonucun olabileceğinden
uzun süredir şüpheleniyordu. Şu an artık inovatif bulgularımız arada
güçlü bir bağlantı olduğuna işaret ediyor.

Previous research has shown an increased risk between prostate cancer
and night shift work. It is also known that artificial light, particularly
in the blue spectrum, can decrease the body’s production and secretion
of the hormone melatonin.

“Akıllı telefonlar ve tabletlerin yaydığı mavi ışığa geceleri maruz
kalmanın kanser riski ile ilişkisini de araştırmak zorundayız. Artık
bilgilerin sağlamlığından emin olmak için araştırma yöntemlerimizi
de geliştirmeliyiz, bu sayede insan sağlığını en iyi şekilde nasıl koruyacağımız konusunda da önerilerde bulunabiliriz.

Melatonin plays a key role in regulating the day-night cycles and has
several other key functions, for example it is a powerful anti-oxidant
and has also an anti-inflammatory function. However, its role in
breast and prostate cancer is not yet understood.

Şu anda, şehirlerimizdeki mavi ışık yayan beyaz LED’lerin yayılımını
belirlemenin tek yolu, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotların çektiği görüntüler.”
Çevresel faktörlerin meme ve prostat kanserini nasıl etkilediğine
dair bilgiler az. Araştırmacılar, LED ışıklarının hormonları etkilemenin karşılığında sirkadiyen ritim olarak bilinen, bedenin 24 saatlik
döngüsünü bozabileceği varsayımında bulunuyor. Hem meme hem
prostat kanseri hormonlarla ilişkili.

Manolis Kogevinas, Barcelona Institute for Global Health researcher
and coordinator of the study, said: ‘The World Health Organisation’s
International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified
night shift work as probably carcinogenic to humans. There is evidence
pointing to an association between exposure to artificial light at night,
disruption of the circadian rhythm, and breast and prostate cancers.

Önceki bir araştırma, prostat kanseri ile gece vardiyasında çalışma
arasında artan bir risk olduğunu göstermişti. Ayrıca özellikle mavi
spektrumdaki yapay ışığın, bedenin melatonin hormonu üretimini
ve salgılamasını azaltabileceği de biliniyor.
Melatonin, gündüz-gece döngüsünü düzenlemede kilit bir rol oynuyor ve örneğin, güçlü bir antioksidan olmanın yanı sıra enfeksiyon
giderme gibi daha başka birkaç önemli işleve sahip. Ancak meme ve
prostat kanserindeki rolü henüz anlaşılmış değil.
Barcelona Institute for Global Health araştırmacısı ve çalışmanın
koordinatörü Manolis Kogevinas ise şunları söylüyor: “Dünya Sağlık
Örgütü’ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (International Agency for Research on Cancer, IARC), gece vardiyasında çalışmayı insanlar için olası kanserojen olarak sınıflandırıyor. Geceleri
yapay ışığa maruz kalma, sirkadiyen ritimde bozulma ve meme ile
prostat kanseri arasındaki ilişkiye işaret eden kanıtlar bulunuyor.
“Biz bu çalışmayla şehirlerde gece ışığa maruz kalmanın bu iki kanser türünün gelişimini etkileyip etkilemediğini belirlemeye çalıştık.”
Kanada, Sherbrooke’taki CÉGEP’in fizik profesörü ve çalışmanın bir
diğer yazarı Martin Aubé, “Yoğunluğuna ve dalga boyuna bağlı olarak, özellikle mavi spektrumdaki yapay ışığın melatonin üretimini ve
salgılanmasını azaltabileceğini biliyoruz,” diyor.
Çalışma, “Consorcio de Investigación Biomédica en Red de
Epidemiología y Salud Pública” (CIBERESP) tarafından müşterek olarak finanse edilen MCC-Spain projesi kapsamında yürütüldü.
Barcelona Institute for Global Health araştırmacısı ve çalışmanın baş
yazarı Manolis Kogevinas, “Yapay ışık geceleri her yerde her zaman
bulunduğuna göre kanser riskini artırıp arttırmadığını belirlemek de
genel bir sağlık sorunu,” diyor.
“Bu noktada ilerideki çalışmalar, örneğin iç mekân ışık seviyelerini
ölçme olanağı sunan ışık sensörleri kullanarak daha bireysel verileri
kapsayabilmeli. Ayrıca bu tür araştırmaları, mavi ışık yayan ekranları
yaygın olarak kullanan genç insanlarla yapmak da önem taşıyor.
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“With this study we sought to determine whether night exposure to
light in cities can affect the development of these two types of cancer.
”Martin Aubé, physics professor at CÉGEP in Sherbrooke, Canada and
study co-author, said: ‘We know that depending on its intensity and
wave length, artificial light, particularly in the blue spectrum, can decrease melatonin production and secretion.’
The study was conducted within the framework of the MCC-Spain project cofunded by the ‘Consorcio de Investigación Biomédica en Red de
Epidemiología y Salud Pública’ (CIBERESP).
Ariadna García, Barcelona Institute for Global Health researcher and
first author of the study, says: ‘Given the ubiquity of artificial light at
night, determining whether or not it increases the risk of cancer is a
public health issue.
‘At this point, further studies should include more individual data using for instance light sensors that allow measuring indoor light levels.
It would also be important to do this kind of research in young people
that extensively use blue light emitting screens.’
Source: luxreview.com
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Netaş’ın Geliştirdiği Tamamen Yerli NEOS Akıllı
Şehir Aydınlatma Yönetimi sistemi %75’e Varan
Elektrik Tasarrufu Sağlıyor

N

etaş kent yaşamında hayat kalitesini artıran çözümleri çerçevesinde NEOS Akıllı Şehir Aydınlatma Yönetimi sistemini tamamen yerli olarak geliştirerek, kent aydınlatmasında %75’e
varan elektrik tasarrufu ve operasyonel verimlilikte artış sunuyor.
Türkiye bilişim sektörünün Ar-Ge lideri Netaş, kent yaşamında hayat
kalitesini artıran çözümleri çerçevesinde, kendi Ar-Ge’sinde %100
yerli olarak geliştirdiği, şehir aydınlatmasında enerji tasarrufu ve
operasyon verimliliğini artıran NEOS Akıllı Şehir Aydınlatma Yönetimi sistemini pazara sundu.

gibi, ihtiyaç duyulan parlaklığa göre oransal aydınlatma (dimleme)
da sağlanabiliyor.
Bu, bir yandan elektrik tüketimini aşağı çekerken, bir yandan da
ampullerin ömrünün uzaması anlamına geliyor. Akıllı aydınlatma
sistemlerinin faydası bununla da sınırlı değil.
Sahadaki tüm cihazların anlık ve gerçek zamanlı olarak harita üzerinde takip edilmesini sağlayan NEOS Akıllı Şehir Aydınlatma Yönetimi, arızaların tespitini otomatik olarak gerçekleştirerek saha operasyon ekiplerini yönlendirerek arızanın en kısa sürede çözülmesine
Netaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü
Bülent Kemal Mutlu

Türkiye’de toplam elektrik tüketiminin %2’si olarak gösterilen genel
aydınlatma payı içinde yol ve sokak aydınlatmaları ağırlıklı olarak
yer alıyor. TÜİK verilerine göre Türkiye’de şehir/sokak/otoyol aydınlatmaları için yılda yaklaşık 3.940 GWh’lik enerji harcanırken, bu
miktar 2016 fiyatları ile yıllık 1,3 milyar TL maliyet anlamına geliyor.
Sadece LED ampullere geçişle birlikte bu tüketimde %40’a varan
tasarruf elde edilebiliyor. Buna ek olarak, Netaş’ın geliştirdiği NEOS
Akıllı Şehir Aydınlatma Yönetim Platformu kullanıldığında toplam
tasarruf %75’e kadar çıkabiliyor.
NEOS Akıllı Şehir Aydınlatma Yönetimi sistemi ile, ışık veya hareket
sensörlerinin sisteme entegre edilebilmesi sayesinde, LED ampuller
havanın parlaklığına, aydınlatılacak alanın kullanılıp kullanılmadığına, günün saatlerine göre otomatik olarak açıp kapatılabildiği
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olanak tanıyor. Buna ek olarak, lambaların kalan ömürlerinin sistem
üzerinden görüntülenmesi sayesinde, daha lamba arızası oluşmadan, ileriye dönük saha bakım planlaması yapmayı mümkün kılıyor.
Sistem hakkında bilgi veren Netaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Bülent Kemal Mutlu, “Dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı kentler, dünya enerji kaynaklarının %75’ini tüketiyor.
Sahip olduğumuz teknoloji bu kaynakları daha verimli kullanmamıza olanak tanıyor.
Kendi kaynaklarımızla %100 yerli olarak geliştirdiğimiz NEOS Akıllı
Şehir Aydınlatma Yönetimi sistemi ile hem elektrik tasarrufu hem
de operasyonel verimlilik sağlıyoruz. Bu çözümümüzle belediyeleri,
üniversite veya teknokent gibi yerleşkeleri, sanayi bölgelerini ve konutlardan oluşan siteleri hedefliyoruz,” açıklamasını yaptı.
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Deka LED, Türk Sanayisinin Öncüsü Sayılabilecek
Firmaların Aydınlatma Partneri
eka LED Aydınlatma Sistemleri 2010 yılından beri aktif olarak
LED aydınlatma armatürleri üretimi ve otomasyonu alanında
faaliyet göstermektedir.

D

Bu alanda Avrupa’nın en önde gelen yazılım ve donanım firmasının
ürünlerini kullanarak yapılan çalışmalar müşterilerde tam bir memnuniyet oluşturmuştur.

Aydınlatma piyasasında artmakta olan klasik aydınlatmadan enerji
verimliliği yüksek LED’li ürünlere geçişi sağlayan Deka LED, ülkenin
lokomotifi olarak sayılabilecek bir çok firmanın aydınlatma partneri
durumundadır.

LED’li armatürlerin; depo, mağaza içi, sokak, fabrika gibi kullanılacağı farklı ortamlara göre özel olarak seçilmesi gerekir. Bunun içinde
uzman bir kişinin öncelikle DIALUX çalışması yaparak ortam için en
uygun ışığı ve armatürü seçmesi çok önemlidir.

Firmanın ürün gruplarında dış ve iç aydınlatmaya yönelik ürünler
bulunmaktadır. Dış aydınlatma grubunda; LED’li projektör, sokak
lambası, kanopi, wallwasher, lineer, park-bahçe tipi yere gömmeler
ve bollardlar. İç aydınlatma grubunda ise; yüksek tavan, LED panel,
plastik etanj, acil kit, lamba ve lineer üretimi yapılmaktadır.

Doğru ışığı uygun sayıda armatürle optimize etmeyi başardığınızda
müşteriniz için de hem yol gösterici hem de çözüm ortağı olmuş oluyorsunuz. Firmamızın uzman kadrosunun da bu alanlarda müşteriye
gerekli hizmeti sunduğunu düşünüyoruz.

Deka LED akıllı aydınlatma ve otomasyonuna da önem vermektedir.
Akıllı aydınlatma; enerji verimliliği için olmazsa olmaz konuma gelmiştir.
LED’li ürünlerle sağlanan tasarrufun üstüne merkezi sistem ve sensörlerle yapılan düzenlemeler enerji tasarruflarını belirli alanlarda
%95’e çıkarabilmektedir.
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Önümüzdeki dönemde inovatif ürünlere yönelerek piyasada fark yaratmayı ve rekabetçi ürünler çıkarmayı düşünen Deka LED, yine ürün
çeşitliliği ve hizmet alanında etkin bir çalışmayla yurt içi ve yurt dışından yeni müşteriler bulmaya devam edecektir.
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Dış Mekan Aydınlatması

B

inaların iç aydınlatması tasarım aşamasında en önemli konulardan biridir. Çünkü aydınlatma bir iç mekanda göze ilk çarpan ve
en dikkat çeken unsurdur. İç mekan aydınlatma nasıl kullanıcıyı
etkilemeyi hedefliyorsa, aynısı dış mekan aydınlatması için de geçerlidir.

En büyük sorun ise kısa vadede kar sağlamak amacıyla alınan biraz
daha ucuz armatürlerin zamanla paslanması veya lambalarının kısa
ömürlü olması sebebiyle hemen bozulmasıdır. Bu nedenle doğa koşullarına uygun yüksek koruma sınıfına sahip ve kaliteli malzemeden
yapılmış armatür seçimi uzun vadede kar ve konfor sağlayacaktır.

Çoğu zaman yapının içine girilmese bile akıllarda çevre aydınlatması
ve yapı dışı aydınlatma kalır. Bu nedenle dış aydınlatma alanı da oldukça gelişmiş ve birçok aydınlatma ürünü tasarımcılara sunulmuştur. Bu elemanları kullanırken de standartlar belirlenmiştir.

Bina dışları da en önemli tasarım yerlerindendir. Çünkü binanın ve
bina kullanıcılarının kimliğini yansıtır. Wallwasher armatürler, yine
çevresine takım armatürleri, kullanılan pencere tiplerine göre iç mekan aydınlatmanın dışarı yansıması bina dışı aydınlatmayı oluşturur.
Artık büyük firmalar binalarının en gözde noktalarına dev ekranlar
kurarak sıra dışı aydınlatma ile ziyaretçiler üzerindeki etkisini artırmak istemektedir. Bina dışı aydınlatma rastgele renk cümbüşü
oluşturmak yerine belirli tasarım ve standartlar üzerinde ilerlemelidir. Düzensiz yapılan bir aydınlatma göz yoran bir tasarıma sebep
olabilir.
Dış Mekan Aydınlatma LED Kullanımı
LED sahip olduğu teknolojiyle renkli olan her senaryoyu kolayca
gerçekleştirebilir. Bu nedenle dış aydınlatmada özellikle yukarıda
bahsedilen bir kimlik oluşturma tasarımında muhakkak kullanılır.
Kamuya ait yollar, parklar ve bahçelerde ise kısmi olarak başlatılan
çalışmalar sayesinde LED armatürlere çok kolaylıkla rastlayabiliyoruz.
Eskiden sadece yeni projelerde LED kullanılırken, şimdi eski aydınlatmalar hep LED’lerle değiştiriliyor. Bu projelere özel değişim bütçeleri
ayrılıyor. Bu sayede hesaplanan belirli sürelerde proje kendini amorti
ediyor ve kamu alanlarının da enerji tasarrufu yapması sağlanıyor.
Hemen hemen istediğiniz her armatürün LED muadilini bulmak
mümkündür. Tasarım için herhangi bir kaynaktan yararlanmak istediğinizde bunun yeni tarihli bir kaynak olmasına dikkat edin.

Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri
Dış mekan olarak nitelendirilen yerlere yollar, caddeler, parklar,
bina dışları, bahçeler vb. birçok alan girer. Yani kısaca bir yapının içi
haricinde her yer dış aydınlatmaya girer. Bu nedenle piyasada her
çevreye uygun ve ihtiyacını karşılayacak şekilde armatürler bulunur.
Yollar ve caddeler için direk tipli armatürlerin kullanıldığını biliyoruz.
Burada önemli olan nokta, eğer şartlar ve bütçe uygunsa solar tipli
aydınlatma direklerinin de seçilebileceğidir. Böylece gündüz elde
edilen güneş enerjisiyle gece aydınlatması da sağlanmış olur.
Parklar ve bahçeler için de yine başta direk tipi aydınlatma, takım
armatürleri, gömme tipi armatürler olmak üzere ihtiyaca göre daha
farklı armatürler kullanılabilir.
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Çünkü eski kaynaklarda tasarımlar eski tip lambalara göre yapılmaktadır. Siz onun muadilini ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak armatürü bulana kadar çok zaman kaybedebilirsiniz. Direk yeni basım kaynaklar
size en üstün teknolojiyle rehberlik edecektir.
Dış Aydınlatma ve Tasarımcı
Dış aydınlatma çeşidini belirleyen şey istenilenlerdir. Basit ve temel
ihtiyaçları karşılayacak bir aydınlatma için temel armatür tipleri ve
bir aydınlatma mühendisi yeterlidir. Fakat daha önce görülmemiş ve
sıradan olmayan bir aydınlatma isteniyorsa kesinlikler aydınlatma
tasarımcısıyla çalışılmalıdır.
Çünkü mimari tasarım neyse aydınlatma tasarımı da odur. Hatta
aydınlatma mühendisleri de büyük yapıların iç mekanında mimarların görüşleri doğrultusunda tasarımlarını, hesaplarını ve armatür
seçimlerini yaparlar. Kaynak: voltimum
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Yenimahalle 7 Ayda 1 Ton Floresan Atık Topladı
eri dönüşüm eğitimleriyle atıkların dönüşümü konusunda vatandaşları bilinçlendiren Yenimahalle Belediyesi, floresan atıklar konusunda başlatmış olduğu kampanya ile çığır açtı. Geri
dönüşüm eğitimleriyle atıkların dönüşümü konusunda vatandaşları

G

timinde ham madde olarak kullanılabilecek. Floresan ve tasarruflu
ampul atık toplama kutusu talep eden ya da detaylı bilgi almak isteyen
vatandaşların 278 75 16 nolu telefonu araması yeterli olacak. Floresan ampulün kırılması durumunda uyarılarda bulunan yetkililer,

bilinçlendiren Yenimahalle Belediyesi, floresan atıklar konusunda
başlatmış olduğu kampanya ile çığır açtı.

“Kırıklara asla basmayın ve derhal ampulün kırıldığı yeri terk edin.
Odayı en az 15 dakika havalandırın.

Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ile birlikte floresanlar ve tasarruflu ampullerin toplanması konusunda çalışma başlatan
belediye yetkilileri, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Yenimahalle Belediyesi Ana Hizmet Binası, Dış Müdürlükler ve Ata Mahallesi Semt
Birimi’ne konumlandırdıkları floresan kutuları ile Ocak ayından Temmuz ayı sonuna kadar 1 ton floresan atık topladı.

Kırık ampulden çıkan tozu kesinlikle solumayın. Kırıkları ve yerlere
saçılan cıva partiküllerini temizlemek için elektrik süpürgesi kullanmayın.

Kutularda biriken yaklaşık 3 bin adet kullanım süresi dolmuş floresan lamba, yüzde 100’lük geri dönüşüm oranı ile tekrar lamba üre-
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Plastik eldiven takın ve yerdeki cam kırıklarını fırça ve faraşla toplayın. Topladığınız kırık parçaları bir plastik torba içine alın ve atık
floresan lamba kutularına atınız” dedi. Haberler.com
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Efsaneler Kum Heykel Müzesi’nde

D

sanatçısının katılımı ve yaklaşık 3 hafta süren performansları neticesinde ortaya muhteşem devasa boyutta eserler çıkarılıyor.

Dünya tarihinde iz bırakmış efsanevi olay ve kahramanlar, bu yıl
12’ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali’nde
kumun büyüsüyle yeniden yaratıldı.

Sanatın en doğal, en muhteşem ve en eğlenceli halini yansıtan bu
eşsiz sergide bu yıl ‘Efsaneler’ teması çerçevesinde Amazonlar, Thor,
Tuareg, Şiva, Ganeşa, 300 Spartalı, Adem ile Havva, Minotor gibi
eserlerin yanı sıra, Keops Piramidi, Halikarnas Mozolesi, Artemis

Antalya’nın altın sarısı kumuyla meşhur sahil bandı Lara Plajı’nda
her yıl farklı bir tema çerçevesinde düzenlenen etkinlik, açık hava
müzesi niteliği taşıyor. Son 4 yıldır 365 gün açık hale getirilen sergi
bu yüzden Antalya Kum Heykel Müzesi olarak da biliniyor.

Tapınağı, Machu Picchu, Chicken itza (El Castillo), Kolezyum, Petra
ve Taç Mahal, Eyfel Kulesi gibi dünya harikası yapılar ziyaretçileri
dünya turuna çıkarıyor.

ünyanın 12 ay ziyarete açık ilk, tek ve en büyük kum heykel müzesi Sandland, bu kez ‘Legends’ (Efsaneler) temasıyla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşama fırsatı sunuyor.

Yaklaşık 50 alt temada irili ufaklı yüzlerce kum heykelin sergilendiği Sandland, alan genişliği, katılan sanatçı sayısı ve kullanılan kum
miktarı gibi özellikleriyle dünyanın en büyük ve prestijli kum heykel
etkinlikleri arasında yer alıyor. 10 bin metrekare alanda, yaklaşık 10
bin ton nehir kumu kullanılan sergi dünyanın 365 gün ziyarete açık
ilk ve tek kum heykel etkinliği.
Her yıl aralarında Brezilya, İtalya, İspanya, Rusya, Ukrayna, Letonya,
Bulgaristan, Fransa, Macaristan, Hollanda gibi ülkelerin de arasında yer aldığı 10’u aşkın ülkeden 20’yi aşkın profesyonel kum heykel
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Gündüzleri olduğu kadar geceleri de yoğun ilgi gösterilen sergide
dünyada bu tür bir etkinlikte ilk kez kullanılan LED aydınlatma sistemi ile ışıklandırılan devasa boyuttaki heykeller ve temaya uygun
müzik yayınıyla ziyaretçiler masalsı bir atmosfere çekiliyor.
Çocukların unutulmadığı sergide yer alan Magic Sand Castle (Sihirli
Kum Kale) miniklerin gönüllerince kum heykel yapabilecekleri eğlenceli bir ortam sunuyor. Kinetik kum kullanarak ilk heykeltıraşlık
tecrübelerini yaşayan minikler belki de hayatlarının ilk sanat eserini
ortaya çıkarma fırsatı buluyor. Kaynak: Antalya, (DHA)
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Bundan Sonra Farlarınız Sizin Yerinize Konuşacak
ercedes-Benz geliştirdiği yeni nesil farlarıyla çıtayı daha yukarıya çıkarıyor. Yeni teknolojiyle birlikte farlarınız sizin yerinize diğer otomobillerle iletişime geçebilecek, evet şaka değil.

M

Örnek olarak sistemin bulunduğu aracın nereye gideceğini yola
yansıtıp diğer sürücüleri bilgilendirebilirsiniz. Şeritlerin gözükmediği yollarda şerit çizgilerini göstererek hareket edebilir, karşı şeritte

Video’da yer alan Maybach S-Serisi modelin far teknolojisi aslında
bir projeksiyon sistemi gibi çalışabiliyor. Sistem içeriden yazdığınız
mesajları yola yansıtabiliyor.

giden sürücüye yolla alakalı bilgi verebilirsiniz. Daimler AR-GE Yönetim Kurulu üyesi Ola Kallenius, “Bu teknoloji güvenlik donanımları
arasına eklenen son özelliklerden biri.

LED aydınlatma teknolojisi, dijital far diye adlandırılan bu sistem
milyonlarca micro yansıtıcıyı yönlendirebiliyor. Bu sayede de farlarla
kelimeleri ya da şekilleri yansıtmak oldukça kolay oluyor. Dijital aydınlatmanın birden fazla güvenlik özelliği de bulunuyor.

Bir milyon pikselin üzerinde çözünürlüğüyle Dijital Aydınlatma sistemi sürüş esnasında sadece ideal aydınlatmayı yapmıyor, sürücüye
görsel destek vererek sürüş asistanı görevini de üstleniyor” açıklamasını yaptı.
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Sultaniye Kaplıca Havuzları’na Jeodezik
Kubbe Tasarımı

1

940’lı yıllarda kapalı havuz olarak termal pınarlar üzerine inşa
edilen havuzların üstüne, Koruma Kurulu’nun onayı alınarak,
modüler jeodezik kubbeler tasarlandı ve uygulandı.

Geometrisi ve yapım yöntemiyle ilgi çeken modüler ve geçici strüktürlerin tasarım ve inşa sürecine dair detayları proje ekibi aktarıyor:

Yapıların aydınlatma ve havalandırması için ilk başta, iskeletin bağlantı noktalarında yer alan 9cm çaplı 110 adet fil gözü delikler kullanılmıştır. Her ne kadar gün ışığı aydınlatması için yeterli olsa da, fil
gözü delikler havalandırma ihtiyacına yeterince cevap verememiştir.
İlk kış mevsiminde yaşanan yoğuşma problemi sonrasında içerideki
ahşap kaplamalar aşırı şekilde ıslanmıştır.
380C’lik termal havuzların oluşturduğu buhar ancak tepedeki 5 m2 ’lik
beşgen bölmenin açılmasıyla tahliye edilebilmiştir. Gece aydınlatması için, yine bağlantı noktalarındaki boşluklara 20 adet led spot
yerleştirilmiştir.
Kubbelerin inşası sırasında yaşanan en önemli problem, havuzlar
dolu haldeyken tüm yapım işlerinin gerçekleştirilme zarureti olmuştur. Bunun için 13m uzunluğunda özel bir döner köprü tasarlanmıştır.

Köyceğiz Gölü kıyısındaki Sultaniye Kaplıcaları, tarihi yapıların da yer
aldığı çok eski bir termal tesistir. 1940’lı yıllarda kapalı havuz olarak
termal pınarlar üzerine inşa edilen betonarme yapılar 2015’e kadar
ayakta kalabilmiştir.

Orta noktasından havuz içindeki bir kaideye oturtulan köprünün
her iki ucundaki tekerlekler sayesinde dönebilir hale gelmiştir. İnsan
gücüyle döndürülebilen 125cm genişliğindeki köprünün üzerine 4m
yüksekliğinde iskele kurularak çalışılmıştır.
2015 yılında tehlike arz ettiği için yıkılan havuz binalarının yerine
kalıcı olmayan nitelikte, temelsiz bir yapı inşa etme ihtiyacı doğmuştur. Koruma Kurulunun da onayını alan söz konusu prefabrik yapılar,
modüler jeodezik kubbe mimarisi ile tasarlanmıştır.
15m çapında ikiz kubbelerin iç yüzeyi ahşap kontrplak ile kaplanmış,
dışarıdan da akrilik kumaş kılıf giydirilmiştir. Çelik iskelet üzerine
ahşap üçgen plakaların bağlanması için özel bağlantı elemanları
tasarlanmıştır.
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İkiz kubbelerin mimari tasarımı Çiğdem Yaşar, Murat Yaşar ve Cumhur Osman Alyanak’tan oluşan üç kişilik mimari ekip tarafından
gerçekleştirilmiş olup yapısal detay çözümler Makina Y. Mühendisi
Ercüment Alyanak tarafından gerçekleştirilmiştir. İkiz kubbelerin
inşası ise DOME Küresel Yapı Sistemleri tarafından 2016 yılında gerçekleştirilmiştir.
Kaynak : Burcu Bilgiç /Arkitera
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Avrupa’da Halojen Lambalar Yasaklanıyor

A

vrupa’da 60 yıldan beri ev ve sokakları aydınlatan halojen lambalar, 1 Eylül’den itibaren yasaklanıyor. Enerji tasarrufu için kıta
genelinde bu ampullerin yerini LED lambalar alacak.

LED lambalar, halojen lambaların beşte biri kadar enerji tüketiyor.
Geçiş sürecinin tamamlanmasıyla, karbon salınımının bir yılda 15
milyon ton azalacağı belirtiliyor. Bu, Portekiz’in elektrik tüketimine
eşit.

‘Yılda Hane Başı 145 Dolar Tasarruf’
Ampul üreticisi Philips, halojen lambalardan LED’e geçişle
İngiltere’de ortalama bir hanenin elektrik faturasının 112 sterlin
(yaklaşık 145 dolar) azalacağını söylüyor.
Bir halojen ampul, ortalama iki yıl dayanırken LED lambaların ömrü
15-20 yıla kadar çıkabiliyor.
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LED lambalar, halojen lambalardan daha pahalı. İngiltere’de bir evde
ortalama 10 lamba kullanılıyor.
‘Empoze Edilmesin, Tercih Halka Bırakılsın’
İngiltere’de Avrupa Birliği karşıtı. Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi LED lambaların pahalı olmasının dar gelirlilere külfet getireceği
gerekçesiyle karşı çıkıyor. Parti tercihin halka bırakılması gerektiğini
söylüyor.

Yeni uygulamayla, stoklar tükeninceye kadar halojen lambaların
satışına izin verilecek.
Evdeki fırınlar ve benzeri yerlerde kullanılan, kapsül, lineer ve düşük
voltajlı reflektör halojen lambalar yasak kapsamında değil.
Kaynak: bbc.com
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LED PCB’de Sektörün Öncü Markası Akme LED
PCB Ürün Gamını Yeniledi
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PCB alanında hatırı sayılır
bir yer edinerek konusunda
uzmanlaşan Akme Led, 2007
yılından bu yana hizmet
verdiği ürün gamına eklenen
yeni çeşitler ile sektörün
ihtiyaçlarını karşılamaya
devam ediyor.
Sizi Akme PCB Alkan Kılıç’la
yaptığımız söyleşimizle
başbaşa bırakıyoruz.
Keyifli okumalar..
Akme Led, which has specialized in the field by taking
a considerable place in the PCB area, continues to meet
the needs of the industry with new varieties added to
the product range it has been serving since 2007.
We leave you with our conversation with Akme PCB
Alkan Kılıç.
Have a nice reading ..

interview by nurşah sunay

alkan kılıç
Eylül September 2018

www.sektorumdergisi.com

135

aydınlatma Akme PCB
lighting
Nurşah SUNAY: Alkan bey, AKME PCB’yi biz yakından tanıyoruz.
Ancak okurlarımız için kısa bir ön bilgi almak isteriz..

Alkan Bey, we know AKME PCB closely. However, we would like
to receive a brief preliminary information for our readers..

Alkan KILIÇ: PCB 2007 yılında aydınlatma özellikle LED aydınlatma sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda tamamen yerli sermaye ile
kurulmuş bir firmadır.

AKME PCB is a company established in 2007 with domestic capital
completely in line with the requirements of the lighting sector - especially LED lighting- sector.

Kaliteli pcb üretimine ihtiyaç duyulması, istenilenin zamanında tedarik edilmesi, uygun fiyat vb. ihtiyaç ve dolayısıyla bu ihtiyaçların
karşılanması noktasında etik bir duruş isteyen değerler, kuruluşumuzda bize ışık olup öncülük etmiştir.

The need for good quality pcb production, timely supply, reasonable
price etc. and so values that require an ethical stance at the point of
meeting these needs have paved the way for us in our organization.

AKME LED ürün grupları arasında PCB’yi önceliyor ve uzmanlık alanı haline geldi diyebiliriz. Peki nedir LED PCB, anlatır
mısınız?
Aslında çok doğru bir tespit. Yaptığımız işte Türkiye’de öncü firmayız
diyebiliriz. Bu zamana kadar yaptığımız yüzlerce hatta binlerce müşteri odaklı ürün çalışması, sektörde AKME PCB’nin varoluş hikayesini
yazmıştır.
PCB esasen baskılı devre kartı demektir ve birçok elektronik üründe
kullanılmaktadır. Tüketici tarafından baktığımızda, çoğu zaman kullandığımız ürünlerin devre kartlarını görme şansımız olmuyor. PCB
bu ürünlerin temel yapı taşlarıdır.
2009 yılı sonlarına doğru aydınlatma sektörünün yapıtaşı haline gelen markaların doğması ile birçok firmaya ürün desteği sağladık. İrili
ufaklı birçok firmanın da sektörel çözüm ortaklığını yaptık.

Among the AKME LED product groups, we can say that PCB is
prioritized and has become a specialist area. So what is LED
PCB, could you please explain?
It is actually a very accurate determination. We can say that we are the
pioneering company in Turkey for the business what we do. Until this
time, hundreds or even thousands of customer-focused product studies have written the existence story of AKME PCB in the sector.
PCB is essentially a printed circuit board and is used in many electronic
products. When we look at from the consumer side, we often do not
have a chance to see the circuit boards of the products we use.
PCB is the basic building blocks of these products. Towards the end of
2009, we provided product support to many companies through the
birth of brands that became the building blocks of the lighting sector.

Eski ürünlerden yeni ürünlere geçişlerde, firmalarımıza teknik tasarım ve üretim desteği vererek, varolan ürünleri yeni nesil ürünlere
dönüştürmelerine öncülük ettik.

We have also made sectoral solution partnership with many small
companies. In transitioning from old products to new products, our
companies have pioneered the transformation of existing products
into new generation products by giving technical design and production support.

Üretiminizi ithal ürünlerle kıyaslayacak olursak AKME PCB
kullanıcıya hangi alanlarda avantaj sağlar? Rekabet edebiliyor musunuz?

If you compare your production with imported products, in
which areas does AKME PCB provide benefit for the user? Can
you compete?

Yıllardır bu piyasada olmamız ve piyasa tarafından iyi biliniyor olmamız esasen bizi rekabet noktasından çıkarıp, daha çok müşterilerimizin nezdinde çözüm odaklı bir firma olarak durmamızı sağlıyor.

The fact that we have been in this market for years and we are well
known by the market, essentially enables us to get out of the competition point and to stand as a solution oriented company in front of
our customers. We serve with a sense of cooperation instead of routine
company functioning.

Rutin firma işleyişinden daha ziyade işbirliği anlayışı ile hizmet veriyoruz. Bu sayede, bizimle beraber olan firmalarımız herhangi bir
endişe duymadan, sadece ihtiyaçlarını bize sunarak bekledikleri hizmet ve ürün kalitesine erişmekteler.
Ürünlerimiz üretim ve sonrasında, her türlü uluslararası elektronik
testlerden geçtikten sonra bize ulaşıyor. En ufak bir sıkıntı olması
zaten o ürünü değerlendiremeyeceğimiz anlamına geldiğinden, hatalı ürün toleransımızı sıfırda tutuyoruz. Hem raf hem de kullanım
sürelerinde dıştan müdahale olmadığı sürece ömür boyu garanti
veriyoruz.
Dolayısıyla AKME ile çalışıyor olmak çözüm ortaklarımıza zaman,
maliyet, nitelikli ürün noktalarında ciddi avantajlar sağlıyor. Gerektiğinde her müşterimize bir Ar-Ge departmanı hizmeti veriyoruz. Bu
onların da farklı alanlara daha fazla zaman ayırmasına ve personel
çalışma sürelerini kendi uygun gördükleri farklı şekilde değerlendirmelerine imkan sağlıyor. Kendileri adına tüm süreci biz yönetiyoruz.
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By this means, our companies that accompany with us, without worrying about anything, reach the service and product quality they expect with just presenting their needs to us. Our products, following the
production, reach us after they have passed all kinds of international
electronic tests. Since the slightest problem means that we cannot
evaluate that product anymore, we keep our fault tolerance at zero.
We provide lifelong guarantee as long as there is no outside interference on both the shelf and the usage period. Therefore, working with
AKME gives our solution partners significant advantages in terms of
time, cost and quality product.
We provide a R&D department service to each customer whenever necessary. This allows them to devote more time to different areas and to
utilize staff working time in different ways that they see fit. We run the
entire process on behalf of them.
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LED ürünlerle ilgili okurlarımıza vermek istediğiniz bilgi ya
da uyarılarınız var mı?

Do you have any information or warnings about LED products
for our readers?

Şimdi LED dediğiniz zaman herkes ürünün satıcısı konumunda ancak
ürünün teknik yönden degerlendirmesini yapabilecek insan sayısı
çok az. Yurt içi ve yurt dışında ürün satan çok firma bulunmakta.
Esasen bu çokluk bir anlamda ürün çeşitliliği ve farklılık demek.

Now, when you say LED, everyone is the seller of the product, but there
are very few people who can make evaluation of the product from the
technical side. There are many companies selling products both at
home and abroad. Essentially, this multiplicity means product variety

Sadık Soylu
Mesele şu ki; bu karmaşıklık içerisinde en kaliteli ve optimum değerlendirmeyi yaparak, bizi ileriye götürecek sağlıklı bir ürünü ve firmayı bulma zorluğunu aşmak zorundasınız. Sadece ticari, ciro odaklı
ithalatları kesinlikle tasvip etmiyoruz.

and a difference in a sense. The point is that; you have to overcome
the difficulty of finding a healthy product and a company to take us
forward by making the best quality and optimum evaluation in this
complexity.

Ürünlerimize 3 yıl garanti veriyoruz. Dileyen müşterilerimize kendi
hazırladığımız ürünlerde 5 yıl garanti veriyoruz. Bu tamamen müşterinin tercihine bırakılmış bir husus. Firma olarak sonuna kadar,
satılan her ürünümüzün arkasında duruyoruz.

We never approve the imports that are only commercial and turnoveroriented. We give our products a 3 year warranty. If our customers
want, we offer 5 year warranty for the products that we prepare. This is
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Biraz da diğer ürün gruplarınızdan da bahsedelim..
Bu dönemde bitmiş ürün gamımızı yenileyerek; sokak lambaları, sokak projektörleri, walwasherlar ve havuz lambalarını OEM demonte
ürünlerle geliştirdik. Artık müşterimiz bize ihtiyacı olan ürünü söylediğinde, tabiri caizse fişe takıp çalıştıracağı şekilde ürün gönderiyoruz.
Önümüzdeki dönem ürün gamına ilave edeceğiniz yenilikler
ya da mevcut ürünlerin iyileştirilmesi veya AR-GE çalışmalarınız olacak mı?
AR-GE sektörümüzün olmazsa olmazı. Sürekli bu hususta çalışan arkadaşlarımız var. Hem yeni ürün tedariğinde, hem de mevcut ürünlerin iyileştirilmesinde AR-GE çalışmalarımızdan vazgeçmeyeceğiz.
Bu sayede doğru ürünü test etme ve uygulama şansına sahip oluyoruz. Sonradan karşılaşabileceğimiz olası problemleri baştan öngörüp savabilmek, iş akışımız içerisinde maddi, manevi ve en öncelikli
tercihimizdir.
Firma çözüm ortaklarımızı bu hususta AKME PCB’nin, nasıl mücadele
verdiğini bildiklerinden, onların bize duyduğu güven daha dinamik
olmamızı sağlıyor.
Sektörde yaşadığınız en büyük zorluklar neler oluyor? Bunların çözümüne yönelik önerileriniz nelerdir?
Sektörde kaliteli malzeme anlamında bir zorluk yaşamıyoruz ancak
zaman zaman ucuz ürüne yönelme ihtiyacı duyan müşterilerimizin,
devamında yaşadıkları zorluklara ve sıkıntılara şahit oluyoruz. Hiç
kimse kaliteli bir malzemeyi olmayacak bir fiyata sunamaz.
Maalesef farklı firmalardan ayrılıp, sonradan kendilerine satış ofisi
kuran ve esasen malzemelerin niteliğini tanımayan kişiler, kaliteden
muaf olarak ithal ettikleri malzemeleri sadece kar marjını hedef alarak piyasaya sunduklarında, çok mağdur olan firmalarla tanışıyoruz.
Devletimizin bu hususta öncü olup kesinlikle milli servetimizin dışarıya bu şekilde çıkmasını engellemesi lazım. Bu gibi maddi menfaat
düşkünü müşterilerin; verilen emeğe saygı duymayan, yapılan hizmetleri hiçe sayan bencil ticaret anlayışlarını da reddediyoruz. Sonuçta onların mutlu olması bizim de mutlu olmamız ve yaptığımız
işin karşılığını hak etmemiz demektir.
Alkan bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Okurlarımız için sektörle ilgili eklemek istedikleriniz var mı?
Sektörümüz gün geçtikçe iyileşiyor. Her ne kadar, arada bir sermaye
odaklı kullan at malzeme girişleri olsa da, sağlam ve uzun süreli kullanıma ihtiyaç duyulan üretimler her zaman tercih ediliyor.
Özellikle yurt dışından bize bu yönde çok talep geliyor. Ben inanıyorum ki, ilerleyen zamanlarda kalite ve uygun fiyat bu piyasada
kendisine sağlam bir yer edinecek. Çünkü bunlara ödenen bedeller
aynı zamanda milli servet ve her sene ürün değiştirmektense, yıllarca aynı ürünü memnuniyetle kullanabilmek, hepimiz için öncelikli
tercih konumuna gelecektir.
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a matter left entirely to the preference of the customer. As a company,
we stand behind every product sold until the end.
Let’s talk about some of your other product groups ..
In this period, we renewed our finished product range; streetlights,
street projectors, wallwashers and pool lamps with OEM demountable
products. Now, when our customer tells us what product is needed, we
send the product in a way that can be worked just with plugging in.
For the upcoming period, do you have any plan regarding adding new products to your product range or improving existing
products or R&D work?
R&D industry is a must. We have colleagues who are constantly working on this issue. We will not give up on our R&D efforts both for the
supply of new products and the improvement of existing products.
By this means we have the chance to test and apply the right product.
To be able to anticipate and solve possible problems that we may encounter later, is our material, spiritual and top priority choice in our
work flow.
Since our solution partners know how AKME PCB deals with in this
regard, their confidence in our company allows us to be more dynamic.
What are the biggest challenges you have experienced in the
sector? What are your suggestions for resolving them?
We do not experience a challenge in the sector in terms of quality
materials but from time to time we are witnessing the difficulties and
distress of our customers who need to turn to cheap products. No one
can offer a quality product at an impossible price.
Unfortunately, we meet with many victim companies that leave from
the different companies and then establish their own sales offices, do
not know the quality of materials and suffer from supplying imported
products of poor quality to the market by targeting the profit margin.
It is necessary that our government to be at the fore in this matter and
prevent our national wealth from going out of the country. We do not
respect such material-affectionate customers like this; we reject the
selfish trade conception which neglects the services made and labour.
After all, their happiness means that we too are happy and that we
deserve the return of our work.
Alkan Bey, thank you very much for the information you have
given. Do you want to add anything about the industry for our
readers?
Our industry is improving day by day. Although there are occasional
capital-intensive single use material provision, production that has
robust and long-lasting usage is always preferred.
We have high demand especially from abroad in this direction. I believe that quality and fair price will have a solid place in this market
in the future. Since the price paid for them is also the national wealth,
and instead of changing the product every year, using the same product with pleasure for years will be the priority choice for all of us.
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GMW MIMARLIK Geleceğin Havalimanlarını
Analiz Etti

Y

urt içinde ve yurt dışında üstlendiği pek çok ödüllü havalimanı
projesiyle öne çıkan GMW MIMARLIK, havacılık sektörüne dair
teknoloji trendlerini ve geleceğin havalimanlarını analiz etti.

Yapay zeka, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik kavramlarının hakimiyetini artıracağı havalimanlarında yakın gelecekte ise tüm yolcu
işlem alanlarında tamamen biometrik sisteme geçiş sağlanacak.

Yakın zamanda uygulamaya geçen ve hızla yayılacağı tahmin edilen
sistemlere örnek olarak 2007 yılında tamamlamış oldukları Kahire
Havalimanı T3 Projesi’nde ilk defa uygulanan biometrik pasaport
geçiş alanlarını gösteren GMW MIMARLIK, bu uygulamanın sadece
pasaport geçişleri için değil, diğer işlemler için de yaygınca kullanılmaya başlandığını ve yakın gelecekte tamamen biometrik sisteme
geçileceğini belirtiyor.

Filipinler Havalimanı

Havacılık sektörünün küresel bir endüstri haline dönüştüğüne ve
önümüzdeki yıllar içinde sosyal, ekonomik, çevresel, teknolojik ve
jeopolitik gelişmelere bağlı olarak ciddi bir değişim geçireceğine
dikkat çeken GMW MIMARLIK, bu tetikleyiciler arasında “Kritik belirsizlik” olarak kabul edilebilecek unsurların olması sebebiyle sektörün
geleceğini şimdiden tam olarak tarif etmenin mümkün olmadığını
belirtse de, havalimanlarında uygulanan teknolojik gelişmelerin
terminal binalarını yakın gelecekte nasıl değiştireceğini yorumladı.
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Bu sayede havalimanı içinde bir yolcunun geçmesi gereken tüm
işlemler çok daha hızlı tamamlanacak ve planlama aşamasında
dikkate alınması gereken bekleme alanları ciddi şekilde azalacak.
Artık akıllı telefonlarda bile olan biometrik uygulamalar sayesinde,
insanların biometrik aşinalığının da artacağını vurgulayan mimarlar,
bu sürecin beklenenden hızlı olacağını tahmin ediyor.
Havayolu ulaşımında bagaj işlemlerinin, hem yolcu hem de havayolu şirketleri için en önemli konulardan biri olduğunu dile getiren

haber
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GMW MIMARLIK, 4 yıl önce projesini tamamladıkları Medine Havalimanı Hac Terminali’nin planlamasında, havaalanına gelmeden
önce yapılan check-in ve bagaj teslim işlemlerini öngördüklerini, bu
uygulamanın otellerden ya da şehir merkezlerinden yapılacak bagaj
tesliminde hızla yaygınlaşacağını vurguluyor.

Bahsi geçen tüm bu sistemler, her zaman terminal yapı veya mimarisini ciddi anlamda etkilemese de tamamen yolcunun ihtiyaç ve
zevklerine göre kişiselleştirilmiş bir hizmet vererek yolcu konforunu
arttırmasının yanında, işletme giderleri ve ticari imkanlar gibi birçok
farklı konuda da avantaj sağlayacak.

Tayuan Havalimanı

Ayrıca nesnelerin interneti kavramına (IoT) örnek olarak verilebilecek sürekli kullanıma uygun elektronik bagaj etiketleri ve RFID
kartlar sayesinde gerçek zamanlı olarak takibi yapılabilen bagajların
yolculukları çok daha sorunsuz hale getirmeye başladığının da altını
çiziyor.
Günümüzde çok sık duyulan yapay zeka, sanal gerçeklik ve artırılmış
gerçeklik kavramlarının bizzat havalimanlarında da kullanılmaya
başlandığını ifade eden GMW MIMARLIK’a göre, robotlar ve akıllı
telefonlar ile birlikte çalışan beacon’lar, yolcuya ihtiyaç duyduğu bilgileri anında iletilebiliyor ya da biometrik tanıma sistemi sayesinde
erişilen kişisel bilgilere göre özel bir hizmet sunulabiliyor.
Örneğin, yolcunun o anda bulunduğu noktadan gitmek istedikleri
noktaya ilişkin yönlendirmeler, kendi uçuşları ile ilgili bildirimler
veya ticari alanlardaki promosyonlar ile ilgili bilgiler anlık olarak cep
telefonlarına gönderiliyor.
Yolcuların sanal gerçeklikle yapılmış tematik bir tünelin içinden geçmesi ile aslında biometrik sistem ile güvenlik kontrolünden geçiyor
olmaları, hem yolcu memnuniyetini olumlu etkiliyor hem de zaman
ve mekan kazandıracak gelişmelerin önünü açıyor.

GMW MIMARLIK penceresinden bakıldığında; gelecekte terminal tasarım prensiplerini dramatik şekilde değiştirecek konuların başında
hiç şüphesiz uçak tasarımları ve havalimanlarında uygulanan teknolojik gelişmeler geliyor.
Son 20 yıldır terminal tasarımını ciddi şekilde etkileyen teknolojik
gelişmelerden birinin A380 tipi büyük gövdeli uçaklar olduğunu vurgulayan GMW MIMARLIK, iskele bölümündeki bekleme salonları ile
bagaj alım salonunun büyüdüğüne, köprü kotlarındaki değişikliklerin kat yüksekliklerini etkilediğine ve bagaj alım salonlarına daha
uzun bagaj bantları eklendiğine dikkat çekiyor.
Mimari takım olarak ilk yıllarda sadece bu tip uçaklar için özel salonlar tasarlarken, sonraları farklı konfigürasyonlarla küçük gövdeli iki
uçağın aynı park pozisyonunu kullanmasını sağlayarak daha efektif
çözümlere gittiklerini ifade ediyorlar ve ekliyorlar:
“Alternatif yakıt ve enerji kaynaklarının da kullanılmasına paralel
olarak belki de piste ihtiyaç duymayan, hareket kabiliyeti gelişmiş
uçaklara uygun terminal tasarımları şimdilik uzak bir gelecekte duruyor.”
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En Az Güneş Enerjisi Kullanan Ülke; Türkiye

A

vrupa’da Türkiye ile eşdeğer ışınıma sahip tek ülke İspanya ve
kısmen İtalya’dır. Buna rağmen üzüntü verici olarak ortaya çıkan gerçek ise güneş enerjisinden çok az yararlanıyor olmamızdır.

Hesap makinesi gibi küçük aletlerden gelişmiş uydu alıcılarına kadar
çeşitli yerlerde kullanılabilir. Bunun yanı sıra sokak aydınlatmalarında sinyalizasyon aletlerinde ve deniz taşıtlarında da kullanılmaktadır.

Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyaya bakıldığında, Türkiye ışınım
oranları noktasında dünyanın “yatırım yapılabilir” sayılı ülkelerinden
biridir. Avrupa’da Türkiye ile eşdeğer ışınıma sahip tek ülke İspanya

Güneş ışınlarını kullanmak suretiyle çeşitli teknolojiler geliştirilmiştir. Güneş enerjisi gelişen teknolojiyle birlikte ısı, ışık ve elektrik üretiminde de kullanılmaktadır.

ve kısmen İtalya’dır. Buna rağmen üzüntü verici olarak ortaya çıkan
gerçek ise güneş enerjisinden çok az yararlanıyor olmamız.

Güneş panelleriyle su ısıtma sistemleri kurulmuştur. Özellikle yazın
güneş alan bölgelerde sıcak su bu şekilde elde edilmektedir. Türkiye,
güneş enerjisi ile sıcak su elde edimi ve kullanımı açısından dünya
genelinde her sene ilk üçe girmektedir.

Yerli kaynaklarımız ile temiz enerji üretimi başka bir deyişle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi olması gereken noktadan oldukça uzaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz
hem ülke ekonomisi hem de doğa açısından en kazançlısı.
Her geçen gün Güneş enerjisinin kullanım olanakları artmaktadır.
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Fipronet Elektronik İmalat San. Tic. A.Ş. yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çalışmalarını geliştirerek sürdürüyor. Bunların içinde en
önemli yer tutan ise Akıllı Şehir Mobilyaları. Bu konuda Fipronet’ten
yapılan açıklamada kısaca şunlara değiniliyor.

aydınlatma haber
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Akıllı Şehir Mobilyaları
İklim değişikliğinin etkilerinin sıklıkla yaşadığımız bugünlerde,
sürdürülebilir çevre konusunda çalışma yapan firmaların sayısında
gözle görülür biçimde artış gözlenmekte.

Üründe mevcut olan otomatik dimleme ve bluetooth ile uzaktan
erişim özellikleri sayesinde, ışık seviyesi ayarlamaları kullanıcı tarafından kolaylıkla yapılabiliyor. Böylece, özellikle büyük şehirlerde
sıklıkla şikayetçi olduğumuz ışık kirliliğinin de önüne geçme imkanı
sağlanmış.
İLKA-Solar Enerjili Aydınlatma Sistemi, gün boyu solar panelden
ürettiği güç ile gece çalışıyor ve ek olarak 5 gün kapalı hava koşullarında, otomatik dimleme özelliği sayesinde aydınlatma yapmaya
devam edebiliyor.

Fipronet A.Ş. Genel Müdürü
Yılmaz Bingöl

Bunlarda biri de, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak dış mekan aydınlatma çözümleri geliştiren Fipronet A.Ş. Geçen sene kurulan firma, solar enerji ve LED teknolojisini birleştirerek, müşterilerine
şebeke bağlantısı gerektirmeyen, sorunsuz aydınlatma çözümleri
sunarak sektöre hızlı bir giriş yaptı.

Fipronet A.Ş. Genel Müdürü Yılmaz Bingöl, “Sektörde ihtiyaç duyulan bir alanda yaptığımız yatırım ile çok güzel bir ivme yakaladık.
Ürünlerimiz, elektronik aksamları dahil olmak üzere, ileri teknoloji
kullanılarak, %100 Türk sermayesi ile Türk mühendisleri tarafından
üretilmektedir. Bunun gururunu taşımakla birlikte, aldığımız sorumluluğun da bilincindeyiz” dedi.
Elektrikten tasaruf eden ve sıfır karbon emisyonlu olan ürünler, IoT
uyumlu yapıları ile kullanıcıya farklı kullanım seçenekleri de sağlamakta.
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Ülkemizde, bu tip ürünlerin görünürlüğünün artması, farklı mecralarda yenilenebilir enerji kullanımı konusunda farkındalığı arttıracaktır. Bu kapsamda farklı projeleri destekleyen Fipronet A.Ş., sosyal
sorumluluk örneği de göstermektedir. Kaynak: turkiyeturizm.com
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Kapaklı Güneş Enerjisi İle Aydınlanacak

K

apaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalarında sona yaklaşılan ve güneş enerjisi ile çalışan 6 metre
yüksekliğinde, 40 watt gücünde, 250 watt’lık güneş panelli
modern dekoratif aydınlatma direklerinden 5 tanesi deneme amaçlı
Vatan Caddesi’ne koyuldu.

6 metre yüksekliğinde tasarlanan direklerimiz 40 watt gücünde ve
armatürü bulunmaktadır. Ayrıca 250w güneş paneli bulunan direklerimiz aküsü tam dolu olduğunda, hiç güneş görmeden 2 gün boyunca başka bir kaynağa ihtiyaç duymadan enerji sağlayacak”dedi.

Modern dekoratif aydınlatma direkleri, elektrik altyapısına ihtiyaç
duymadan aküsü tam dolu olduğunda, hiç güneş görmeden 2 gün
boyunca enerji sağlayabilecek.Aydınlatma direkleri vatandaşların
caddelerde daha güvenli ve rahat yürüyebilmesi adına Kapaklı’nın
en işlek caddelerine yerleştirilecek.

“Kapaklı’mıza Hayırlı Olsun”

Hiçbir Kaynak Olmadan 2 Gün Boyunca Aydınlatma Sağlayacak

Belediyecilik hizmetine farklı bir bakış açısı getirdiklerini belirten
Mandalı, “Enerjide kendi kendine yetebilen ve ülke ekonomimize
katkı sağlayacak enerji projeleri ile belediyecilik hizmetlerine farklı
bir bakış kazandırıyor ve yenilikleri Kapaklı’mıza kazandırmak için
ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz.

Yapılan aydınlatma direklerinin hiçbir kaynağa ihtiyaç duymadan 2
gün boyunca aydınlatma sağlayabileceğini belirten Kapaklı Belediye
Başkanı İrfan Mandalı, “Güneş enerjisi; tüm dünyanın “Temiz Elektrik Enerjisi” olarak nitelediği bir enerji kaynağıdır.

Vatan Caddesi’nde demo olarak 5 adet 6 metre uzunluğundaki, gündüz güneşten ürettiği enerji ile geceleri caddemize ışıl ışıl bir görünüme kavuşturacak modern aydınlatma direklerimizin montajlarına
başladık.

Biz de buradan hareketle gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakmak ve ekonomiye katkı sağlamak üzere; güneş panelli dekoratif
aydınlatma direklerini kentimizdeki işlek caddelerimize koyacağız.

Güneş enerjili sokak aydınlatma projemizi Kapaklı’mızda tüm cadde
ve sokaklara uygulamak için çalışıyoruz. Kapaklı’mıza hayırlı olsun”
dedi. Kaynak: cerkezkoy.bakis.com
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Bilim İnsanları, Soğuk Sokak Işıklarının Tehlike
Oluşturmadığını Söylüyor
Cool Street Lights Not A Hazard, Say Scientists

Ü

L

olan New York’taki Aydınlatma Araştırma Merkezi’nden (Lighting
Research Center) bir ekip, “mavi ışık tehlikesi” diye anılan şeyin renk
sıcaklığına bağlı olmadığını ve LED ışıklarını kontrol altına alarak önlenebileceğini buldu.

the so-called ‘blue light hazard’ is not related to colour temperature
and can be avoided by controlling the light from the LEDs.

st düzey bilim insanları, soğuk renk sıcaklığına sahip LED sokak
lambalarının tehlike oluşturmadığını söylüyor. Son zamanlarda
ABD’li tıp uzmanları tarafından ortaya atılan, endişeleri çürütüyor gibi görünen bir çalışmada, sektörün en üst düzey laboratuvarı

Yetkililer, potansiyel mavi ışık tehlikesinin bir göstergesi olarak renk
sıcaklığını kullanmanın bir hata olacağını söylüyor. Örneğin 2800K
akkor flamanlı bir lambanın, “6500K da dahil herhangi bir LED kaynağından daha büyük tehlike arz ettiğini” söylüyorlar.
Tam tersine, geçtiğimiz yıl Amerikan Tıp Derneği (American Medical
Association) sokak lambalarının 3000K renk sıcaklığıyla sınırlandırılması gerektiğini söylemişti.
Elbette sodyum buharlı lambaların “soğuk” LED sokak lambalarıyla
değiştirilmesi sonucu yerel halk ve kampanya yürütenler tarafından
topa tutulan yerel yetkililer ve belediyeler, bu raporu hemen dikkate
aldı.
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ED Street lights with cool colour temperatures are not a hazard, say
top lighting scientists. In a study which appears to rebut concerns
raised recently by the US medical profession, a team at the Lighting Research Center in New York the industry’s top lab has found that

The authors say it would be a mistake to use colour temperature as an
indication of potential blue-light hazard. They say that, for instance,
a clear incandescent lamp at 2800K is ‘associated with a greater risk
than any white LED source, including one at 6500K’.
Last year, by contrast, the American Medical Association suggested
street lights should be limited to 3000K colour temperatures.
The report is certain to be seized upon by local authorities and municipalities who have come under fire from residents and campaigners alarmed by the replacement of sodium lamps with ‘cold’ LED street
lights.
But while the LRC study appears to exonerate colour temperature, it
says glare need to be dealt with in the usual way by the use of lenses,
baffles and diffusers.
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Ancak LRC’nin çalışması bir yandan renk sıcaklığını temize çıkarır
gibi görünürken öte yandan parıltının, lens, deflektör ve difüzörler
tarafından eskiden olduğu gibi halledilmesi gerektiğini de söylüyor.

The scientists John Bullough, Andrew Bierman and Mark Rea – say
their results show that in the majority of applications, LEDs do not exhibit greater risk for blue-light hazard than other light sources.

Bilim insanları John Bullough, Andrew Bierman ve Mark Rea elde
ettikleri sonuçların, uygulamaların çoğunluğunda LED’lerin diğer
ışık kaynaklarından daha fazla mavi ışık tehlikesi göstermediğini
söylüyor.

‘LEDs present no special concerns for blue-light hazard over other common light sources in typical cases because our natural photophobic
responses, such as squinting and averting the gaze, limit exposure to
bright light’.

“Mavi ışık tehlikesi bakımından LED’lere diğer yaygın ışık kaynaklarından daha özel bir ilgi göstermek gerekmiyor. Çünkü gözümüzü
kısmak veya bir şeye gözümüzü dikip bakamamamız gibi doğal fotofobik tepkilerimiz parlak ışığa maruz kalmayı sınırlandırıyor.”

However, street lighting campaigner Simon Nicholas said he could see
nothing in the LRC’s press statement ‘which might lead to a conclusion
that cool street lights not a hazard’.

Ancak, sokak lambaları için kampanya yürüten Simon Nicholas,
LRC’nin basın açıklamasında “soğuk renk sıcaklığındaki sokak lambalarının tehlikeli olmadığına dair” herhangi bir şey göremediğini
söylüyor.
Nicholas’a göre, “LRC’nin, metodoloji ve çıkarımları yakından incelememiz için araştırma sonuçlarını serbest dolaşıma sokmadan basın
açıklaması yayımlamayı seçmesi son derece endişe verici.
“Bir kez daha LRC’nin AMA raporunu ve özellikle de benzer renk sıcaklığını (CCT) bir metrik olarak kullanmak bakımından- kendileri
herhangi bir alternatif metrik sunmadan değersizleştirme girişimini
görüyoruz. Gerçek şu ki, CCT yegane yaygın kullanımlı ve anlaşılır
metrik olmaya devam ediyor her ne kadar belli uygulamalar için
mükemmel olmasa da.
“LRC’nin gündeminde ne olduğunu sorgulamak lazım. Daha iyi sokak aydınlatmalarını teşvik etmek mi, yoksa herkesin gayet açıkça
gördüğünü –LED sokak aydınlatmalarıyla ilgili bir sürü ciddi sorun
var ve mavi bakımından zengin spektral içerik bunlardan sadece
biri- aydınlatma sektörüne gösterme cüretinde bulunan AMA’ya
karşı puan kazanmaya çalışmak mı?”Kaynak: luxreview.com
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‘It’s deeply concerning that the LRC chose to publish a press release on
their research without making the research paper itself freely available
for scrutiny of the methodologies and conclusions.
‘Once again we have a case of the LRC attempting to discredit the AMA
report - and particularly in respect of the use of correlated colour temperature (CCT) as a metric without providing any alternative metrics
of their own.
The reality is that CCT remains the only widely used and understood
metric, albeit a less than perfect one for certain applications.
‘Furthermore, it strikes me as rather hypocritical for the LRC to denigrate the AMA for its use of CCT when it is widely accepted that whilst
radiance is also a significant factor in calculating photobiological risk,
it also holds that for directly comparable sources, the blue light hazard
risk also increases with CCT.
‘One has to question what the LRC’s real agenda is? Is it to promote
better street lighting or to simply to try to score points against the AMA
for having the temerity to point out to the lighting industry what the
general public can see quite plainly – that there are serious issues
with LED street lighting of which blue-rich spectral content is just one
of many.’
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IstanbulLight 2018, Gençlere ve Geleceğe
Işık Oluyor

I

stanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri
Fuarı, Aydınlık Gelecek, Gençlerle Gelecek Projesi’nin destekçileri
arasında yerini aldı. 2017 yılında IstanbulLight Fuarı’nda temelleri
atılan sosyal sorumluluk projesi, Balıkesir’de Güzel Sanatlar Lisesi
resim öğrencileri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektronik Bölümü öğrencilerini biraraya getiriyor.

leki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektronik Bölümü öğrencileri çapraz
eğitimlerle aydınlatma alanında teknik ve estetik konularda gelişim
fırsatı yakalıyor. Öğretmenlerinin destekleriyle projeler geliştiren
öğrenciler, geleceğin aydınlatma fikirlerini hayata geçirmek üzere
teşvik ediliyor.

Böylece estetik ve teknik alanların sinerjisi ile geleceğin LED tasarımlarını ve sistemlerini yaratacak nitelikli profesyoneller yetiştirmeyi amaçlıyor. Projenin ilk yılında yaratılan başarı ve gelecek dönem hedefleri fuar kapsamında sektöre sunulacak.

Aydınlık Gelecek, Gençlerle Gelecek Projesi sayesinde sektörde çok
hayati bir ihtiyaç olan donanımlı profesyonel ihtiyacına somut bir
çözüm sunulduğuna değinen UBM EMEA IstanbulLight Marka Direktörü Mehmet Dükkancı, “Dünya yeni nesil teknolojiler ile hızla
değişirken en büyük ihtiyacın bu teknolojiyle yenilikleri icat edecek
profesyoneller olduğunu biliyoruz. Bu durum aydınlatma sektörü
için de geçerli.

UBM Turkey tarafından organize edilen 11. IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi Aydınlık
Gelecek, Gençlerle Gelecek Projesi’ni destekleme kararı aldı. 19-22
Eylül 2018 tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek
olan IstanbulLight 2018, projenin gelişiminde öncü bir rol üstlenecek.
İstikrarlı bir büyüme ile Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri
olan aydınlatma sektörüne yetkin profesyoneller kazandırma hedefiyle başlatılan Aydınlık Gelecek, Gençlerle Gelecek Projesi, ilk bir
yılda kritik bir başarı yakaladı. Proje kapsamında, Balıkesir’ deki T.C.
Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi resim öğrencileri ve İMKB Mes-
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Özellikle LED aydınlatma sistemleri ile birlikte estetik ve teknik
bilgi birikimine sahip profesyonellere olan ihtiyaç hızla artıyor.
Balıkesir’de ülkemiz için bir ilk olarak hayata geçirilen Aydınlık Gelecek, Gençlerle Gelecek Projesi bu anlamda sektörümüz için bir umut
ışığı oluyor.
Gençlerimize daha güçlü bir kariyer yaratma imkanı tanırken, aydınlatma şirketlerinin iş gücü ihtiyaçlarına da cevap sunuyor.

aydınlatma haber
lighting
İlk yılda öğrencilerin hayata geçirdikleri fikir ve projeler ise gelecek
vaat ediyor. İnanıyoruz ki UBM EMEA’nın desteğiyle proje güçlenerek
büyüyecek. Hem gençlerimize hem de sektörümüze bu şekilde hizmet etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

nün potansiyelini gerçekleştirebilmek ve ülkemizi bu alanda öncü
bir konuma taşımak için donanımlı profesyonellere ihtiyaç duyduğu ortadadır. Bu proje ile bunu başarmanın mümkün olduğu gözler
önüne serildi.

IstanbulLight 2017’de sektördeki ihtiyacı gözlemleyip projenin temellerini attıklarını belirten Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektronik Öğretmeni Ahmet Keskin; “Sektördeki önemli
bir ihtiyaca yanıt veren ve gençlerimizin parlak bir gelecek beklentisine çözüm sunan projemiz Karesi Belediyesi’nin desteğiyle kısa bir
sürede hayat buldu.

Başta öğretmenlerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi
kutluyor, tüm sektör kurumlarını geleceğimizi aydınlatacak bu projeye destek sunmaya ve böylece ülkemizin geneline bu çalışmaları
yaymaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Amacımız, iş hayatına atıldıklarında daha kolay iş bulmaları için
güncel teknoloji bilgisi ile birlikte estetik donanımlarla gençlerin
mezun olmasını sağlamak. Projeyi destekleyen tüm kurumlara
ve fuarda olmamızı sağlayan UBM IstanbulLight ekibine, AGİD ve
ATMK’ya teşekkür ederiz” dedi.
Projeyi çok değerli bulduklarını ifade eden Aydınlatma Türk Milli
Komitesi Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil ise “Aydınlatma sektörü-
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Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) ve Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) destekleriyle, Balıkesir Karesi Belediyesi’nin
sponsorluğunda ilk bir yılını tamamlayan projenin detayları fuar
alanında yer alacak Aydınlık Gelecek, Gençlerle Gelecek Standı aracılığıyla ve projeye liderlik eden öğretmenlerin sunumlarıyla sektör
temsilcileri ile paylaşılacak. Fuar, Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, Balkanlar, BDT ülkelerinden 8000’i aşkın sektör
profesyonelini ağırlayacak ve 250’nin üzerinde firmanın en yeni ürün
ve teknolojilerine ev sahipliği yapacak.
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PDG Mimarlar’dan Tarihi ve Kültürel Kimliğe Vurgu Yapan
Tasarım: Hatay Dinler ve Medeniyetler Projesi

İ

stanbul ve Houston (ABD) kentlerindeki ofislerinde yer alan profesyonel kadrolarıyla ulusal ve uluslararası ölçekte nitelikli projelere imza atan PDG Mimarlar tarafından tasarlanan Hatay Dinler ve
Medeniyetler Projesi’nde, kentin sahip olduğu potansiyellere vurgu
yapılarak, Hatay’ın farklı dinlere mekan olmuş kültürel kimliğini ön
plana çıkaran bir kentsel imge oluşturulması amaçlanmış.

PDG Mimarlar Kurucu Ortağı Y. Mimar Murat Şahin’e göre ülkemizde
2000’lerle birlikte yoğun olarak yer bulmaya başlayan kentsel dönüşümün ortaya çıkışının temel nedenleri; göç, yasa dışı yapılaşma,
özellikle deprem olmak üzere doğal afetler, kent merkezlerinin ve
eski kent parçalarının sorunlarının süzülme süreci temel başlıkları
etrafında şekilleniyor.

Projelerini sahip olduğu tüm potansiyelleri sorgulayarak yenilikçi bir
bakış açısıyla ele alan Mimar Cengiz Gültek ve Mimar Murat Şahin
liderliğindeki PDG Mimarlar, Hatay’da 10.7 hektar alanın kentsel
dönüşümünü içeren, bölgenin sosyo ekonomik ve fiziksel olarak
gelişmesi hedefine hizmet edecek ve aynı zamanda da Hatay’ın çok
katmanlı kültürel zenginliğini kullanıcılarına daha etkin bir şekilde
yansıtacak olan Hatay Dinler ve Medeniyetler Projesi’ni hayata geçiriyor.

Hatay’ın da 1. derece deprem kuşağında yer alıyor olması, küçük sanayi hal eski otogarı kapsayan 10.7 hektar alanın kentsel dönüşüm
alanı olarak belirlenmesinde etkili olmuş.
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Mimar Murat Şahin: “Projede Sahip Olunan Potansiyeller
Birbirini Tetikledi”
Projeyi ele alırken kentsel sürdürülebilirlik sağlamak adına, Hatay’ın
farklı dinlere mekan olmuş kültürel kimliğini öne çıkaracak kentsel

aydınlatma haber
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bir imge oluşturulması amaçlanmış. Mevcut geleneksel kent dokusuna uygun bir şekilde kurgulanan projede; insan odaklı fiziksel kurgu, kente entegrasyon, iklimlendirme ve avlu oluşumları tasarımın
ana çizgisini oluşturmuş.

Ama asıl mesele, tasarım yapmadan tasarım yapmak oldu. Tamamen yalın yollar ve yürüyüş parkurları olacak şekilde tasarlanmadan
şekillendirilecek bir alan olarak düşündük. Tüm süreci düşündüğümüzde sahip olunan potansiyeller birbirini tetikledi diyebiliriz.”
Hatay geleneksel kent dokusuna sınırı olan, mevcut durumda küçük
sanayi ve meyve sebze halinin bulunduğu fiziksel açıdan bir çöküntü
bölgesinin yenilenme projesi olarak betimlenen Haraparası Projesi,
Hatay’ın girift sokaklarını, damak tadını, sanat tarihini ve 3 semavi
dinin ‘bir’liğini işaret eden alanın, ekonomik – sosyal – fiziksel bakımdan sağlıklı bir şekilde gelişmesini amaçlıyor.
PDG Mimarlar, medeniyetler beşiği Hatay’da öne çıkan ve Hatay’ın
özgün kimliğine vurgu yapacak 3 konu olan organik doku, sanat tarihi ve gastronomiyi, bu alanlarda uzmanlaşmış üç sokak tasarımı ile
projeye entegre etmiş.

Murat Şahin, otel, müze ve konut bölgelerinden oluşan, Haraparası
ve Saint Pierre Parkı alanlarını da kapsayan Hatay Dinler ve Medeniyetler Projesi’ni şehrin potansiyelini de değerlendirerek kurguladıklarını belirterek, genel tasarım kararlarını şu cümlelerle özetliyor:
“Haraparası bölgesi için çalışırken, kentsel ölçekteki dinamikleri ve
bunların bütünlüğünü sorguladık.

Ara sokaklar, çıkmazlar, teras kullanımları, revaklar, avlular yani yerele ait ne varsa bizim modern hayat için tasarladığımız projeye ‘öz’
olarak girmeye başladı. O alışagelmiş imar/parsel ilişkisini hibrid bir
yerleşim şeması haline dönüştürdük. Bu sırada yaptığımız projenin
kente nasıl entegre olacağı konusunda da kafa yormaya başladık.
Hatay’ın sahip olduğu potansiyel de bizim işimizi kolaylaştırdı. Proje
alanımızın yanındaki potansiyel arkeopark alanı ve bunu müze ile
bütünleşme imkanı derken bir anda Saint Pierre Kilisesi’ne kadar
ulaştığımızı gördük. Belki de projenin en çekici yanlarından biri de
orasıydı. Saint Pierre Kilisesi’nin etrafına bir tema parkı önerdik.
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Projenin, turistik, ticaret, müze, kültür merkezi ve üniversite fonksiyonlarını barındıran Medeniyetler Sokağı, atölyeler, sanat galerileri, eğitim birimleri, performans ve gösteri mekanları içeren Sanat
Sokağı, yörenin geleneksel tatlarını restoranları ile deneyime sunan
Gurme Sokağı bileşenleriyle kent tarihine ışık tutması sağlanmış.
Hatay gibi tarihi çok eskilere dayanan ve özgünlüğü tescillenmiş
bir kentin, yeni bir kent parçasına adapte olması için simgesel bir
yaklaşım benimseyen PDG Mimarlar, mekanda, 3 semavi dine ev sahipliği yapması dolayısıyla iç içe geçmiş, eşitliği temsil eden 3 adet
kare doku temellendirmiş. Bu 3 kare simgenin yani 3 semavi dinin
kesiştiği alan, meydan alanı olarak işlevlendiren mimarlar, tasarladıkları kanal örüntüsüyle Hatay’ın kent dokusuna uyumlu sürpriz ve
gölge mekanlar üretmiş ve bu yeni dokuyu sağlıklı bir şekilde kente
entegre etmiş.
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Gönye Tasarım, Mercedes Benz Showroom VIP
Çalışma Alanlarını Tasarladı

R

ezidans, toplu konut ve ofis yapıları başta olmak üzere birçok
farklı alanda iç mimari projeler geliştiren Gönye Proje Tasarım,
Gelecek Otomotiv Mercedes-Benz showroomunun VIP çalışma
alanlarında lüks otomotiv sektörü için üst pazara hitap eden elegant
bir tasarıma imza attı.

Lüks otomotiv sektörüne ve üst pazara hitap eden ürünü, 500 m²
büyüklüğündeki VIP çalışma alanlarında en iyi ve en efektif şekilde
yansıtmak, hem işveren hem de Gönye Tasarım için ortak çıkış noktası olmuş. Yönetim kurulu başkanı ofisi, idari lobi, yönetim kurulu
odası ve WC alanları, VIP çalışma alanlarına dahil mahalleri oluşturmuş.

Mimar Yelin Evcen ve İç Mimar Gönül Ardal liderliğindeki Gönye
Proje Tasarım Türkiye’nin önde gelen Mercedes Benz distribütörleri
arasında olan Gelecek Otomotiv’in İstanbul Vadipark’taki showroomunda yer alan VIP çalışma alanlarını tasarladı.

Markanın Değerinden İlham Alan Tasarım Kararları
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Plan yerleşim ve tasarımlarını, Mercedes otomobillerin amorf ve
akışkan hatlarını baz alarak tamamlayan Gönye Proje Tasarım, geniş
mekanlar arasındaki dikey seperatörleri, siyah parlak lake yüzeyler

aydınlatma haber
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ve parlak krom metallerle detaylandırarak yansıtıcı ve dinamik atmosferin devamlılığını sağlamış.
İç mimari tasarımı oluştururken Mercedes-Benz markasının lüks ve
konfor detayları ile estetik ve teknolojik dilini bir araya getirdiklerini
belirten Gönye Tasarım kurucuları, markanın kendi tasarım dilinde
yer alan parlak kromlar, perfore deri yüzeyler, dokuma vinil zemin
kaplamalar ve doğal meşe ahşap kaplamaların, tasarımda kullandıkları anahtar elementlerden birkaçını oluşturduğunu vurguluyor.

Mimar Yelin Evcen ve İç Mimar Gönül Ardal, markanın en güçlü kozlarından biri olan hız algısını, aydınlatma elementlerinin seçiminde
tasarıma dahil etmiş. Lineer formda, LED bant aydınlatmalar, hem
tavanda hem de duvarlarda lambrilere entegre şekilde kullanılmış.

VIP müşteriler ve misafirlerin ağırlanacağı bir mekan olması sebebiyle yönetim kurulu başkanı ofisini tasarlarken tüm iç mimari
detayları, merkezi otomasyona bağlı çalışacak ve farklı otomasyon
senaryolarını işletecek şekilde planlayan iç mimarlar, tasarımlarında
Poltrona Frau kanepe, Walter Knoll oturma grupları, Addo yönetici
masası, Artemide sarkıt aydınlatma gibi çeşitli ithal ve yerli ürünler
tercih etmiş.

Tüm duvar, zemin ve tavan yüzeyleri perspektif ve ufuk etkisi yaratacak şekilde birbirleriyle bağlantılı olarak tasarlanmış. Dikey hatta
kullanılan siyah parlak cam yüzeyler, tavan ve zemin arasında ayna
etkisi yaratarak simetrik yüzeylerin vurgulanmasını sağlamış.
Mimari form gereği iç mekanların ortasında kalan dairesel kolonlar,
otomotiv iç mekanlarına atıfta bulunularak perfore deri döşeme
modüllerle sarılmış. Tavanda doğal meşe ahşap kaplamalar kullanan
Gönye Tasarım ekibi, mekandaki parlak ve keskin ambiyansı yumuşatarak tasarımda denge sağlamış.
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Toplantı odası tasarımının da aynı konseptin uyarlaması ile hazırlandığını belirten Gönye Tasarım ekibine göre, 6 metre uzunluğundaki
siyah mermer masa, odanın odak noktasını oluşturmuş. Duvarlarda
tavan yüksekliğini vurgulayan dikey hatlardaki mobilyalara, Video
Wall ve kahve barı ile işleve yönelik gizli dolaplar entegre edilmiş.
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Hyundai Showroom Vestel LED Panel ile Aydınlanıyor
Hyundai Showroom is Illuminated with Vestel LED Panel

G

ururla Yerli temasıyla Ar-Ge, tasarım ve üretim alanlarında
gücüne güç katan Vestel, Manisa’da bulunan fabrikasında üretimini yaptığı LED Panel ile Şentürkler Hyundai Plaza’yı aydınlatıyor.

W

ith its Proudly Domestic theme, Vestel, which has added
strength to its R&D, design and production areas, is illuminating the Şentürkler Hyundai Plaza with the LED Panel produced
by its factory located in Manisa.
A comfortable working space is provided to the plaza, which ensures
a professional and homogeneous illumination with a lighting design
that highlights the elegance of the exhibited cars and provides them
with attracting attention.

Sergilenen otomobillerin şıklığını öne çıkartan ve dikkat çekmesini
sağlayan aydınlatma tasarımı ile profesyonel ve homojen bir aydınlatma sağlanan plazaya konforlu bir çalışma alanı sunuluyor.
My Vestel Project Partner, which stands by Hyundai Plaza officials from
the design stage to application and after-sales service stages, offers
innovative solutions to interior lighting.

Tasarım aşamasından sonra uygulama ve satış sonrası hizmet aşamalarına kadar Hyundai Plaza yetkililerinin yanında olan Vestel
Proje Ortağım, iç ortam aydınlatmasına yenilikçi çözümler getiriyor.
27W güce sahip Vestel LED Panel, yüksek enerji tasarrufunun yanında standartlara uygun bir aydınlatma sağlıyor. 125lm/W etkinlik
faktörü ile yüksek aydınlık seviyeleri sunarken seçilen ışık rengiyle
de ortamı daha dinamik bir şekilde aydınlatıyor.
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Vestel LED Panel with a power of 27W provides high energy saving
as well as illumination that meets the standards. While offering high
brightness levels with an efficiency factor of 125lm/W, it also illuminates the environment more dynamically with the selected light colour.
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Zile, LED Aydınlatma Sistemi Sayesinde
Yüzde 50 Tasarruf Ediyor

Z

ile Belediyesi ilçe genelinde bulunan eski sistem yüksek sarfiyatı ampulleri, enerji tasarruflu LED ampullerin kullanıldığı
aydınlatma sistemleri ile değiştirdi. Zile Belediyesi, caddelere

LED’li aydınlatmanın çevresel bir avantaj olduğu gerçeğinin altını çizen Zile Belediyesi Çevre Mühendisi Ayşegül Polattimur ise, “LED’ler
her hangi bir zararlı gaz bulundurmazlar.

kurduğu modern aydınlatma sistemiyle kenti güzel bir görünüme
kavuşturdu. Kavşaklarda yer alan Ay Yıldız ve Osmanlı Tuğrası LED
görselleri vatandaşların ilgisini çekiyor.

Ayrıca halojen lambalar ışık yayarken aynı zamanda zararlı sera gazı
emisyonuna neden olurken LED’lerde böyle bir zararlı gaz emisyonu
yoktur. Sadece ışık üretirler. Herhangi bir ultraviyole veya zararlı ışın
üretmezler.

Şehre modern bir görünüm kazandıklarını vurgulayan Zile Belediye
Başkan Lütfi Vidinel, Sadece enerji sarfiyatındaki tasarrufla kalmayıp, karbondioksit salınımını da azaltmış olacaklarını belirterek,
“Çevreci bir yaklaşımla gerçekleştirdiğimiz projemizi tamamlanarak,
şehrimizi modern bir görünüme kavuşturduk.
Turizm noktasında geleceğimize yönelik yatırımlarımız devam ediyor. Bu yatırımları yaparken çevreci yaklaşımla, doğal kaynaklarımızın korunması ve enerji tasarrufu konusunda hassasiyetimizi de göz
önünde bulunduruyoruz” şeklinde konuştu.
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Çok az enerji tüketirler, uzun ömürlüdürler. Termal ve mekanik darbelere karşı dayanıklıdırlar. Işığı direk olarak yayarlar, bu nedenle
verimlidirler, kızılötesi, UV radyasyonu yoktur, çevresel zararları
yoktur, zararlı gaz barındırmadıklarından güvenlidirler, Yanma veya
çarpılma tehlikesi olmadan istenildiğinde dokunulabilir, farklı renk
seçenekleriyle geniş kullanım alanları bulunmaktadır” diye konuştu.
Kaynak: Tokat ( İHA)
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Sınıra Güneş Enerjili Aydınlatma

İ

çişleri Bakanlığı, Şanlıurfa-Suriye Sınırı’nın ilk defa güneş enerjili
sistem ile aydınlatılacağını ve aydınlatma sisteminin başarılı olması halinde, söz konusu sistemin sınırın tamamında uygulanacağı bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘100 Günlük İcraat Programı’ kapsamında ülke sınırlarının fiziki güvenliğinin ve aydınlatma
projelerinin tamamlanacağını açıklaması üzerine, İçişleri Bakanlığı
çalışmalarını hızlandırdı.
Terörle mücadele, kaçakçılığın ve düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nca güney, doğu ve batı sınırlarının güvenliğinin artırılması çalışmalarına devam ediliyor.

Doğu sınırının (İran-Ağrı, Iğdır) 144 kilometrelik kısmında modüler
beton duvar, beton temelli fens teli ve devriye yolu inşasına geçen
yıl başlanmıştı.
İnşa faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 96 kilometre modüler
beton duvar üretimi ve 86 kilometre modüler beton duvar montajı
tamamlandı.
Ayrıca, İran-Hakkari Sınırı’nın 43 kilometrelik kısmında ise modüler
beton duvar ve devriye yolu inşasına yakın zamanda başlanacak.
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 2 bin 949 kilometre uzunluğundaki kara sınırının 1015 kilometrelik (Yüzde 35) kısmı modüler
beton duvarlarla örülmüş olacak.
İlk Defa Kullanıldı
Sınır güvenliğinin artırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan aydınlatma çalışmaları 2017 ve 2018 yıllarında ivme kazandı.
Bu kapsamda, bu zamana kadar 340 kilometre uzunluğunda yeni
aydınlatma tesisi yapıldı.
Aynı sistemi güney sınırında da uygulayan Bakanlık, Şanlıurfa-Suriye sınırında güneş (Solar sistem) enerjili aydınlatma, kamera takip
sistemi ve güvenlik sensörlerini kurma çalışmalarını ise bitirme noktasına getirdi.
İlk defa Şanlıurfa-Suriye Sınırı’nda kullanılan güneş enerjili aydınlatma sisteminin başarılı olması halinde, bu sistem Suriye sınırının
tamamında uygulanacak.
Bakanlık ayrıca, Gürcistan, Ermenistan-Ardahan Sınırı’na da aydınlatma, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörleri kuracak. Bu sayede Türkiye’nin 802 kilometre uzunluğunda olan mevcut aydınlatma
sistemi, yapılacak olan yeni tesislerle 969 kilometreye ulaşacak.
Böylece, Türkiye sınırlarının yüzde 33’lük kısmı aydınlatılmış olacak.
2019 yılından sonra Ardahan ve Şanlıurfa illerindeki aydınlatma
tesislerinin tamamlanmasıyla da bu hattın uzunluğu 1124 kilometreye ulaşacak ve Türkiye kara sınırlarının yaklaşık yüzde 40’lık kısmı
aydınlatılacak.
Yasa Dışı Geçişlere Telli Önlem
İçişleri Bakanlığı, Suriye-Hatay Sınır hattı boyunca; yasa dışı geçişlerin yoğun olarak yaşandığı Yayladağı, Reyhanlı ve Hassa ilçelerinin
bazı bölgelerine toplam 38 kilometre uzunluğunda yüksek güvenlikli tel çit yapılmasını sağladı.

Bu kapsamda, güney sınırının (911 kilometrelik Suriye sınırının Asi
ve Dicle nehirleri haricinde kalan) 828 kilometrelik kısmında modüler beton duvar yapılması planlandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen ödeneklerle sınır
hattında yapımına başlanan modüler beton çalışmalarında bu zamana kadar 802 kilometrelik (Yüzde 97) kısmın montajı tamamlandı.
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Yine 223 kilometre uzunluğundaki Şanlıurfa-Suriye Sınırı’nda 7 gözetleme kulesi, 16 termal kamera, 19 solar sistem, 15 noktasal LED’li
aydınlatma armatürü kuruldu.
İçişleri Bakanlığı ayrıca, milli sınırlardan kaçak geçişlerin önlenmesi
ve sınır güvenliğinin etkin bir şeklide sağlanması amacıyla sınır ardı
bölgelerde, elektronik denetleme sistemi, gözetleme kuleleri, yüksek güvenlikli tel çitlerle sınırlar güvenli hale getiriyor.

güvenlik ürün
security

KOBİ’ler İçin Düşük Maliyetli
Kimlik Doğrulama Hizmeti

S

ifre güvenliği KOBİ’lerin başını yakıyor. Yeni bir araştırmaya göre
KOBİ’lerin %61’i, yüksek bütçeler gerektirdiği için çok faktörlü
doğrulama sistemlerinin sadece büyük şirketler için erişilebilir olduğunu düşünüyor. Ağ güvenliği çözümlerinde lider olan
WatchGuard’ın bulut tabanlı yeni AuthPoint çözümü, KOBİ’lere hem
ekonomik hem de kullanımı kolay çok faktörlü kimlik doğrulaması

Şirket işlemleri çok faktörlü kimlik doğrulama hizmeti kullanılarak
yapılmazsa siber saldırganlar, kullanıcı bilgilerini pek çok yolla ele
geçirebiliyor. Sosyal mühendislik ve oltalama yöntemleri bunlardan
bazılarını oluşturuyor. Ele geçirilen kullanıcı bilgileri, öncelikle ağ
erişimi kazanmak, sonrasında da hem şirketin hem de müşterilerin
değerli verilerini çalmak için kullanılıyor.” sözleriyle kimlik doğrulama

sunuyor. Ağ güvenliği çözümlerinde lider olan WatchGuard, küçük
ve orta ölçekli işletmeler için tasarladığı bulut tabanlı çok faktörlü
kimlik doğrulama çözümü AuthPoint’i duyurdu. Çok faktörlü kimlik
doğrulama sistemleri, karmaşık ve pahalı olduğu için KOBİ’ler tarafından pek tercih edilmiyordu.

hizmetinin önemini ifade ediyor. WatchGuard’ın ekonomik ve kullanımı kolay bulut tabanlı AuthPoint ürünü ile KOBİ’ler, çok faktörlü
kimlik doğrulama sistemine büyük bütçeler ayırmadan sahip olabilecekler.

Bağımsız araştırma şirketi CITE’nin WatchGuard adına 1000 kişinin
altında çalışan sayısına sahip şirketlerle yaptığı araştırmaya göre BT
uzmanlarının ve şirket yöneticilerinin %61’i, çok faktörlü doğrulama
hizmetlerinin sadece büyük şirketler için uygun olduğunu düşünüyor. WatchGuard Authpoint, karmaşık süreçleri ve dikkate değer büyüklükteki bütçeleri ortadan kaldırarak basit ve ekonomik bir kimlik
doğrulama hizmetiyle KOBİ’lerin bu endişelerine çözüm oluyor.
WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, “Veri
ihlallerinin büyük bir kısmının ele geçirilen kullanıcı bilgilerinden
kaynaklı olduğunu ve siber suçluların küçük ya da büyük olmasını
ayırt etmeden her şirkete saldırabileceğini bildiğimiz için çok faktörlü
kimlik doğrulamasının bütün şirketler için bir gereklilik olduğunu
düşünüyoruz.
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WatchGuard’ın Authpoint çözümü, pahalı donanımlara ihtiyaç duymadan herhangi bir yerden dağıtılabilen ve yönetilebilen bir bulut
hizmetidir.
Hizmet, kimlik doğrulamasını kolaylaştırmak için WatchGuard AuthPoint mobil uygulamasıyla da kullanılabiliyor. Özellikle KOBİ’ler için
en etkili ve en erişilebilir çok faktörlü kimlik doğrulaması çözümü
olan AuthPoint’in temel özellikleri ise şöyle:
AuthPoint Mobil Uygulaması: Bu uygulama, bir akıllı cihaza indirilmesi ve aktive edilmesinin ardından, giriş denemelerinin hepsini
takip edip raporluyor.
Bildirimler, QR kodlu izinler ve tek seferlik şifreler sağlıyor. Ayrıca,
Google Authenticator, Facebook Access, Dropbox gibi uygulamalarla
beraber çalışabiliyor.

ürün
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Mobil Cihaz DNA’sı: WatchGuard, Mobil Cihaz DNA’sı adını verdiği
bu yenilikçi yöntemle kimlik doğrulamada kullanıcı bilgilerinin gerçek sahipleriyle onları ele geçirenleri birbirinden ayırmayı hedefliyor.
AuthPoint uygulaması, her bir kullanıcı cihazı için kişiselleştirilmiş,
bir nevi DNA gibi olan imzalar yaratarak bu imzaları doğrulama aşamasına ekliyor. Böylece, asıl cihazdan gelmeyen doğrulama talepleri
kolayca fark edilerek reddediliyor.

Araştırmaya göre yöneticilerin %47’si, çalışanların zayıf şifreler seçtiğini, %31’i çalışanların kişisel uygulamaları için şirket ağını kullandığını ve %30’u da çalışanların şifrelerini başkalarıyla paylaştığını
düşünüyor.

WatchGuard Türkiye ve
Yunanistan Ülke Müdürü
Yusuf Evmez

Çok faktörlü kimlik doğrulama hizmetlerini kullanan şirketlerin
%47’si SMS ile doğrulama yöntemlerini kullanıyor ancak böyle bir
önlem kararlı bir siber saldırgan karşısında yeterli güvenlik sağlayamıyor. Ayrıca, şirketlerin %38’i de çok faktörlü doğrulama için fiziksel cihazlar kullanıyor ancak bu da verilerin kolayca kaybedileceği
veya çalınabileceği anlamına geliyor.

Bulut Tabanlı Yönetim: Bulut tabanlı bir çözüm olan AuthPoint,
şirketlerin raporları incelemesi, uyarıları takip etmesi ve düzenlemeler yapıp yönetmesi için kolay bir çözüm sağlıyor. Sistem, bulut
teknolojisi üzerinden etkinleştirildiği için fiziksel bir cihazda yer
kaplamıyor ve böylece uygulama ve yönetme maliyetlerini azaltıyor.
Üçüncü Parti Entegrasyonları: WatchGuard’ın ekosisteminde
AuthPoint ile düzinelerce entegrasyon fırsatı bulunuyor. Böylece
kullanıcılar hassas verilerinin bulunduğu bulut uygulamalarına,
VPN’lere ve şirket ağlarına erişmeden önce bir kimlik doğrulama sürecinden geçmek zorunda kalıyor. Ayrıca AuthPoint çok fazla uygulama ve servise tek bir giriş işlemi üzerinden erişmeyi olanaklı kılıyor.
AuthPoint ile KOBİ’ler İçin Şifre Güvenliği Sorun Olmaktan Çıkacak
CITE Araştırma Şirketi’nin WatchGuard için yaptığı ve Amerika, İngiltere ve Avustralya’daki 1.000’den az çalışana sahip şirketlerin, BT
uzmanlarının ve şirket yöneticilerinin yer aldığı araştırmaya göre,
KOBİ’ler için şifre güvenliği hala büyük bir sorun teşkil ediyor. Katılımcıların %61’i, çok faktörlü kimlik doğrulama sistemlerinin büyük
şirketler için olduğunu düşünürken, böyle bir sistem kullanmamalarını da basitçe uygulayabilecekleri kimlik doğrulama hizmetlerinin
kendileri için oldukça pahalı olması şeklinde açıklıyor.

WatchGuard’ın AuthPoint ürünü, işte tüm bu sorunları çözmeyi hedefliyor. Bulut tabanlı kimlik doğrulama hizmeti AuthPoint, KOBİ’ler
için sunduğu alternatif sayesinde fiziksel donanımlar ya da yazılımlardan daha kullanışlı bir çözüm olarak öne çıkıyor.
WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez,
“AuthPoint’i sunarak ürün portföyünü oldukça akıllıca bir şekilde
genişleten WatchGuard, iş devamlılığı için hayati önem taşıyan siber
güvenliğin, KOBİ’ler tarafından çok daha kolay bir şekilde sağlanmasına yardımcı olacak.
AuthPoint’in bulut tabanlı mimarisi, kolayca yeni kullanıcılar oluşturabileceğimiz, lisans atayabileceğimiz, izinleri gruplandırabileceğimiz ve tüm etkinlikleri kullanımı kolay bir ara yüzden raporlayabileceğimiz anlamına geliyor. Şimdiye kadar yaşadığımız AuthPoint
deneyiminin, hem kullanıcılarımız hem de paydaşlarımız açısından
başarılı olduğu apaçık gözüküyor” ifadelerinde bulunuyor.
Eylül September 2018
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BJK Akatlar Spor Kompleksi Yüksek Güvenlik
Teknolojileriyle Korunuyor

T

ürkiye’nin en modern spor alanlarından biri olan BJK Akatlar
Spor Kompleksi, Sensormatic’in yüksek teknolojileri barındıran
entegre güvenlik çözümleriyle donatıldı. Türkiye’nin en başarılı
olduğu takım sporları arasında basketbol ve voleybol bulunuyor. Bu
başarıya ulaşan ekiplerin yetişmesinde ise BJK Akatlar Spor Kompleksi gibi yapıların önemli bir rolü bulunuyor.

laştırıyor. Kayıt ya da canlı izleme sırasında aynı anda birden fazla
noktaya yakınlaştırma yapılabiliyor. Bu sayede tüm salon çok kısa
süre içinde detaylı bir şekilde incelenebiliyor.
Sistemin gelişmiş yapısı sayesinde görüntüler birleştirilebiliyor ve
tüm salon neredeyse tek bir güvenlik ekranından takip edilebiliyor.
Kurulan sistem, aynı zamanda önceden tanımlanmış olan güvenlik
senaryolarını uygulayabiliyor.
Sensormatic, kurulan sistemin kullanımı için maç günlerinde Beşiktaş JK’ya destek olmayı sürdürüyor. Maç öncesinde sistemlerin teknik kontrollerini yapan Sensormatic ekibi, maç sırası ve sonrasında
video izleme odasında ihtiyaç duyulan operasyonel desteği de kulübe sunuyor.
Vodafone Park’ın ardından Akatlar Spor Kompleksi’nde de entegre
güvenlik teknolojilerini devreye aldıklarını belirten Sensormatic
CEO’su İsmail Uzelli, grup olarak pek çok tesiste bu tip projelere imza
attıklarını kaydetti.

Hem oyuncuların yetişmesi hem de taraftarların salon sporlarına
olan ilgisinin artmasına yardımcı olan BJK Akatlar Spor Kompleksi,
Sensormatic tarafından sunulan entegre güvenlik teknolojileriyle
sportif etkinliklerin güvenli bir şekilde izlenmesine örnek oluyor.

Akatlar Spor Kompleksi’ni, Sensormatic olarak 24 yıllık birikimlerinin yansıdığı en anlamlı projelerden biri olarak tanımlayan Uzelli,
Türkiye’nin sportif olarak güçlenmesi için bu tip tesislerin varlığının
önemli olduğuna işaret etti.

Spor karşılaşmalarında 3 bin 200, konserlerde ise 4 bin 500 kişinin
ağırlanabildiği Akatlar Spor Kompleksi için özel tasarlanan proje,
genel güvenlik önlemlerinin yanında seyircilerin de daha keyifli maç
ve etkinliklerle buluşmasına yardımcı oluyor.
Tüm Yapı Kontrol Altında
Beşiktaş JK’nın futboldaki kalesi olan Vodafone Park’ta başarısını kanıtlamış Avigilon marka yüksek çözünürlüklü kameralar, kompleksin
güvenlik standartlarını yükseltiyor.
Çözünürlükleri 2 megapikselden 30 megapiksele kadar değişen bu
kameralar, giriş ve çıkışların yanı sıra tribünleri ve diğer ortak alanların da gözlemlenmesini sağlıyor.
Akıllı video izleme çözümü ve yüz tanıma sisteminin de istenildiği
takdirde kolayca entegre edilebileceği sistem çok sayıda özelliğe
sahip.
Kameralar sayesinde taraftarların bulunmasının yasak olduğu bölgeler, tribünde ya da ortak alanlarda taraftarların birbirlerine karşı
olabilecek fiili müdahaleleri tespit edilebiliyor. Bununla birlikte
yabancı cisim atanlar, genel alanlara zarar verme denemeleri ile
yetkisiz giriş gibi çok sayıda olumsuz eylem de net olarak görüntülenebiliyor.
Maç Günlerinde Operasyonel Destek
Elde edilen kamera görüntülerinin geriye dönük olarak izlenebilmesi düzeni bozan kişilerin net bir şekilde tespit edilebilmesini kolay-

172

www.sektorumdergisi.com

Eylül September 2018

Uzelli, farklı spor branşlarına olan ilginin artmasında güvenlik teknolojilerinin de önemli olduğunu belirten Uzelli, seyircilerin özellikle
aileleriyle birlikte gelmek için daha güvenli ortamları tercih ettiklerine dikkat çekti.
Sporun Türkiye’de hemen her evde yüksek bir coşkuyla karşılandığını
belirten Beşiktaş JK Pazarlama ve Sponsorluklar Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu ise kullandıkları güvenlik çözümlerinin, evlerdeki coşkuyu salona taşıma konusunda kendilerine yardımcı olduğunu
belirtti.
Vodafone Park’taki güçlü iş birliğini Akatlar Spor Kompleksi’nde
de tekrarlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Kutlu,
Sensormatic’i seçmelerinde firmanın tecrübesinin etkili olduğunu
sözlerine ekledi.
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Acil Anons Nedir? Genel Seslendirmeden
Farkı Nedir?

A

cil anons sistemi acil bir durumda bina tahliyesine yardımcı
olmak için tasarlanan, kurulan ve bakımı yapılan bir ses sistemidir. Seslendirme sistemi ise (public address), insanlara doğrudan hitap ederken felaket anında, yani acil durumlarda çalışma
garantisi vermez.

Acil Anons Sistemine Dahil Olmayan Ancak Acil Durumda
Çalışan Genel Seslendirme Sistemleri

Neden Acil Anons Sistemlerine İhtiyacımız Vardır?

Açık alanlardaki seslendirme sistemi acil anons sisteminin bir parçası değil iken, acil durumlarda kalabalıkların kontrol stratejisinin bir
parçası olarak, açık alanlardaki kalabalıkların yönetiminde insanları
can güvenlikleri için nerede güvende olduklarını söylemek için kullanılacak veya insanları binaya geri dönmemeleri konusunda uyaracaktır.

Binanın tahliyesinin düzenlenmesinin gerektiği farklı acil durumlar
vardır. Bunlar yangın, sel, deprem, terörizm, toplumsal olaylar gibi
sayılabilir. Böyle büyük olaylarda başa çıkılması gereken en zorlu durum kalabalığın bulunduğu alanın tahliyesinin yönetimidir.
Tahliyenin gerçekleşeceği alan, farklı özelliklere sahip olan kalabalıkları (yaş, cinsiyet, tahliye eğitim deneyim eksikliği veya bir fiziksel
engel bakımından) içeren topluma açık bir alan olabilir. Bir işyerinde, bütün personel alarm tonlarını ve sinyallerini tanıma eğitimi almış olsa bile, ses yönetiminin düzgünce yapılması ve anlaşılır olması
önemlidir.

Bazı binaların kapalı alanlarında bir acil anons sistemi; otopark,
dolaşım alanları, kafeler, bahçeler vb. açık alanlarında da bir genel
seslendirme sistemi bulunuyor olabilir.

Böyle bir sistemin, yangına dayanıklı kablo ve hata izleme vs. bakımından, acil anons gereklerini yerine getirmesi gerekmez. Sistem
bir bütünlük içerisinde aynı kontrol merkezinden de kontrol edilebileceğinden aynı donanımla hatalara karşı izlenmesinde fayda vardır.
Kaynak : eec.com.tr / Aytekin Durmuş / Teknik Danışman
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Parklar 24 Saat Canlı İzlenebilecek

E

yüpsultan Belediyesi, huzurun başkenti Eyüpsultan’da insan
odaklı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda vatandaşlara daha kaliteli daha huzurlu yaşam alanları oluşturulurken,
güvenlik de gözardı edilmiyor. İlçede, özellikle parklarda güvenliği
en üst seviyeye taşımak amacıyla yeni bir çalışma başlatıldı.

Belediyenin Web Sayfasından Canlı İzlenecek

Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Park Bahçeler Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdürülen çalışmayla parklara güvenlik kameraları kurulacak.

ile uyguluma üzerinden canlı yayını izleyebilecek. Parklardan gelen
görüntülerin canlı yayın olarak web sitesinden yayınlanması için çalışmalar devam ediyor.

Görüntüler 24 Saat İzlenerek Kayıt Altına Alınacak

İnternet Sağlayıcısına Gerek Kalmadan Çalışacak

Kameralar ilçede ilk olarak İslambey Hz. Halit Parkı ile Arif Paşa Parkı’ na
kuruldu, belediye hizmet binasında bulunan kamera takip merkezine bağlandı. Her iki parkta çocuk ve spor alanlarını kapsayacak
şekilde konulan ikişer kamera 24 saat boyunca aralıksız izlenip kayıt
altına alınacak.

Sistem herhangi bir internet sağlayıcısından hizmet almadan, Bilgi
İşlem Müdürlüğü’nün kablosuz radyolink cihazları ile oluşturduğu
ağ üzerinden çalışıyor. Kamera görüntülerini bu ağı kullanarak merkeze taşınıyor ve kayıt altına alınıyor.

Büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmalar sonucu oluşturulan sistem
Mobese kamera sistemleri ile eş değerde bulunuyor.
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Oluşturulan sistemde anlık kamera görüntüleri Eyüpsultan Belediyesi web sayfasından canlı olarak yayınlanmaya başlayacak. Bu
sayede dileyen vatandaşlar tablet, cep telefonu gibi mobil araçlar

Kameraların kurulacağı parklara direk kurulumları ve elektrik hatlarının bağlanması işlemi de Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından
gerçekleştiriliyor.
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Yeni Trend: Akıllı Ev Otomasyon Sistemleri

Ö

nümüzdeki 1 yıl içinde dünyada yaklaşık 30 milyon konut,
“akıllı ev” olacak. Türkiye’de ise 10 yıl içerisinde evlerin yaklaşık
%30 kadarı akıllı ev sistemleriyle donatılacak. Buzdolabınızın
internetten sipariş verebildiğini düşünün. Akıllı ev otomasyon sistemleri giderek yaygınlaşıyor.

2015 yılında McKinsey araştırma firmasının sunmuş olduğu rapora
göre ise 2025 yılındaki nesnelerin internetinin akıllı ev konseptinde
oluşturacağı yıllık pazar potansiyelinin 200-350 milyar dolar civarında olacağı öngörülüyor. Akıllı evlere olan ilgi ve rağbet tüketici
anketlerinde de görülüyor.

Artık sadece dünyada değil, ülkemizde de sıklıkla ismini duyduğumuz akıllı ev konsepti giderek yaygınlaşmaya başlıyor. Önümüzdeki
1 yıl içerisinde akıllı evlerin Avrupa’da 14 milyar dolar, tüm dünyada
ise 50 milyar dolarlık bir pazar oluşturacağı ön görülüyor. 1 yılda 30
milyon konut, akıllı ev otomasyon sistemleri ile donatılacak.

Türkiye’deki son verilere göre 3 yıl içerisinde ev almayı planlayan insanların %28’i evlerinde akıllı ev ürünlerinin olmasını istiyor. Zaten
akıllı ev ürünleri kullananların sayısı %12 civarında. Asıl patlamanın
ise 5 yıl içerisinde gerçekleşeceği bekleniyor.

Önümüzdeki 1 yıl içinde dünyada yaklaşık 30 milyon konut, “akıllı
ev” olacak. Türkiye’de ise 10 yıl içerisinde evlerin yaklaşık %30 kadarı
akıllı ev otomasyon sistemleri ile donatılacak.
Statista araştırma firmasının raporuna göre 2017 yılında akıllı ev
pazar hacmi 33.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Statista’nın raporunda 2022 yılında ise global pazar hacminin yıllık 112 milyar dolar
olması bekleniyor.
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Henüz bebek olarak nitelendirilen, teknolojisinin emekleme safhasında olduğu akıllı evler, yakın geleceğimizde ciddi bir adaptasyon
geçirerek iyice yaygınlaşacak gözüküyor.
Peki akıllı evler neden bu kadar ilgi görüyor? %46’lık bir oranda
güvenlik ön plana çıkıyor. Tasarruf, konfor ve eğlence geri kalan
%54’lük kısmı oluşturuyor. Gelin akıllı evlerin tercih nedenlerini
daha detaylı inceleyelim.
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Yeni Nesil Güvenlik
Güvenlik sistemleri eviniz için iyi bir koruma sağlıyor olabilir ama
akıllı evler yeni nesil bir koruma sunuyor. Çünkü akıllı evlerin gelişmiş ve artırılmış sensörleri sorunun ne olduğunu analiz edebiliyor;
yani içeri bir kedi mi girmeye çalışıyor yoksa bir hırsız mı anlayabiliyor ve caydırıcı çözümler sunabiliyor.
Üstelik güvenlik sorunu akıllı evler için sadece hırsız sorunu değil.
Prizde bıraktığınız bir ütü, açık bıraktığınız bir pencere veya gaz sızdıran
bir ocak. Bunların hepsini akıllı evler algılayabiliyor ve elektriği, doğalgazı kesebiliyor ve otomatik panjurları kapatabiliyor. Daha güven
verici değil mi?

Zamandan Tasarruf
Evde yaşananlara az müdahale ediyor olmanız sizin için zaman tasarrufu demektir. Işıkları kapatmayı, perdeleri indirmeyi, sabah kahveyi demlemeyi ve daha aklınıza gelen birçok ev işini sizin yerinize
akıllı ev otomasyon sistemleri yapacak.
Yakın gelecekte buzdolabı alışverişlerinizi buzdolabınız internetten
sipariş verebilecek, bozulan ürünleri çöpe atabilecek ve hatta kilo
durumunuza göre yemeniz gereken sağlıklı ürünleri belirleyecek.
Maliyetler Sanıldığı Kadar Yüksek Değil
Akıllı ev otomasyon sistemleri için oldukça pahalı olduğu düşünülüyor ama aslında 100 metrekarelik bir evde ortalama ek maliyet
%3-5 arasında değişiyor. Üstelik güzel haber, bu ek maliyetin kısa
süre içerisinde kendi parasını çıkaracak olması. Enerji tasarrufu yaptıran akıllı evler sayesinde düşen elektrik, su, doğalgaz faturaları
hayal değil.
Konfordan Ödün Vermiyor

konumuna göre güneşlikleri ayarlayan veya uyku düzeninizi algılayıp uyandığınız anda panjurları açan bir sistem düşünün. Akıllı evlerin konforla ilgili nimetleri saymakla bitmez.
Tüm Gün Eğlence
Akıllı evlerin bir diğer güzel özelliği evinizdeki tüm sistemlerin birbiriyle iletişim kurabilmesidir. Eğlencenin sürekliliği anlayışı ile tüm
ses sistemleri size olarak işler.
Sistem siz koltuğa oturduğunuzda sizi algılayarak en sevdiğiniz televizyon kanalını ve müziği açabilir veya siz kalktığınızda en sevdiğiniz
programı kaçırmayın diye kaydedebilir.

Yine ortam gürültüsüne göre sesleri otomatik ayarlar. Evin her noktasını internet sayesinde bir eğlence noktasına dönüştürebilir.
Akıllı ev sistemleri birçok farklı özelliğin bir araya gelmesiyle oluşan
bir bütün olarak düşünülebilir. Siz ister tüm sistemi kurdurabilir veya
isterseniz yalnızca bütçenize göre kullanacağınız otomasyon sistemini kurdurursunuz.
Böylece kullanmayacağınız bir ürüne para vermezsiniz. Önemli olan
neyi aktif olarak kullanacağınızı belirlemek. Bu sistemlerin ana
amacının hayatı kolaylaştırmak ve tasarruf olduğunu unutmayın!
Statista araştırma firmasının raporuna göre 2017 yılında akıllı ev
pazar hacmi 33.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Statista’nın raporunda 2022 yılında ise global pazar hacminin yıllık 112 milyar dolar
olması bekleniyor.
2015 yılında McKinsey araştırma firmasının sunmuş olduğu rapora
göre ise 2025 yılındaki nesnelerin internetinin akıllı ev konseptinde
oluşturacağı, yıllık pazar potansiyelinin 200-350 milyar dolar civarında olacağı öngörülüyor.

Eve gelmeden evi ısıtan veya soğutan, siz yokken bahçenizi sulayan,
eve girdiğiniz anda ışıkları açan, rahatlatıcı bir müzik koyan, güneşin
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İşte En Çok Tercih Edilen Güvenlik Teknolojileri

Y

eni nesil teknolojiler bireysel kullanım alışkanlıklarını değiştirirken, kurumsal dünyada da güvenlik süreçlerinde beklentileri
yeniden şekillendiriyor. Peki, Türkiye’de şirketler en çok hangi
güvenlik teknolojilerini kullanmayı tercih ediyor?
İnsanın teknolojiyle etkileşiminin artması, iş dünyasında da güvenlik süreçlerinin yeniden tasarlanmasına yol açıyor. Yeni nesil güvenlik ve konfor ihtiyaçları karşısında uçtan uca entegre ve yüksek
performanslı güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyan şirketler, pek çok
popüler teknoloji trendlerini benimsemeye hazır görünüyor.

rol teknolojileri, akıllı telefonlara yüklenen uygulamalar üzerinden
bu cihazların birer ev anahtarı, otopark giriş kartı ya da ofis kimliği
gibi kullanımına olanak tanıyor.
Yangın Algılama Çözümleri İse Olmazsa Olmazı
Uzaktan Yangın Algılama Hizmetleri gibi ileri düzey güvenlik önlemleriyle güçlendirilen yangın algılama çözümleri de en popüler
güvenlik teknolojileri arasında yer alıyor. Uzaktan yangın algılama
teknolojisi, sistemin doğru ayarları yapılmış ve çalışır durumda olduğunu sürekli olarak izliyor.
Böylelikle yangın sistemlerinin kritik anlarda sorunsuz çalışması
sağlanıyor. Özel yazılımlar aracılığıyla diğer bina yönetim sistemlerine entegre edilebilen yangın algılama çözümü, arızaları meydana
gelmeden önce algılayarak erken müdahaleye zaman tanıyor.
Yeni nesil yangın algılama teknolojileri sayesinde güvenli bir ağ bağlantısı kullanarak yangın algılama sistemini uzaktan yapılandırmak
ve izlemek, detektörlerin kirlilik düzeyine ait ölçümleri görmek, servis ihtiyacı bulunan ekipmanları aynı ekran üzerinden tespit etmek
kolaylaşıyor.

En Çok Tercih Edilen Elektronik Güvenlik Çözümü, Video İzleme
Teknolojileri
Türkiye’nin lider elektronik güvenlik entegratörü Sensormatic tarafından yapılan araştırmada, şirketlerin en çok tercih ettiği güvenlik
teknolojileri belirlendi. En çok tercih edilen ürünler arasında video
izleme çözümleri %42 ile ilk sırada geliyor.

Gelişen teknolojiyle beraber yangın algılama görevini yüksek çözünürlüklü kameralarla desteklemek de mümkün. Bu kameralar özellikle depo, hangar gibi geniş alanlarda daha ilk alev ya da duman
belirtisinde algılama yapıp can kayıplarının önüne geçebiliyor.

Görüntüleme sistemlerini sadece kayıt amaçlı değil, anlık analizler
gerçekleştirmek için kullanma hızla yaygınlaşıyor. Bu sayede algılanan görüntüye anlam katarak, olaylara en hızlı şekilde yanıt vermek
mümkün oluyor. Görüntüleri sürekli işleyip “öğrenen” yapay zeka,
böylelikle her seferinde daha iyi, daha doğru ve daha etkin kararlar
alabiliyor.
Sensörler ve kameralar tarafından algılanan veri, yüksek performanslı sistemler üzerinde kullanılabilir bilgiye dönüştürülüyor. Örneğin, havalimanı koridorunda bir çanta bulunduğunda, o çantanın
kim tarafından, ne zaman bırakıldığını, çanta sahibinin daha sonra
hangi alanlarda dolaştığını tespit etmek saniyeler sürüyor. Bu kişinin
tesisi terk edip etmediği de birkaç dakika içinde analiz edilebiliyor.
İş Dünyası Biyometrik Güvenliğe Isınıyor
İstatistiklere göre şirketlerin en çok satın aldığı güvenlik teknolojilerinde ikinci sırayı %21 ile geçiş kontrol çözümleri tutuyor. Biyometrik
teknolojilerin yaygınlaşması, hem maliyet hem teknoloji açısından
artık daha erişilebilir olmaları, biyometrik çözümlerin geçiş kontrol
sistemlerinde tercih edilmesini sağlıyor.
Cep telefonlarına kadar giren iris tanıma teknolojisi ile taklit edilemeyen güvenlik sağlanabiliyor. Mobil Geçiş gibi yenilikçi geçiş kont-
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Anket sonuçlarını değerlendiren Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli,
teknolojiyle birlikte değişen bireysel alışkanlıkların iş dünyasını da
etkilediğine dikkat çekiyor ve ekliyor: “Mobilite, nesnelerin interneti
ve akıllı cihazlar bizi yeni bir gerçekliğe hazırlıyor.
Artık standart izleme çözümlerinin bir adım ötesine, algıladıklarına anlam katabilen akıllı sistemlere yönelmek gerekiyor. Yeni nesil
güvenlik teknolojileri sadece veriyi kaydetmekle kalmıyor, aynı zamanda toplanan verinin işlenmesini ve kurumlara fayda sağlayacak
anlamlı bilgiye dönüştürülmesini sağlıyor. Bu trendlerin benimsenmesi, herkes için daha güvenli ve aynı zamanda daha konforlu yaşam standartlarına kapı aralayacaktır.”
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Hastaneler, Yangında Can Güvenliği
Riski Yüksek Yapılar

Y

angın alarmının geldiği tam noktayı bilmek müdahale anlamında büyük avantaj sağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel
vakfı Vehbi Koç Vakfı’na bağlı olan Koç Üniversitesi’nin Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Eylül 2014 yılında faaliyete geçirilmişti.

Yangın Algılama ve Alarm Sistemlerinden gördükleri faydayı anlatırken; “Sistemi aktif olarak kullanmaya başladığımızdan beri bize
en faydalı gelen özellik Fireworks üzerinden alarm gelen oda veya
mahali görebilmemiz.

Geçtiğimiz aylarda “Organ Nakli Merkezi”ni de hizmete açan hastanede böbrek, pankreas ve karaciğer nakilleri de gerçekleştirmeye başladı. Koç Üniversitesi Hastanesi’nin Bakım Onarım Elektrik
Sorumlusu Serhun Güloğlu, EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri
tarafından kurulan Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri hakkında
değerlendirmelerini paylaştı.
Bir sağlık yapısında yaşanabilecek yangın riski, içeride bulunan kişilerin hasta olması sebebiyle çok daha yüksek tehditler oluşturur.
Bu sebeple, sistem kurulumu standartlara uygunluğunun yanı sıra
proje koşullarına özgün çözümler de gerektirir.
Bu tehdidin farkında olan Serhun Güloğlu çekincelerinin nasıl giderdiğini; “EEC’yi daha önce duymuştum, fakat daha önce hiç çalışmadığımız için yangın algılama sisteminin altyapısının kurulumuyla
ilgili soru işaretlerimiz vardı.

Bizim hastanemiz çok büyük. Fireworks ekrandan blok blok, kat kat,
oda bazında olsun, mahal bazında olsun bizi uyarabiliyor. Masa başındakiler alarm gelen noktayı gördüğünde telefonla devriyelere tarif edebiliyor. “Şu noktaya gideceksin, yakınında şu var, kapıdan gir,”
şeklinde tarif etmek zaman kaybını engelleyen bir sistem.
Panelde zaten görebilirsiniz ama Fireworks’te mahal olarak düşüyor.
Örneğin “Alarm Ameliyathane 1’den geldi,” gibi ekranda alarmın
geldiği mahali görmek bize müdahale anlamında özellikle zaman
açısından büyük avantaj sağlıyor” dedi.
Sistemlerin genişleyebilir olmasının avantajını yaşadıklarını da paylaşan Güloğlu: “Sistemin devamlılığı da önemli. Hastaneler sürekli
revizyon alanıdır; yeni bölümler açılır, yeni revizyon alanları oluşturulur. Diyelim bir katı revize ettik, mimarisini değiştirdik.

Bir alarm geldiğinde senaryo düzgün çalışacak mıydı? Senaryo
devreye girdiğinde senaryonun tüm elemanları senaryoya uygun
çalışacak mıydı? -3. kattan 9. kata kadar her zonu teker teker test
ettik. Hastane çalıştığı için testlerimizi gece 12’den sonra yapmaya
başlıyorduk.
Bu testler sırasında firmayı ve sistemi tanımamız, sisteme hâkim olmamız mümkün oldu. Çünkü sistemi sürekli zorladık, sürekli testler
yaptık. Defalarca senaryoyu devreye soktuk ve böylece sistemi de
test etmiş olduk” sözleriyle aktardı.
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Geliyorlar, yarım saat gibi bir sürede yeni mimariyi Fireworks’e tanıtabiliyor. Çünkü yeni bölüm açıldığı anda artık orası da bir risk alanı
bizim için. Bunu ne kadar çabuk sisteme tanımlayabilirsek, bizim
için o kadar avantajlı bir durum. Periyodik bakımlarımız da gittikçe
daha kısa sürede tamamlanıyor. Ayrıca teknik servise ulaşmak için
sadece bir telefon etmemiz yetiyor” diye ekledi.
Sektörün hassasiyetine dikkat çeken Serhun Güloğlu; “Hastaneler
yangın için çok riskli alanlar, çünkü binlerce insanın sürekli girip çıktığı yerler. Aynı zamanda hastanelerde sürekli birçok sistem çalışıyor.
Şöyle bir durum var; bazen birçok alarm aynı anda gelebiliyor.
Böyle durumlarda kitlenen paneller gördüm. Biz bunun da testlerini
yapıyoruz. 4-5 noktadan alarm veriyoruz, aynı anda senaryoyu devreye sokuyoruz ve panelin tepkime süresini ölçüyoruz. Aşırı bir veri
trafiği sonucunda bile paneller düzgün çalışıyor, performansından
çok memnunuz” sözleriyle güvende hissetmelerinin sebebini açıkladı.
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Yetersiz Personel, Yetersiz Yatırım ve İnsan Hataları
ICS Güvenliğini Riske Atıyor

K

aspersky Lab’in ‘Endüstriyel Siber Güvenliğin Durumu 2018’ anketi, endüstri, enerji, taşımacılık ve lojistik şirketlerinin, siber
saldırıların kendi endüstriyel ağlarına negatif etkileri konusunda
farklı fikirlere sahip olduğunu gösterdi.
Ancak ağları güvenli kılmayı etkileyen sorunlar söz konusu olduğunda herkesin üzerinde anlaştığı üç temel sebep var: Yetersiz personel,
üst yönetimin yetersiz yatırım yapması ve insan etkeni.
Her 6 ayda ICS (Industrial Control Systems-Endüstriyel Kontrol Sistemleri) bilgisayarlarının yaklaşık %40’ının saldırıya uğradığı bir
dünyada, kritik altyapılardaki bu tür siber güvenlik açıkları kurumlar
için riski önemli ölçüde artırıyor.
Farklı Korkular
Sektöre bağlı olarak, siber tehditlerin yol açtığı hasara ilişkin kurumların farklı değerlendirmeleri oluyor. Hizmet tabanlı bir iş modeline
sahip olan taşımacılık ve lojistik şirketleri için en büyük etki müşteri
güvenini kaybetmek (%75). Ancak, üretim yapan şirketlerin (%76)
ve enerji şirketlerinin (%73) çoğu en fazla, siber saldırı nedeniyle
üretim kalitesinin bozulmasından endişeleniyor.

fazlası (%58) ICS güvenliğinin tehditlere karşı tam zamanlı olarak
çalışan özel bir ekip tarafından sağlandığını belirtiyor.
Endüstriyel kurumların, özellikle de karmaşık teknolojik süreçlerle
çalışanların, bu açığı kapatmaları için alanında uzmanlaşmış çalışanlara ihtiyaçları var. Örneğin, ulusal kritik altyapıların ICS yardımıyla
yönetildiği enerji sektöründe, güvenlik yönetimi konusunda karşılaşılan en büyük zorluk (%61), ilgili, bilgi ve beceriye sahip çalışanları
işe alabilmek.
Üst Yönetimin İlgisizliği Yatırımın Az Olmasına Neden Oluyor
Çoğu kurumsal şirkette BT güvenliği üst yönetimin öncelikli konuları
arasında yer alıyor. Ancak üretim şirketlerinin yarısından fazlasında
(%54) üst yönetim ICS korumasıyla ilgili durumlara pek karışmıyor.
Bu da yatırımların gereğinden az olmasına yol açıyor.
Bu şirketlerin üçte ikisinde (%66) kritik altyapı güvenliği için özel olarak ayrılmış bir bütçe bulunmuyor. Bu durum bir güvenlik vakası yaşandığında veya risk ortaya çıktığında bile değişmiyor. Üretim yapan
kurumların %17’si, bu tür olayları ICS güvenliğine yatırım yapmak
için yeterli neden olarak görmüyorlar.
ICS Güvenliğinde İnsan Etkeni Sorunu Asla Sona Ermiyor
Çalışanların yaptığı hataların sonuçları her sektörden tüm kurumlar için kritik bir tehdit olmaya devam ediyor (%49). ICS’de yaşanan
güvenlik vakaları için en sık karşılaşılan nedenlerin zararlı yazılım ve
fidye yazılımları olması bu yüzden şaşırtıcı değil.
Neyse ki şirketler bu sorunun farkında ve çalışanları eğitip kritik altyapı araçlarında belirli davranış kuralları getirerek bunu çözmeye çalışıyorlar. Kurumların %82’si çalışanlarını, sözleşmeyle iş yaptırdıkları
ortaklarını ve bayilerini eğitmeye başladı.

Aynı Göz Yaşları
Yaptığımız araştırmaya göre, ICS ağ saldırılarının sıklığına ve zayıflatıcı etkilerine rağmen şirketlerin yalnızca %52’si bu tür bir vaka ile
ilgilenmek için özel müdahale önlemleri almış durumdalar. Buna
karşın, kurumsal ağlarda alınan önlemler ise daha olgun bir düzeye
geldi. Şirketlerin çoğu (%77), kurumsal BT’yi etkileyen durumlara
karşı müdahale önlemlerine sahipler.
Endüstri şirketlerinin ICS ağlarını güvene almakta zorlanmasının ardında birçok ortak neden var.
Yetersiz Kaynak ve Yetersiz Bilgi
Endüstriyel ağları koruma görevi genellikle kurumsal bilgi güvenliğini sağlayan kişilere düşüyor. Üretim yapan kurumların %40’ında
ICS koruması, kurumsal BT güvenliği yetkililerinin sorumluluğunda
oluyor.
Taşımacılık ve lojistik şirketlerinde ise ankete katılanların yarısından
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Endüstriyel kurumların en fazla korktuğu sonuçlar ne olursa olsun,
saldırıları önlemenin veya etkilerini azaltmanın tek yolu, ICS ağları
için sağlam güvenlik önlemleri ve prosedürleri uygulamak.
Endüstriyel ağlarda vakaları izleyip anında müdahale etmek, BT güvenliğinin temel önceliği haline gelmeli. Bunun yanı sıra, riskleri en
aza indirmek için çalışanları eğitmek ve bilgilendirmek gerekli.
“Siber tehditler sürekli gelişiyor. Yakın zamanda Triton ve Industroyer
gibi örnekleriyle karşılaştığımız hedefli saldırılar çalışanların zayıflığından faydalanıyor. Çalışanların yaptığı hatalar nedeniyle yaşanan
vakalar, veri sızıntılarına ve üretim sürecinin aksamasına veya tamamen durmasına neden olabiliyor.
Kurumsal şirketler için bu büyük bir para ve itibar kaybına yol açabiliyor” diyen Kaspersky Endüstriyel Siber Güvenlik İş Geliştirme Lideri
Georgy Shebuldaev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların yaşanmasını
engellemek için teknik ve idari önemler alınması gerekli.
Bu önlemler arasında çalışanların eğitilmesi ve endüstriyel altyapının
her seviyesinde özel siber savunma sistemleri kullanılması yer alıyor.”

haber

güvenlik
security

AVM’lerde Robot Güvenlik Görevlilerini
Kullanılabilir
ecuritas Güvenlik Teknolojileri Koordinatörü Emre Erdal: “Dijitalleşme ile birlikte güvenlik sektöründe de bir dönüşüm yaşanıyor. Yapay zeka, büyük veri teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte
güvenlik hizmetleri de dönüşüyor.

S

Erdal, dijitalleşme ile birlikte güvenlik sektöründe de bir dönüşümün
yaşandığına işaret ederek, şunları söyledi: “Yapay zeka, büyük veri
teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte güvenlik hizmetleri de dönüşüyor.

Yakın gelecekte Türkiye’deki AVM’lerde de robot güvenlik görevlilerini kullanılabilir”. “Dronelar da gelecekte güvenlik amaçlı kullanılabilir.

Örneğin robot güvenlik görevlileri, ABD’de alışveriş merkezlerinde
(AVM) kullanılmaya başladı. Yakın gelecekte Türkiye’deki AVM’lerde
de robot güvenlik görevlilerini kullanılabilir.

Halihazırda termal kameralı dronelar yangın yeri tespiti benzeri
amaçlarla kullanılıyor. Şarj sürelerinin artırılması durumunda droneların güvenlik hizmetlerinde daha çok kullanılacağını öngörüyoruz.
Türkiye’de güvenlik sektörünün yıllık cirosu 12 milyar TL civarında.
Ayrıca güvenlik sistemlerine de yılda 3 milyar TL harcanıyor.”

Ayrıca dronelar da gelecekte güvenlik amaçlı kullanılabilir. Halihazırda termal kameralı dronelar yangın yeri tespiti benzeri amaçlarla
kullanılıyor. Şarj sürelerinin artırılması durumunda drone’ların güvenlik hizmetlerinde daha çok kullanılacağını öngörüyoruz.”
Türkiye’de güvenlik sektöründe 300 bin kişinin çalıştığını anımsatan
Erdal, Securitas olarak Türkiye’de 20 bin kişiyi istihdam ettiklerini
bildirdi.
“Türkiye’de güvenlik sektörünün yıllık cirosu 12 milyar TL” Erdal, sektörün her yıl yüzde 10 büyürken Securitas olarak yüzde 27-30 büyüdüklerini belirterek, “Türkiye’de güvenlik sektörünün yıllık cirosu 12
milyar TL civarında. Ayrıca güvenlik sistemlerine de yılda 3 milyar TL
harcanıyor” dedi.
Securitas’ın 1934’te İsveç’te kurulmuş köklü ve eski bir şirket olduğunu hatırlatan Erdal, Securitas’ın 53 ülkede 330 bin çalışanıyla faaliyet
gösterdiğini anlattı. Erdal, Türkiye’de 20 bin çalışanla 75 ilde faaliyet
gösterdiklerini, havacılıktan enerjiye kadar birçok farklı sektöre hizmet verdiklerini ifade etti.
2012 yılında şirket olarak klasik güvenlik anlayışından entegre güvenlik çözümlerine yöneldiklerini anlatan Erdal, “Birçok segmente
hizmet veriyoruz.

Securitas Güvenlik Teknolojileri
Koordinatörü Emre Erdal

Securitas Güvenlik Teknolojileri Koordinatörü ve Uzaktan İzleme Hizmetleri Genel Müdürü Emre Erdal, “Dijitalleşme ile birlikte güvenlik
sektöründe de bir dönüşümün yaşanıyor. Yapay zeka, büyük veri teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte güvenlik hizmetleri de dönüşüyor.
Yakın gelecekte Türkiye’deki AVM’lerde de robot güvenlik görevlilerini kullanılabilir” dedi.
Erdal yaptığı açıklamada, kişisel güvenlik için akıllı telefonlara yüklenerek kullanılan uygulamalar da geliştirdiklerini belirterek, teknolojiyle müşterilere sunulan güvenlik ürünlerinin çeşitlendiğini ifade
etti.
Güvenlik kameralarının çektiği görüntülerin akıllı yazılımlarla analiz edildiğini bildiren Erdal, söz konusu görüntüler arasından riskli
durum içerenlerinin uzaktan izleme merkezindeki görevlilere aktarılarak, güvenlik tehdidi içeren olaylara uzaktan müdahale edilebildiğini anlattı.

Her segmentin ihtiyacını güvenlik görevlisiyle karşılamamız mümkün değil. Dolayısıyla klasik yaklaşımdan entegre güvenlik çözümlerine geçiş gerçekleşti. Securitas, dünyada teknoloji şirketleri satın
alarak teknolojik birikimini geliştirdi.
Güvenliğin birçok boyutu var. Güvenlik teknolojileri, uzaktan izleme,
kontrol hizmetleri, danışmanlık gibi birçok boyut var. Güvenlik bunların doğru bir şekilde bir araya getirilip doğru bir risk analizinden
sonra müşterilere sunulduğu bir çözüm olmalı.” diye konuştu.
Erdal, sahada güvenlik görevlisiyle verebilecekleri bazı hizmetleri,
teknolojik izleme sistemleri sayesinde uzaktan verdiklerini belirterek, kullanılan teknolojilerle müşterilere daha kaliteli hizmet sunabildiklerini aktardı.
Teknolojik güvenlik sistemlerinin sadece bir araç olduğuna dikkati
çeken Erdal, entegre güvenlik sisteminin insanla teknolojiyi buluşturarak hizmet veren bir sistem olduğunu belirtti.
Kaynak: www.sonhaberler.com
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Otel Güvenliğinde Teknoloji Maliyetleri Düşüyor

F

arklı segmentlere özel güvenlik çözümleri sunan Securitas’ın Güvenlik Süreçleri ve Kalite Koordinatörü Hüseyin Erim teknolojik
gelişmelerin otel güvenliğinde riskleri minimize ederken, maliyetleri de düşürdüğüne dikkat çekti.
Gelişen teknoloji ile beraber 7/24 hizmet sektöründe olan oteller,
her zamanki güvenlik usullerinden farklı olmak zorunda. Ana faaliyet alanı müşteri memnuniyeti olan bu sektörde güvenlik çözümleri
müşteri konforunun önüne geçmemesi ancak, aynı zamanda kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmesi
gerekiyor.

Bununla birlikte uzaktan izleme merkezimizdeki operatörün önüne
ilgili alarm görüntüsünün gelmesiyle aksiyon alıyoruz. Alarm görüntüsünü alan operatör gerekli gördüğü durumlarda uzaktan sesli
anons yaparak şüphelinin suçu gerçekleştirmeden uzaklaşmasını
sağlıyor, ardından kontrol ekiplerine ve kolluk kuvvetlerine haber
vererek olayı hızlıca sonuçlandırıyor.
Proje maliyetlerini düşürerek riski azaltan bu sistemler müşterinin
ihtiyacına göre Securitas tarafından projelendiriliyor, kuruluyor. Bu
kapsamda güvenlik çözümlerimizin teknoloji tabanlı entegre bir sistem olarak oluşturulması en önemli önceliğimiz”dedi.
Otel segmentini değerlendiren Erim, “ Bu sektörde en çok; akıllı kamera sistemleri, alarm sistemleri özel yazılımlı el terminalleri, elektronik denetim formları, sanal devriye sistemleri, mobil kamera sistemleri ve biyometrik geçiş kontrol sistemleri gibi teknoloji tabanlı
çözümlerini kullanarak oluşturduğumuz güvenlik mühendisliği yaklaşımımızla projelere özel çözümler sunuyoruz” dedi.

Securitas Güvenlik Süreçleri ve
Kalite Koordinatörü
Hüseyin Erim

Hırsızlık Riskine Karşı da Teknoloji
Otellerin öncelikli riskleri arasında yer alan hırsızlık vakalarına karşı
da teknoloji destekli pek çok tedbir bulunduğunu belirten Hüseyin
Erim,”Sözkonusu tedbirler artık işletmelerin sıradan güvenlik uygulamalarının içinde yer alıyor.

Son dönemde yaşadığımız güvenlik hassasiyeti ile birlikte otel misafirlerinde konforun yanı sıra “Safe Hotel” belgesi arayışı da arttırdı ve
bu sertifika otel seçimlerini ciddi oranda etkiler hale geldi. Konuyu
değerlendiren Securitas Güvenlik Süreçleri ve Kalite Koordinatörü
Hüseyin Erim, bu kapsamda otellerde bir takım özel uygulamalara
gidildiği dikkat çekerek bunlardan bazıları şöyle sıraladı.

Tüm otel kullanıcılarının hareketliliği bir Access otomasyonu tarafından kontrol ediliyor. Örneği misafir odalarına geçişler enkoder sistemi ile kısıtlanmakta ve her misafir kendisine tahsis edilmiş giriş kartlarını kullanarak asansör yardımıyla direk kendi odasına ulaşmakta.

• Otel sınırlarına gelen araçların fiziki ve elektronik kontrole tabi tutulması,
• Araç altı aramalarında araç altı arama cihazı ve görüntüleme sistemlerinin etkin olarak yararlanılması
• Araç plaka okuma sistemlerinin kullanılması,
• Misafir giriş noktalarında x-ray, kapı dedektörü, bomba iz dedektörlerinin bulundurulması.
Güncel hayatımıza yapmış olduğu katkıları bile takip etmekte zorlandığımız teknoloji güvenlik dünyasına da hergün yeni uygulamalar ve teknik cihazları beraberinde getirmekte.

Hizmet personelinin anahtar kullanımı elektronik olarak takip edilmekte. Otel güvenlik yöneticilerinin de bağlı olduğu bir çok internet
platform ile oteller arasında yaşanan vakalar anlık olarak paylaşılmakta ve ilave tedbirler anında alınmaktadır.

Securitas’ın akıllı video analiz yazılımları sayesinde güvenlik ihlallerini anında görüntüleyebildiğini dikkat çeken Hüseyin Erim, “Yazılımlarla sınır ve çevre ihlali, belli bir bölgede rutin olarak gezinen kişi
tespiti, izinsiz toplanma, şüpheli paket, yanlış park, ters yöne giriş
gibi olumsuz durumları tespit edebiliyoruz.

Telekomünikasyondan finansa, havacılıktan madenciliğe, enerji sektöründen endüstriyel tesislere kadar 21 farklı sektörden 717 kurum
ve kuruluşa, 72 ilde, 2242 hizmet noktasında güvenlik hizmeti veren Securitas Türkiye’nin 9 bölge müdürlüğü, 50 şube müdürlüğü ve
12.500 çalışanı bulunmaktadır.
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TÜBİTAK Destekli Siber Güvenlik Eğitim Projesi

S

Türkiye’de bilgi, bilişim ve siber güvenlik alanında uzman açığı bulunduğunu söyledi. Bu problemin kökten çözülmesi için SDÜ olarak
bilimsel faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini anlatan Yiğit,
“Türkiye’nin milli bir politika oluşturması gerekiyor.

TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları-4004 kapsamında SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Öğretim Üyesi Utku Köse’nin
hazırladığı Bir Siber Güvenlik Macerası Projesi’nde ilk ders başladı.

Amacımız Türkiye genelinde siber güvenlik alanında farkındalık
oluşturabilmektir. Bir nevi istihdam açığını kapatabilmektir. Siber
güvenlik istihdamına katkı sağlayacak insan gücünü yetiştirmek için
çaba gösteriyoruz.

Isparta’da 10 okulun 9, 10 ve 11’inci sınıflarındaki 40 öğrenci 15 gün
boyunca Siber Güvenlik Eğitimi alacak. Eğitimin 5 günü SDÜ Bilgisayar Laboratuvarı’nda verilecek. 9 günlük ikinci eğitim periyodu ise
Eğirdir’de kamp şeklinde hayata geçirilecek.

Gelecekte bu alanda çalışmak isteyenlere destek sağlamak misyonunu izliyoruz. Dönem başından bu yana öğrencilerimizin derslerinin
haricinde her hafta etkinlikler yapabilmeleri için imkan sağladık.

üleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından TÜBİTAK Doğa
ve Bilim Okulları-4004 Programı kapsamında Bir Siber Güvenlik
Macerası Projesi başlatıldı. Projeyle 10 okulun 9, 10 ve 11’inci
sınıflarından 40 öğrenciye 15 gün boyunca interaktif siber güvenlik
eğitimi verilecek.

Uzman Açığı Var
SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuncay Yiğit,
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TÜBİTAK Doğa ve Bilim Okulları-4004 Programı kapsamında desteklenen Bir Siber Güvenlik Macerası başlıklı eğitim programı hedeflere
koşuyor” diye konuştu.
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Zywall Güvenlik Duvarı Serisi, Common Criteria
Sertifikası İle Seçkinler Kulübüne Katıldı

Z

yxel ZyWALL güvenlik duvarı ürün ailesi, bilişim güvenliği alanındaki dünyanın en prestijli uluslararası akreditasyonu olan
Common Criteria sertifikasının sahibi oldu. Bilgisayar güvenliği
konusunda dünyanın en güvenilir akreditasyon kuruluşu olan Common Criteria, Zyxel’in kamu sektörüne yönelik ağ güvenliğini sağlama taahhüdünü teyit etti.
Bir ürünün taahüt edilen güvenlik özelliklerine sahip olduğunun
anlaşılabilmesi için Common Criteria (ISO / IEC 15408) kriterlerine
uygunluğu titizlikle ve tekrar tekrar değerlendirilir. Bu nedenle bu
sertifikasyona ulaşmak oldukça zordur.
Zyxel Kurumsal Kanal Satış Müdürü
Ömer Faruk Erünsal

Erünsal , “Bu sektörlerdeki bazı kurumlar genellikle yalnızca Common Criteria onaylı ürünler ile ilgileniyorlar. Bizim de son aylarda
merceğimizde kamu, turizm, sağlık ve bankacılık sektörü olduğu için
ürüne olan talebin artacağını ve çok daha başarılı projeleri hayata
geçireceğimizi düşünüyorum.
Uluslararası Geçerliliği Olan Bir Standart
Common Criteria (Ortak Kriterler), 1990’larda Kanada, Fransız, Alman, Hollanda, İngiltere ve ABD hükümetleri tarafından o dönemin
çeşitli BT güvenlik standartlarını birleştirerek geliştirildi. İlk versiyonu 1994 yılında yayınlanan kriterler, 1999 yılında ISO / IEC standardı
haline geldi. Ürün değerlendirmeleri ise sadece ISO 17025 sertifikalı
laboratuvarlarda gerçekleştirilebiliyor.
Zyxel’in Sertifikasını Dünyanın En Büyük Laboratuvarı Verdi
Zyxel’in sertifikası, Hollanda’da bulunan ve dünyanın en büyük
bağımsız güvenlik değerlendirme laboratuarı olan Brightsight BV
tarafından verildi. Sertifika raporunda ZyWALL güvenlik duvarlarının, yetkisiz erişim ve eylemlerin yanı sıra akış denetimi, şifreleme
ve korumalı yönetim ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere güvenlik
hedeflerine ulaşmak için oluşturulan tehditleri başarılı bir şekilde
karşıladığı açıklaması yer aldı.
Gerçek Zamanlı Koruma
ZyWALL ürün ailesi, müşteri ve şirket kayıtlarını, fikri mülkiyeti ve
kritik kaynakları dış ve iç tehditlerden korurken, hizmet sürekliliği,
optimum CP performansı ve gelişmiş ağ kontrolü sunan, güçlü gerçek zamanlı koruma sağlar.

Bu alanda akreditasyon oldukça nadir verilir ve Common Criteria
uygulanmaya başlandığından bu yana ağ ile ilgili akreditasyon alabilmiş cihaz ve sistem sayısı sadece 236 ile sınırlıdır. Bu rakamın çok
az kısmı güvenlik duvarı ürünlerini kapsamaktadır.
Zyxel Kurumsal Kanal Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal, “Bu sertifikasyon, güvenlik ekibimizin yıllarca süren sıkı çalışmasının eseridir.
Bu sertifika, ZyWALL’ın vaatte bulunduğu üst düzey savunmayı tam
olarak sağladığını ortaya koyan en iyi kanıttır. Özellikle güvenliğin
kritik önem taşıdığı kamu, turizm, sağlık ve bankacılık sektörlerine
yönelik özel projeler gerçekleştirdiğimiz bir dönemde aldığımız bu
akreditasyonun zamanlaması da çok iyi oldu” dedi.
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ZyWALL ürünleri, sağlam hibrit VPN’leri (IPSec üzerinden IPSec / SSL
/ L2TP) barındırır ve iş iletişimi için maksimum güvenlik sağlamak
üzere sınıfındaki en güvenli VPN bağlantı teknolojisi olan Güvenli
Hash Algoritması 2’yi (SHA-2) destekler. Abonelik seçenekleri arasında anti-spam, içerik filtreleme ve kablosuz erişim noktası (hotspot) yönetim hizmetleri bulunur.
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Gelecekte Hayatımızı Şekillendirecek
5 Güvenlik Teknolojisi

G

üvenlik teknolojilerinde tanık olduğumuz inovasyon ve dönüşüm, daha etkin çözümleriyle daha konforlu bir yaşama kapı
açıyor. Sensormatic gelecekteki yaşantımızı şekillendirecek 5
güvenlik teknolojisini açıkladı.
Elektronik güvenlik entegratörleri, yüksek performanslı görüntüleme sistemlerini, ileri düzey analiz yazılımlarıyla buluşturarak firmaların çok daha verimli süreçlere kavuşmasını sağlıyor.

etkin kararlar alabiliyor. Sensörler ve kameralar tarafından algılanan
veri, yüksek performanslı bir sistem üzerinde kullanılabilir bilgiye
dönüştürülüyor.
Örneğin, AVM’de ailesinin yanından ayrılan bir çocuğun AVM’ye
girdiği andan itibaren hangi alanlarda dolaştığını ve nereye gittiğini tespit etmek saniyeler sürüyor. Benzer şekilde makina öğrenimi
özelliği sayesinde örneğin bir fabrika ortamını belirli süre izliyor ve

Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli
Ancak yarının dünyasında güvenlik yönetimini kolaylaştıran etkenler bununla sınırlı değil. Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli güvenlik
teknolojilerinde geleceği şekillendirecek 5 trendini değerlendirdi.
Kameralar Arama Motoruna Dönüştü

akışı öğrenerek ortamda normal şartların dışında bir durum geliştiğinde bunu anında raporluyor.
Bu Parolayı Unutmanız Mümkün Değil

Geçmişten bugüne kayıt amaçlı kullanılan görüntüleme sistemleri,
artık görüntüler üzerinde anlık analizler gerçekleştiriyor. Bu sayede
algılanan görüntüye anlam katarak, olaylara en hızlı şekilde yanıt
vermek mümkün oluyor.

Harf ve rakamlardan oluşan parolaları unutmak ya da ele geçirmek
mümkün. Oysa her bireyin, kendisine özgü ve değiştirilemez bir güvenlik mekanizması bulunuyor: biyometrik özellikler. Parmak izi ve
iris gibi biyometrik özellikleri esas alan güvenlikli sistemler, bugün
40 farklı biyometriden tanımlama yapabiliyor.

Kayıtlı bulunan geçmiş verisini sürekli olarak inceleyip, “öğrenen”
yapay zeka, böylelikle her seferinde daha iyi, daha doğru ve daha

Dahası, yeni nesil iris tanıma sistemleri ile göz taramasıyla kimlik doğrulama için durup beklemeye bile gerek kalmıyor. Eskiden

190

www.sektorumdergisi.com

Eylül September 2018

güvenlik

ürün

security
filmlere konu olan ve maliyet olarak ulaşılması hayli güç olan bu
sistemler artık ekonomik ve yüksek fayda sunan güvenlik çözümleri
arasında yerini aldı. Her geçen gün daha verimli hale gelen biyometrik güvenlik sistemlerinin gelecekte hızla yaygınlaşacağı muhakkak.

Uygulamayı yükledikten sonra kullanıcının olay anına ait video ve
ses kayıtlarını uzaktan izleme merkezindeki operatörlere iletmesi
için sadece cihazı sallaması yeterli oluyor. Böylelikle tehlike anında
kolluk kuvvetlerine anlık bilgi akışı sağlanıyor.

İnsan İçin Elverişsiz Ortamlarda Robotlar Devreye Giriyor

Kurumsal ölçekte ise acil durum yönetim sistemleri, doğal afet ya
da can güvenliğini tehdit eden durumlarda çalışanların güvende
olup olmadığını anında sisteme raporluyor. Bilgi mesajları, merkezi
sistem üzerinden tüm kullanıcıların akıllı telefonlarına iletilebiliyor.

İnsanların çalışması için uygun olmayan ortamlardaki görevler ya da
tek düze, basit fonksiyonlar gelecekte robotlar ve drone’lar tarafından üstlenilecek. Örneğin, bir fabrikanın ulaşılması zor bir alanında
çıkan yangına müdahale etmek için artık tek bir drone yeterli olacak.
Güvenlik ve görüntüleme amacıyla kullanılan profesyonel drone cihazları, riskli alanların hiçbir olumsuz duruma sebebiyet vermeden
gözlenmesini sağlayarak, olaylara en hızlı müdahaleyi mümkün kılıyor. Securitas drone’ları Amerika’da ve Almanya’da yangın vakalarında kullanmaya başladı bile.

Benzer şekilde, Endüstri 4.0 trendiyle birlikte insanların bugüne kadar rutin işleri üstlendiği üretim tesisleri, sağlık tesisleri ve benzeri
alanlarda görevi devralmaya başlayan robotlar da güvenlik teknolojilerinin vazgeçilmezi haline geliyor.
Securitas’ın otoparklarda kullandığı Rob isimli robot güvenlik görevlisi, genel güvenlik, alan ihlali ve yanlış park tespiti gibi pek çok işlevi
etkin biçimde yerine getiriyor.
Akıllı Cihazlar İle Güvenlik Mobilleşiyor
Hayatımızdaki her şey giderek mobilleşiyor. Akıllı cihazlarımız ayrılmaz bir parçamız haline geldi. Bu noktada güvenlik uygulamaları
da mobilleşerek telefonlarımıza kadar girmeyi başardı. Buna en iyi
örneklerden biri akıllı cihazlara yüklenen bir uygulama ile mobil telefonun bir panik butonuna dönüşebilmesi.
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RFID İle Güvenlik ve Verimlilik Bir Arada
RFID teknolojisi, farklı senaryolara uyum sağlayan esnekliği ve yüksek hassasiyeti sayesinde perakende zincirlerinden hastanelere,
müzelerden Ar-Ge, tasarım ve üretim merkezlerine kadar pek çok
kurum için hem güvenlik hem de operasyonel verimlilik sağlıyor.

Ürün ya da eşyalara adeta birer kimlik kazandıran RFID etiketler
üzerine yerleştirildiği nesnelerin lokasyonlarının takip edilmesini
sağlıyor. Bu sayede her sektörde farklı bir fayda sağlıyor.
Örneğin, hastanelerde yenidoğan bebeklerin güvenliğini sağlamak
için geliştirilen Bebek Takip Sistemi ile, prosedür dışı her türlü eylemi önlemek için, anne ve bebeğin bina içindeki konumları aktif RFID
etiketlerine sahip bileklikler aracılığıyla anlık olarak takip ediliyor.
Belirlenen kurallar dışında gerçekleşen en ufak aktivitede sistemi
alarma geçiyor. Müze ve sanat merkezlerinde sergilenen nadide
eserlerin güvenliğini sağlamakta kullanılanılarken perakende sektöründe reyon doğruluğu, hızlı stok sayımı, omichannel stok yönetimi,
pperasyonel hız ve bunlara bağlı satış artışı sağlıyor.
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Yangın Faciaları Önlenebilir mi?

D

oğal bir afet olarak kabul edilen yangınlar, insanda hem maddi
hem manevi zarar yaşatıyor. Olası bir yangında kullanılabilecek
malzeme ve ekipmanlar her ev ve işyerlerinde, kamu ve kuruluşlarda, hastanelerde, okul ve eğitim merkezlerinde bulunması gerekir. Yerinde yapılabilecek doğru müdahale ile oluşabilecek büyük
bir yangının önüne geçilebilinir.
Evlerde işyerlerinde yangın söndürme ekipmanlarının bulunması
oluşabilecek bir faciayı önleyebilir. Öz Özen Yangın Söndürme Sanayisi Uzman Enes Öztoprak modern yangın söndürme cihazları ilgili
önemli bilgiler verdi.

Bir yangında bulundurulması gerekenler yangın malzemeleri ve
yönlendiricileri nelerdir? Olası bir yangında yangın tüpü nasıl kullanılır? Fabrikalar, hastaneler, iş yerleri ve apartmanlarda bulundurulması zorunlu mu? Yangın yönlendirici levhalar, yangın merdiveni,
yangın algılayıcı Sensörler ve yangın panelleri bir yangında ne kadar
önemlidir?
Yangın Söndürme Cihazları
Gelişen teknoloji ile birlikte yangın söndürme ekipmanlarında da
büyük oranda değişiklikler meydana geldi. Modern yangın söndürme cihazları ile ilgi detayları anlatan Öz Özen Yangın Söndürme
Sanayisi Uzman Enes Öztoprak şunları kaydetti, “Gazlı söndürme sistemlerinde kullanılan en eski ve en yaygın gazdır.
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Lokal uygulamalarda kullanılan tek gazdır ve özellikle kimyasalların bulunduğu mahallerde en etkin çözüm olarak kullanılmaktadır.
Soğutma etkisinden dolayı narin elektrikli ve elektronik cihazların
bulunduğu mahallerde, ayrıca boğma etkisinden dolayı insanlı mahallerde kullanılması sakıncalıdır.
CO2 gazı, söndürme yapılan ortamdaki bağıl oksijen yoğunluğunu,
yangının sürmesi için gereken oksijen yoğunluğu seviyesinin altına
düşürerek yangınları söndürmektedir.
Karbondioksit; renksiz, kokusuz, elektrik iletkenliği olmayan, yangın
söndürmek için uygun bir inert gazdır. Karbondioksit hava içerisindeki

oksijeni veya gaz fazındaki bir yakıtın konsantrasyonunu yanmanın
duracağı noktaya kadar düşürerek, yanmayı soğutarak söndürür.”
Öztürk, “Otomatik yangın söndürme sistemleri, binalarda hacim
veya ekipman koruma amacı ile kullanılırlar. Bir işletmenin devamlılığını, imajını ve işletmeye ait kurumsal belleğin korunmasını
sağlamak için hacmin kullanım amacına veya korunacak ekipmanın
özelliğine bağlı olarak farklı gaz türleri ile çözümler oluşturulabilmektedir.
Gazlı söndürme sistemleri, lokal olarak tesis edilebildiği gibi merkezi
yangın algılama ve uyarı sistemleri ile de entegre edilebilmektedir”
dedi.
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Yangın Dolabı mı Davlumbaz mı Kullanılmalı?
Öztoprak yangın dolabı ile yangın tüpünün özelliklerinden bahsederek ikisinin de işlevlerinin farklı alanlarda olduğu belirterek, “Yangın
söndürme tüpü ve dolabı ayrı ayrı yangın söndürme ekipmanlarıdır.
Yangın tüpleri yangın söndürme işi yapılırken, yangın dolabı ile yangını soğutma işlemi yapılır.

Yangın dolabı su barındırdığı için her türlü yangında kullanılamıyor.
Daha çok yangın söndürme işlemi bittikten sonra yangını soğutma
görevi görüyor.
Yangın dolabında su olduğundan dolayı olası bir elektrik yangınında doğrudan kullanılması yangını söndüreni elektrik çarpabiliyor.
Yangından korunma yolları olarak davlumbaz yangın söndürme
sistemleri kuruyoruz. Davlumbaz söndürme sistemlerinde büyük
lokantalar, restoranlar, yemek fabrikaları, yurt yemekhanelerinde
kullanılıyor.
Davlumbazları mutfaklara iki farklı hat çekiyoruz. Biri algılama hattı,
biri söndürme hattı. Yani hem otomatik hem manuel olarak çalışıyor.
Olası bir yangında yangın hattı devreye giriyor ve bunu tüpe bağlıyoruz. Tetikleme işlemi devreye girince FM 200 gazı kullanılıyor. Yangın
sırasında FM 200 gazı odaya yayılmadan önce uyarı veriyor ve bu
esnada dışarıya çıkmak daha doğru olur.
Davlumbazlarda krom borular kullanılır, algılama hattında ise direk
tel bağlanır ve telin ucunda bulunan mühürler belli bir sıcaklıktan

sonra eriyip kopunca söndürme sistemi direk devreye giriyor” şeklinde konuştu.
Avrupa Standartlarına Uygun Ekipman
Zorunlu hale getirilen yangın dolabı binalarda kullanırken, yangın
hidrantları cadde ve sokaklarda bulunması gerektiğini anlatan uzman
Öztoprak şöyle devam etti, “Yeni yapılan binalarda yangın dolabı zo-

runlu hale getirildi. Yangın dolaplarında Malatya itfaiyesi 2 inç vana
istiyor.
Hat bir 1 inç fakat yangın vanası 2 inç olmak zorunda, olası bir durumda itfaiye de kendi hortumunu direk takıp kullanması için bunu
yapmak gerekiyor.
Malatya Belediyesi yangın hidrantlarını belirli yerlere koyuyor ve Avrupa standartlarında şehir merkezlerindeki caddelere ve sokaklara
bunu koymak gerekiyor. Olası bir yangında itfaiye yangını söndürmek için bu hidrantları kullanarak vanalarını buraya bağlıyor. Hidrantları; parklarda, kalabalık merkezlerde, fabrikaların bulunduğu
yerlerde zorunlu olarak bulunması gerekiyor” diye konuştu.
Küçük Yangınlara Nasıl Müdahale Edilmeli?
Yangın söndürmede etkili olan dayanıklı battaniyelerden de bahseden işletmeci şunları söyledi, “Yanmaya dayanıklı battaniyeler
yangın sırasında doğrudan ateşin üstüne atılarak ateşin sönmesi için
kullanılabiliyor veya kişi battaniyeyi kendini sararak da yangından
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korunabiliyor. Çıkan yangın eğer küçük ve söndürülebilir bir durumda ise, battaniyeyi doğrudan yangının çıktığı yerin üstüne atarak
yangını söndürmek mümkün.
Burada amaç ateşi havayla olan temasını kesmektir. İtfaiyecilerin
kullandığı koruyucu elbiseler ateşe dayanıklı olarak hazırlanmıştır,
bununla beraber yangın sırasında kask ve maske de takılması gerekiyor.
Farklı amaçlar için kullanılan maskeler filtrelerine göre değişiyor.
Duman filtreleri, kimyasal, koku filtrelerini aynı amaç için kullanamazsınız. Fabrikalarda veya ilaçlama şirketlerinde farklı filtreli maskeler kullanılıyor.”
Yangın Tüplerinin Çeşitleri
Yangın önleyici edevat ve malzemelerini ve özellik yangın tüpünü
tüm alanlarda kullanmak mümkün, özellikle araçlarda, iş yerlerinde,
fabrikalarda yani kısacası insanların olduğu tüm alanlarda kullanılıyor. Öz Özen Yangın Söndürme Sanayisi Uzman Enes Öztoprak yangın söndürme tüpünün kullanımı ve kullanılacağı alanlar hakkında
şunları söyledi, “Resmi kurum ve fabrikalarda yangın tatbikatlarını
itfaiye ile beraber uyguluyoruz.
Eğitimi gerek bizler sözlü olarak, itfaiye ise pratik olarak vatandaşlara öğretiyoruz. Burada tüplerin satışını yaparken, kendilerine detaylı
bir şekilde nasıl kullanması gerektiğini anlatıyoruz. Tüm tüplerimizin üzerinde etiketler vardır, aynı zamanda yangın anında yangın
talimatı dediğimiz etiketler veriyoruz.
Yangın anında tek tek ne yapılacağı yazılı bir şekilde ifade ediliyor.
Fabrikalarda ayrı ayrı talimatlar belirleniyor ve yangınların kısa sürede söndürülmesi için yardımcı oluyor. Kullanım olarak kuru kimyevi
tozumuz, karbondioksit ve köpüklü tüplerimiz var. Köpüklü tüpler
daha çok petrol ve katı yangınlar için kullanılıyor.
Tozlu olan tüpler her alanda kullanılabilen A,B,C Gruplarına göre kullanılıyor. Karbondioksit ise elektrik yangınlarında bin voltaja kadar
dayanıklı, tozluya göre temiz bir gaz olduğu için etrafı da kirletmiyor,
yangını hem soğutuyor hem söndürüyor. Tabi etkili olan kuru kimyevi tozludur ve birçok alanda kullanılabiliyor.”

Apartman aralarında her hangi bir yasal zorunluluk olmadığı için bir
talep olmuyor. Apartman yöneticilerinin kendi inisiyatifinde gelip
alıyorlar. Malatya’da genellikle resmi kurumlar ve organize sanayi
dediğimiz yerlerde genel olarak talepler bize geliyor.
Tüpleri iki yılda bir doldurmamız gerekiyor. Tüpün içindeki mono
amonyum fosfat oranı yüzde 40’lık ise iki yılda bir dolduruluyor. Eğer
yüzde 90’lık toz kullanılırsa 4 yılda bir doldurulması zorunludur. İki
yıllı tüplerin her 6 ayda bir kontrolleri yapılıyor. Kontrolden sonra
mutlaka rapor veriyoruz sağlam ve kullanılabilir olduğuna dair” şeklinde konuştu.
Yangın Tüpü Kullanma Talimatı
Yangın tüplerinin üzerindeki bulunması gereken kullanma talimatı
şu şekildedir, “En önemli kural panik yapmamak, soğukkanlı olun
ve yangın noktasına en yakın yerdeki yangın tüpünü alarak yangına
kendinize riske etmeyecek kadar yaklaşın. Yangın tüpünü kullanmadan önce emniyet pimini çıkartmalısınız.
Ortamda rüzgâr varsa arkanızdan esecek şekilde ateşe yakınlaşın.
Eğer ortamda rüzgâr yoksa yangın zeminde başlamış ve yukarı doğru büyüyorsa yangın tüpünü yangının kaynağı olan zemine doğru
tutunuz ve tetiği sıkınız.
Yangın eğer duvardan ya da tavandan geçen bir borudan kaynaklı
olarak çıktıysa ilgili kaynağa doğru sıkınız. Alevlerin durması yangının söndüğü anlamına gelmiyor, köpük sıkmaya devam ederek
yangının tamamen söndüğünden emin olunuz.”
Yangın Faciasına Bir Örnek: Adana’daki Yurt Yangını
Adana’da bir yurttan çıkan yangından bahseden Uzman Öztoprak
yurttan çıkan yangından sonra Tüm Yurtların harekete geçtiğini
ifade ederek şunları dile getirdi, “Adana’da son dönemde bir yurtta
yangın çıkmıştı ve 12 kişi vefat etmişti. O yangından sonra Malatya
ve çevresindeki tüm yurtlardan çağrı aldık.

Yangın Önleyici Paneller Nerelerde Zorunlu?

Devletin KYK yurtlarında biz kontrol ettiğimiz için pek sorun olmuyor. Özel yurtlardan bize aşırı bir talep oldu. Bir yurtta mutlaka, yangın tüpü, yangın merdiveni ve bu yangın merdivenini yönlendirecek
yönlendirme levhaları olması gerekir. Acil çıkış fotolomen levha veya
tavana asılan elektrikli çıkış levhalarının olması gerekir.

Yangın tüpü ve yangın önleyici panellerin nerelerde zorunlu olarak
bulundurulması gerektiğini ifade eden Uzman Enes Öztoprak, “Zorunlu olarak bulundurulması gereken yerlerde, özellikle Belediyenin
ruhsat verdiği her iş yerine yaptığı iş ne olursa olsun tüm iş yerlerine
yangın söndürücü tüp istiyor. En az 6 kg’lık ve yaptığı işe göre tüplerin ağırlığı da değişebiliyor.

Yangın dolabının ve yangın merdiveninin yönetmeliklere uygun olması, kapıların panik barla dışa doğru açılması gerekiyor. Adana’daki
yangından sonra Malatya’da da yurtlarda denetimler arttı. Bizler
de yurtlarda denetimler yaptık ve olası bir yangında kişi sağlıklı bir
şekilde dışarı çıkması için yangın yönlendirme levhalarına ihtiyaç
duyuyor ve yurtlarda özellikle bulundurulması gerekiyor.

Resmi kurumlarda zorunlu olarak bulundurulması gerekir ve bunlar için ayrı bir ödenekte oluşturulmuştur. Her yıl kontrollerinin ve
dolumlarının yapılması zorunludur. Bu fabrikalarda da geçerlidir.
Apartmanlarda zorunlu olarak yok fakat, yeni yapılan binalarda
müteahhit veya mühendis her kata yangın dolabı koyuyor. Belediyeler ise doğalgaza geçmemiş kazan dairelerini geziyor ve belediye
zorunlu olarak yangın söndürme tüplerini kazan dairelerinde istiyor.
Asansör ve makine dairelerinde UDEM kontrol yaptığı için bu koşulu
UDEM zorunlu olarak tutuyor.

Bunun perakende satışını yapıyoruz ama satın alan kişinin nasıl kullanacağını bilmesi gerekiyor. Özellikle tekstillerde, ceza evlerinde ve
özel fabrikalara eğitimler veriliyor. Maskeleri genellikle kullana bilen
kişilere veriyoruz ve genel olarak kimyasal ve ilaçlama işini yapanların farklı filtrede maskeler bulundurması gerekiyor.
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Bir de yangın algıla sistemleri oluyor, çoğu binalarda zorunlu. Hastane ve fabrikalarda yangın alarm butonu ve flaşörlü siren dediğimiz
sistemler veriyoruz ve bunlar bir panelde kontrol ediliyor. Bununla
beraber duman algıla cihazları da var ve tüm bunlar bir noktadan ve
aynı panelde birleşiyor.” M. Ali GÜNAYDIN / www.malatyasonsoz.com.tr
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Ev Güvenlik Sistemleri: Sinji WiFi Kapı Zili
inji WiFi kapı zili, ev güvenlik sistemleri alanı devam ediyor.
Kullanışlı olmayan bir kapı alarmı veya zayıf yerleştirilmiş bir
kamera yerine, karanlıkta hareketleri takip edebilen, hareket
algılandığında akıllı telefonunuzu uyaran bu akıllı cihazı yakından
tanıyalım.

S

telefonunuza veya tabletinize doğrudan aktaran bir HD kamera imkanı da sunuyor.

Sinji WiFi Kapı zili, mütevazi kapı zili olmaktan çıkarak, özel kamerası sayesinde kapınıza gelen her kişinin detaylı görsel kayıtlarını tutan
bir mekanizmaya dönüşüyor.

Ayrıca, fotoğraflarınızı cihazınıza aktarmak için bir iç üniteye sahip
olabileceğiniz kızılötesi gece görüş fonksiyonu da barındırıyor.

Hedefiniz, ister ev güvenliği olsun, ister ileride başvurmak için ziyaretçilerinizin kapsamlı bir listesini oluşturmak olsun, bu yeni çağdaki
kapı zili her kapıya kolayca takılabiliyor.
Ayrıca; evinize gelen her ziyaretçinin fotoğraflarını doğrudan akıllı

Sinji, gece ziyaretçilerine veya potansiyel davetsizlere, 408 x 320
çözünürlükte, F2.8 diyaframı olan 80 derecelik bir objektif avantajı
sağlıyor.

Sinji WiFi kapı zilini satın alarak minimum kurulum çabası ve sıfır
kablolama ile artık tüm ziyaretçilerinizin listelesine ulaşabilirsiniz.
Aynı zaman da Sinji, birisinin cihazınızı kurcalamaya çalışıp çalışmadığını bilmenizi sağlayan gelişmiş anti-hırsızlık teknolojisine de
sahip. Kaynak : pembeteknoloji.com
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Bosch’tan Motosikletlerde Kaza Riskini Azaltan
Teknolojiler

B

osch, iki tekelerlekli araçlarda daha fazla emniyet için yenilikçi
teknolojiler geliştiriyor. Bosch’un, şehir içinde motosiklet sürmeyi daha emniyetli ve konforlu hale getiren teknolojileri sayesinde, trafikte tehlike oluşturan durumların önüne ilk andan itibaren
geçilebiliyor.
Tekerlekte kaymayı azaltan teknoloji ıslak yapraklar, yağ sızıntısı
veya yol yüzeyindeki çakıl taşları, tekerleklerin yana doğru kaymasına neden olabiliyor.

uyarı sistemi trafikte küçük bir konsantrasyon kaybı bile ciddi sonuçlara yol açabilir.
Bosch, çarpma riskini veya sonuçlarını azaltmak üzere motosikletler
için bir çarpışma uyarı sistemi geliştirdi. Sistem, araç çalışır çalışmaz
aktif hale geliyor ve belirlenen tüm hız aralıklarında sürücüyü destekliyor.
Sistem, bir başka aracın tehlikeli bir şekilde yakın olduğunu ve sürücünün duruma reaksiyon göstermediğini tespit ettiğinde ise sesli
veya görüntülü bir sinyal yoluyla sürücüyü uyarıyor.
Kör nokta tespiti bu sistem, motosiklet sürücülerinin emniyetli bir
şekilde şerit değiştirmesine yardımcı olmak üzere aracın tüm çevresini dikkatli bir şekilde kontrol ediyor. Bir radar sensörü, görülmesi
zor alanlardaki nesneleri kayıt altına alıp sistemin elektronik gözü
olarak kör noktaları tespit ediyor.
Sürücünün kör noktasında bir araç belirdiğinde, sistem dikiz aynasına görüntülü sinyal göndererek sürücüyü uyarıyor. Hepsi bir arada
emniyet sistemi: MSC MSC (motorcycle stability control) yani motosiklet denge kontrolü, dünyanın iki tekerlekli araçlara yönelik ilk
‘hepsi bir arada’ emniyet sistemi olma özelliğini taşıyor.

Bu gibi durumlarda motosiklet sürücülerinin araçlarını düzeltme
şansı neredeyse olmuyor. Sürücüleri oluşabilecek risklerden korumak için ek yanal kuvvet uygulamak gerekiyor. Bu ihtiyaçtan yola
çıkarak Bosch, kaymayı azaltmak için bir proje geliştirdi.

Motosikletin yatma açısı gibi parametreleri takip eden sistem, motosikleti normal sürüş durumuna uygun hale getirmek için frenleme
ve hızlanmaya elektronik olarak müdahale edebiliyor.

Proje sayesinde bir sensör tekerleklerin yana kaydığını algılıyor ve
bu durum belirli bir değeri aştığı takdirde, motosikleti yolunda tutuyor ve düşme riskini önemli derecede azaltıyor. Belirlenen değerin
aşılması halinde otomobil hava yastıklarında kullanılan türde bir gaz
akümülatöründen gaz serbest bırakılıyor.
Serbest bırakılan gaz, depo adaptörüne akıyor ve bir nozül aracılığıyla belirli bir yönde dışarı veriliyor. Bu ters itiş, motosikleti yolunda
tutmayı sağlıyor.
Radar tabanlı sürücü destek sistemleri motosikletlerde bir duyu organı olarak radar kullanılması hem emniyetli bir sürüş sağlar hem
de aracın çevresinin tam bir resmini sunuyor. Radar tabanlı destek
sistemleri, sürücüler için hayatı kolaylaştırır ve aynı zamanda sürüş
esnasındaki konfor ve eğlenceyi artırıyor.
Bosch ve Daimler’den sürücüsüz otomobil ve yapay zekayla ilgili son
bilgiler ACC adaptif hız sabitleyici ACC, trafik akışına göre aracın hızını ayarlıyor ve gereken güvenli takip mesafesini koruyor. Bu sistem,
öndeki araçla güvenli takip mesafesi olmaması sebebiyle gerçekleşen arkadan çarpmaları etkili bir şekilde önleyebiliyor.
ACC sürücülere daha fazla rahatlık sunmanın yanı sıra özellikle yoğun trafikte yola daha fazla konsantre olmayı sağlıyor. Çarpışma
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Böylece Bosch sistemi, motosiklet kazalarının büyük bir çoğunluğunun meydana geldiği virajlarda fren yapıldığında motosikletin
aniden ve kontrolsüz bir şekilde iyice yana yatmasını veya kendisini
düzeltmesini önleyebiliyor.
MSC içerisinde yer alan yeni 6D sensör, piyasadaki en küçük ve en hafif tasarımdır. Bu sensör montaj esnekliğini önemli ölçüde artırırken,
daha az titreşime neden oluyor. Kaynak : www.log.com.tr
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Kullanıcıların Ekrana Her Dokunuşu Kaydediliyor
ankalar ve ticari kuruluşların, dolandırıcılığın önüne geçmek için
müşterilerinin elektronik cihazları kullanırken yaptığı hareketleri
kaydettiği ve bununla kimlik tespiti yaptığı gün yüzüne çıktı.

B

Söz konusu yöntemden iki yıldır yararlanan İskoçya’daki Royal
Bank’ın İnovasyon Müdürü Kevin Hanley, bu sistemin 18 milyon 700
bin müşteri üzerinde kullanıldığını belirtti.

Bankalar ve ticari kuruluşların, dolandırıcılığın önüne geçmek için
bireylerin elektronik cihazları kullanırken fiziksel hareketlerini kaydettiği ve “davranışsal biyometri” yöntemiyle cihazı kimin kullandığını belirlediği ortaya çıktı.

Merkezi ABD’nin New York eyaletinde bulunan ve büyük şirketlere
dolandırıcılık tespit yazılımı satan Forter firması da veritabanlarında
180 ülkeden 175 milyon kişinin kaydı olduğunu duyurdu.

Sayıları her geçen gün artan banka ve ticari kuruluş, kullanıcıların
elektronik aletlere dokunuşu, ekranı kaydırması, klavye kullanma
şekli gibi ufak ve hassas fiziki hareketlerin bilgisayar programları
üzerinden toplanarak oluşturulan verilerle müşterilerin kimlik belirlemesini yapıyor.

Öte yandan, özel hayatın gizliliğini savunan aktivistler, sadece çok
az sayıdaki şirketin kullanıcılarına nasıl takip edildikleri konusunda
şeffaf olmasından dolayı biyometrik araçların kullanımını sıkıntılı
görüyor.

Milyonlarca müşterinin elektronik aletleri kullanırken yaptığı basit
hareketler üzerinden toplanan bu verilerin parmak izi veya yüz okutma kadar güvenilir olduğu belirtiliyor.
“Davranışsal biyometri” adı verilen bu yöntemle, hemen her gün
yaşanan şifre ve şahsi bilgilerin ele geçirilmesi gibi siber hırsızlığın
önüne geçilmeye çalışılıyor.
Büyük şirketler için dolandırıcılık vakalarını tespit eden yazılımlar
yazan ThreatMatrix adlı şirketin kurucularından Alisdair Faulkner,
birçok şirketin davranışsal biyometriye başvurduğunu belirterek,
“Kimlik, üst düzey bir ticari para birimidir ve sektörel seviyede bu
para birimi bir silaha dönüştürülüyor” ifadesini kullandı.
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Yöntem Tartışmaları da Beraberinde Getirdi

Electronic Frontier adlı vakfın kıdemli avukatı Jennifer Lynch, şirketler tarafından daha fazla bilgi toplandıkça, bu bilgileri kullanacak
alanlar bulmaya çalışacaklarına dikkati çekerek, “Dolandırıcılığı tespit etmek ile hakkınızdaki çok özel bilgileri öğrenme arasında çok
küçük bir çizgi var” yorumunu yaptı.
World Privacy Forum’un İcra Direktörü Pam Dixon da tüketicilerin bu
tür verilerinin koruma altında olması gerektiğini belirterek, “Maalesef böyle bir koruma yok ve şirketler bu sistemi hiçbir bilgilendirme
yapmadan kullanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
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Robot Teknolojisine Dair 5 Efsaneyi Çürütüyor
Cobot Klasik Düşünceleri Değiştiriyor

S

on dönemlerde endüstriyel robotların tehlikeli olduğu, üretim
sürecinde insanların yerine geçtiği, bakımının zor, programlanmasının güç ve maliyetinin yüksek olduğuna ilişkin algılar
oluşmaya başladı. Universal Robots, endüstriyel robot teknolojileri
alanında bir devrime öncülük ederek, insanla iş birliğine dayalı ürünü Cobot’la bu algıyı ters yüz ediyor.
Endüstriyel robotların hemen hemen tüm sektörlerde kullanılıyor
olması, robot teknolojisini de üretim sürecinde önemli bir noktaya
getiriyor. Bu durum, robot teknolojisine dair bazı konuları kamuoyunun gündemine de yanlış şekilde taşıyabiliyor.

İnsandan Bağımsız Değil, İnsanla Beraber
Cobot’un robottan en önemli farkı, insanlarla etkileşim halinde olması. Cobot’lar, insanların yerine geçmediği gibi insanları üretim
sürecinin merkezinde en verimli şekilde konumlandırmak ve üretim
zincirine entegrasyonunu kolaylaştırmak için çok sayıda olanak sağlıyor. Cobot’ların sağladığı sayısız avantajla, çalışanlar daha yaratıcı
işlerde çalışma fırsatı yakalıyor.

Son zamanlarda endüstriyel robotların üretim sürecinde insanların
yerine geçtiği, tehlikeli olduğu, bakımının zor, programlanmasının
güç ve maliyetinin yüksek olduğuna ilişkin algılar bunların başında
geliyor.
Universal Robots, endüstriyel robotlara ilişkin bu algılara, iş birliğine
dayalı yenilikçi ürünü cobot ile klasik üretim tekniklerini değiştirerek
cevap veriyor.

Programlanması ve Bakımı Kolay
Cobot’ların kutudan çıkarılıp kurulması ve bir programlama yapılması sadece 60 dakikadadır. Bu şekilde kolayca, gerçek anlamda
esneklikle, çok yönlü şekilde farklı işlerde kullanılabiliyor. Periyodik
bakım gerektirmiyor. Böylece bakım maliyetine gerek kalmıyor.
Cobot’larda Güvenlik Standardı Yüksek
Endüstriyel üretimlerde, dikkat gerektiren ve sık tekrarlanan iş yapış
biçimleri, insanlar için bir yandan hata yapma ihtimalini ve iş kazalarını artırırken diğer yandan da verimi düşürüyor. İnsanla iş birliğine
dayalı robot olarak nitelenen Cobot ise insanlarla beraber güvenle
çalışabiliyor.
Risk değerlendirme analizlerine bağlı olarak güvenlik bariyerleri olmadan kullanılabiliyor. Cobot’lar, geleneksel robotlara göre güvenlik standartları daha yüksek olduğundan güvenlik kafesi olmadan
insanlarla birlikte rahatça çalışma imkanı sunuyor. Cobot’lar, karşılaştığı bir kuvvete bağlı olarak otomatik durduğu için tehlikeyi de
bertaraf ediyor.
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Yüksek Maliyetli Değil
Cobot’lar maliyetleri aşağı çekmek ve verimliliği artırmak açısından
önemli rol oynuyor. Cobot’lara yapılan yatırım geri dönüşü hızlı
şekilde alınıyor. Hem büyük ölçekli işletmeler hem de KOBİ’ler bu
avantajlardan yararlanmak için otomasyona geçiyor. Böylece uluslararası rekabette önemli bir avantaj elde ediyor.
Cobot’larla Otomasyon Çok Kolay Hale Geliyor
Cobot’lar modüler yapısıyla, alan işgal etmeden sınırlı bir alanda
çalışıyor, kolayca yer değiştirebiliyor, farklı işlere kolayca uyarlanabiliyor. Universal Robots’un, Cobot’u öğrenmek isteyenler için kurduğu
ücretsiz bir platform olan UR Akademi ile kullanım çok kolay hale
geliyor. Cobot’lar robot programlama deneyimi olmayan kişiler tarafından da rahatlıkla kullanılıyor.
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Akıllı Araç Platformu Ottoo’na
100 Bin Dolar’lık Yatırım

A

kıllı araç platformu Ottoo, StartersHub ve Angel Effect ortaklığında 100 bin Dolar’lık yatırım aldı. Mart 2016’da Murat Aras,
Koray Kocabaş ve Fatih Sinan Bir tarafından kurulan bulut tabanlı araç veri ve bağlantı platformu Ottoo, otomotiv eko sistemindeki oyuncular için araç ve sürüş verilerine dayalı ürünler geliştiriyor.
Ottoo ile sürücüler hem araç ile ilgili maliyetlerini azaltıyor hem de
araç ve sürüş güvenliğini arttırıyorlar. Ottoo, kaza ya da aracın çekilmesi gibi durumlarda hem kullanıcıyı hem de kullanıcının önceden
belirlediği kontaklara bildirim gönderiyor.

2017 yılında StartersHub XO programına dahil olan ve ilk çekirdek
yatırımını alan Ottoo, aldığı yeni yatırımı, ekibi büyütmek ve müşteri portföyünü geliştirmek için kullanacağını belirtti. StartersHub’ın
yaptığı devam yatırımı ile ilgili StartersHub kurucularından Ersin Pamuksüzer, Ottoo’nun gelişmesinden memnun olduklarını ve global
anlamda bir fırsat gördüklerini belirtti.
Yeni yatırım ile Angel Effect üyelerinden Ercüment İnanç, Olcay Ungun, Murat Selek, Cem Önce ve Okan Utkueri Ottoo girişiminin yatırımcıları arasına katıldı.

Aynı zamanda da firmalar ile kullanıcılar arasında iletişim kanalı
oluşturuyor. Aracın anlık benzin seviyesi ve konumuna göre en yakın

Ottoo kurucu ortaklarından Murat Aras aldıkları yatırım ile ilgili;
“Oluşturmaya çalıştığımız ekosistem açısından yatırımcılarımızın

akaryakıt istasyonunu tavsiye etmek, arıza durumunda en yakın
servis istasyonlarını listelemek ya da çekici çağırmak gibi özellikleri
içerisinde barındırıyor.

otomotiv, sigortacılık, akaryakıt ve telekom deneyimleri bizim için
çok değerli. Yatırım sonrası çalışmalarımızı aldığımız akıllı paranın
etkisiyle daha hızlı bir şekilde ilerleteceğimize inanıyoruz ” şeklinde
düşüncelerini aktardı.

Şuan öncelikli olarak otomotivle ilgili şirketleri platforma dahil etme
aşamasında olduklarını açıklayan Ottoo ekibi sigorta, akaryakıt,
satış sonrası hizmet sektörleri başta olmak üzere bu sektörlerdeki
firmalara yönelik dijital dönüşüm planları ile farklı çözümler sunduklarını belirtti.
Kullanıcıların bu sektördeki ürün ve hizmetlere ulaşabilecekleri, araç
ve sürüş güvenliklerini arttırabilecekleri Ottoo mobil uygulamalarının çok kısa bir zamanda pazara çıkacağını da sözlerine ekledi.

Aynı zamanda Angel Effect Melek Yatırımcı Ağı’nın ilk yatırımı olması
ile ilgili görüşlerini belirten Angel Effect kurucu üyelerinden Ercüment İnanç, “Ottoo’nun vizyonuna inanıyoruz ve ekibimizin çeşitliliği bize güven veriyor.
Mentor Effect çatısı altında başlayan mentorluk yolculuğumuzda
önemli bir aşamaya geldiğimizi anladık; Ottoo ile bağımızı daha da
güçlendiriyoruz. Mentorlar grubu olarak yatırım sonrası bize düşen
sorumluluk artıyor” dedi.
Eylül September 2018
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Microsoft Yapay Zeka Çözümleriyle Dünya Fil Günü’nü
Kutluyor Fil Popülasyonu Yapay Zeka İle Güvende

M

icrosoft’un yapay zeka çözümleri, Kongo’da sayıları gitgide
azalan fil popülasyonunu korumak ve artırmak için kullanılıyor. Kongo ormanlarında kullanılan akustik alıcılar, yapay
zeka ve öğrenen makine teknolojileri sayesinde fillerin sesini ayırt
ederek takibini yapıyor. Ses ayrıştırma tekniğiyle, avlanma gibi tehditler önceden belirlenip bunların önüne geçiliyor.
Dünyadaki tüm birey ve kuruluşlara daha fazlasını başarmaları için
güç katma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Microsoft, dünyadaki doğal hayatın korunması için de teknolojik çözümler geliştiriyor.
Afrika’da son yıllarda fildişi avcıları yüzünden sayıları üçte iki oranında

azalan fillerin popülasyonu Microsoft’un yapay zeka teknolojileriyle
koruma altına alındı.
Microsoft’un “Doğa için Yapay Zeka/Microsoft AI for Earth” anlayışıyla geliştirdiği yapay zeka çözümü, makine öğrenimi üzerinden doğal
yaşamı takip ediyor, verileri analiz ediyor ve koruyucu önlemlerin
geliştirilmesine yardımcı olan bilgiler sunuyor.
Kongo’daki Nouabalé-Ndoki Ulusal Parkı’nda sürdürülen Fil Dinleme
Projesi kapsamında, terabayt boyutunda ormanlardaki yağmur, diğer hayvanların ve fillerin iletişimde kullandığı sesler ayrıştırılıyor;
avcılık gibi doğal olmayan durumlar anında tespit ediliyor ve gerekli
aksiyonlar alınıyor.
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Araştırmacılar, tümü Microsoft Azure Akıllı Bulut platformunda işlenip analiz edilen bu sesleri kullanıp fillerin takibini yapabiliyor;
rutinlerini, alışkanlıklarını ve çiftleşme bölgelerini öğrenebiliyor.
Yalnızca Filler Değil Nesli Tehlikede Olan Tüm Türler Koruma Altında
Fil Dinleme Projesi’nde doğal yaşamı korumaya hizmet eden bu hayati bilgilere ulaşmak yaklaşık bir ay sürerken, Microsoft Azure’un
esnek, güvenilir ve hızlı yapısı bu süreyi bir güne indirdi. Elde edilen
bilgilerin anında işlenmesi ve öğrenen makineler sayesinde değerli
verilere dönüşmesi bugüne kadar birçok filin hayatını kurtardı.

Microsoft’un “Doğa için Yapay Zeka/Microsoft AI for Earth” anlayışıyla
aynı ilkelerle farklı projeler de yürütülüyor. Microsoft Azure üzerinde
çalışan yapay zeka çözümleriyle desteklenen projeler, Kenya’nın da
dahil olduğu 7 Afrika ülkesinde daha uygulanıyor.
Bunların arasında GPS verileriyle desteklenen Mara Fil Projesi,
NetHope Azure Showcase’in kullanıldığı Peace Parks Foundation
gergedanları koruma projesi, droneların gece uçuşlarından alınan
görüntüleri Azure platformunda işleyerek akıllı verilere dönüştüren
ve vahşi yaşamı korunmasına katkılar sunan Protection Assistant for
Wildlife Security projesi bulunuyor.
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Scott Baker: “Veri Yönetişimi Verileri Bir Köşede
Saklamak Anlamına Gelmiyor”

G

ün geçtikçe yapısı değişen, büyüklüğü artan ve yönetimi zorlaşan veriler şirketlerin iş geliştirmeden, sürdürülebilirliğe birçok
alanda ihtiyaç duyduğu dijital bir değer olarak önemi hızla artırıyor.
Çoğunlukla BT ekipleri tarafından yönetilen bu veriler için pek çok
kurum veri yönetim yazılımları ve çözümlerine yönelik önemli yatırımlar yapıyor.

Veri yönetişiminin verileri bir köşede saklamak anlamına gelmediğinin altını çizen Baker, “Mobilitenin ötesinde aynı veri ve içeriğin
portatifliğini ve bir sistemden diğerine taşınabilirliğini garanti ederek yeni yollarla sunabilmek, bu dönüştürücü iş için hayati öneme
sahiptir.
Bu noktada veri kalitesi ve kullanılabilirliği adaptasyon sürecinde en
büyük zorluk olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor” diye konuştu.

Hitachi Vantara Ürün ve Pazarlama
Kıdemli Direktörü Scott Baker

Ancak teknoloji yatırımları çözümün sadece bir parçası. Veri yönetişiminin teknolojiye ek olarak; vizyon, strateji, iş süreçleri, organizasyon yapıları ve çalışanları kapsayan bir örgütsel disiplin olarak
değerlendirilmesi gerekiyor.
İçerik Zekası (Content Intelligence), İçerik Platformu (Content Platform), Bulut Dosya Ağ Geçidi (Cloud-File Gateway) ve HCP Anywhere
ürünlerinden oluşan içerik portföyüyle veri yönetişiminin her aşamasında güven ve kolaylık sağlayan Hitachi Vantara Ürün ve Pazarlama Kıdemli Direktörü Scott Baker, veri zekasının yapısını anlamak
için üstverinin gücünü doğru bir şekilde kullanmak gerektiğine dikkat çekiyor.
Veri zekası yazılımlarının üstveri yönetiminin ötesinde olduğunu,
ayrıca; veri kataloglama, ana veri tanımı ve kontrolü, veri profili
oluşturma ve veri yönetimini de içerdiğini aktaran Baker, iş operasyonlarının iyileştirilmesinin büyük veri analitiğinin kullanılmasının
kısa vadeli birincil amacı olduğunu ifade ediyor.
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IDC’nin Avrupa’daki büyük veri kullanıcılarına yönelik özel araştırması, iki yıl içinde büyük veri kullanıcıları arasında veri göllerinin
benimsenmesinin %29’dan %95’e çıkacağını gösteriyor.
Yine IDC’nin 2016 verilerine göre, mevcut veri bütünlüğünün %42,
verilerin analizi ve değerlendirilmesinin %37, yatırım getirisi hesaplamasının %36 oranında olması büyük veri alanında başa çıkılması
gereken en önemli zorluklar arasında yer alıyor.
Veri kalitesi ve kullanılabilirliğinin adaptasyonda en büyük zorluk
olacağına dikkat çeken Scott Baker, “Büyük veri iş dünyasında sektör
farkı olmaksızın önemini arttırmayı sürdürüyor.
Özellikle finansal hizmetler ve telekom sağlayıcıların verilerden değer elde etmenin yolunu açacağı öngörülüyor. Bu da veri yönetimi
ve veri yönetişimi alanında taleplerin daha da artacağının bir göstergesi” dedi.
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Alman Devi Becker’in Türk Ekonomisine Güveni Tam

A

lman otomasyon ve akıllı ev sistemleri üreticisi Becker
Antriebe’nin Türkiye Genel Müdürü Erdinç Yazganoğlu, “Enflasyon ve faizlerdeki artışa kalıcı ve yapısal çözümler getirildiği
takdirde, Türkiye bu süreçten hızla çıkarak sürüdürülebilir büyüme
trendini yakalayacak” dedi.

Türkiye yatırımına başladığını anımsatan Erdinç Yazganoğlu, geçen 9
yılda yaşanan siyasi ve ekonomik krizlere rağmen Türkiye operasyonunu sonlandırmayı hiçbir zaman düşünmediklerini vurguladı.
Hükümetin, Merkez Bankası’nın ve ekonomi yönetiminin kurlardaki
dalgalanmayı dindirmeye yönelik likidite kararlarını “doğru ve yerinde

Becker Antriebe’nin Türkiye
Genel Müdürü Erdinç Yazganoğlu

Amerika ile yaşanan kriz ve döviz kurlarına olan olumsuz etkisi iş
dünyasında tedirginlikle izlenirken, Türkiye’ye anlamlı bir destek Alman otomasyon ve akıllı ev sistemleri üreticisi Becker Antriebe’den
geldi.
Becker Türkiye Genel Müdürü Erdinç Yazganoğlu, Türk ekonomisinin
cari açık ve enflasyon gibi makro parametrelerinde bazı sorunları
olmasına rağmen, son bir haftada yaşanan spekülatif atakların ekonomi ve piyasa gerçekleriyle ilgisi olmadığını belirtti.
Türk ekonomisinin en önemli ticaret partneri olan Almanya’nın bu
süreçte Türkiye’ye verdiği desteğin önemine dikkat çeken Yazganoğlu, “Cumhurbaşkanımızın eylül ayında yapacağı Almanya ziyaretinin
iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilere ivme kazandıracağını
umuyorum” diye konuştu.
Büyüme İvmesi ve Pazar Potansiyeline Güveniyoruz
Becker’in yüzde 100 yabancı sermeyeli bir şirket olarak 2009 yılında

atılmış adımlar” olarak niteleyen, Yazganoğlu şu değerlendirmeyi
yaptı:
“100’üncü yaşını kutlamaya hazırlanan Becker, 2008 yılında yaşanan küresel krizin hemen sonrasında Türkiye’ye yatırım yapan bir şirket. Binlerce Alman şirketi gibi kanunlarımıza ve kamu otoritelerine
saygılı olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Türk ekonomisine olan güvenimizi ve inancımızı koruyor; büyüme
ivmesini ve yüksek potansiyelini dikkatle izliyoruz. Bugün döviz kurlarında ulaşılan seviyeler, iç piyasada hem bizim hem de müşterilerimizin fiyatlamalarına olumsuz yansıyor.
Ancak bu dalgalanmanın uzun soluklu olmayacağını ve piyasaların
denge noktasına kısa sürede ulaşacağını düşünüyoruz. Enflasyon
ve faizlerdeki artışa kalıcı ve yapısal çözümler getirildiği takdirde,
Türkiye bu süreçten hızla çıkarak sürüdürülebilir büyüme trendini
yakalayacak.” Kaynak: haberler.com
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Endüstriyel Üretimde Birleşme ve
Satın Almalar Hızlanacak

K

PMG’nin 2018’in ilk çeyreğinde gerçekleşen küresel birleşme
ve satın almaları değerlendirdiği rapora göre şirketlerin M&A
performansları 2016’ya oranla 2017’de bir miktar kayıba uğradı. Ancak hareketli başlayan 2018, ivmenin tekrar yükseleceğinin
sinyalini veriyor.

Raporda 2018 yılının ilk çeyreğinde en çok yatırım çeken ülkeler şöyle sıralandı:
• ABD: 8 milyar 710 milyon Dolar,
• İtalya: 3 milyar 347 milyon Dolar,
• Rusya: 2 milyar 716 milyon Dolar,

KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim
Sektör Lideri Hakan Ölekli

• Fransa: 1 milyar 840 milyon Dolar,
• Çin: 1 milyar 766 milyon Dolar.
ABD, ilk çeyrekte gerçekleştirdiği 20 milyar 648 milyon Dolar’lık yatırımla, M&A işlemlerinde hem en çok yatırım yapan hem de en çok
yatırım çeken ülke konumunda. Teknolojik inovasyon ve dijital dönüşüm rekabeti sürerken, küresel sektör oyuncularının anlaşmalara
hızla devam etmesi bekleniyor.
İşlemlerin değeri, 2017 yılının ilk çeyreğinde, 59 milyar Dolar’dan
yüzde 92’lik bir artışla 113 milyar Dolar’a yükseldi. 2018 yılı ilk çeyreğinde işlemlerin sayısı, 2017 ilk çeyreğine göre yüzde 17 daha düşük gerçekleşti. Sektörde ilk çeyrekte gerçekleşen M&A işlemleri, bu
dönemde dünya çapında tüm sektörlerde yapılan işlemlerin yüzde
11,4’ünü oluşturdu.

KPMG’nin tüm sektörlerin birleşme ve satın alma (M&A) işlemlerini analiz ettiği rapora göre, 2017 yılında işlemlerin toplam değeri
2016’ya göre yüzde 8 azalarak 3 trilyon 797 milyar Dolar’dan 3 trilyon 479 milyar Dolar’a geriledi. İşlem hacmi ise 37 bin 484’ten 39
bin 968’e yükseldi.
Bununla birlikte, 2018’de piyasaların iştahındaki öngörülen iyileşmeye paralel olarak daha güvenli hareket etmesi bekleniyor. 2018’in
ilk çeyreğinde toplam işlem değeri 1 trilyon Dolar’a yaklaşırken, ortalama işlem değeri de önemli ölçüde arttı ve yüzde 42 artış göstererek işlem başına yaklaşık 124 milyon 600 bin Dolar oldu. İşlem hacmi
ise yüzde 17 azalarak 8 bin 537’ye düştü.
Endüstriyel Satın Almalarda Arz Talebin Önünde
Sektörde gerçekleşen M&A işlemlerini değerlendiren KPMG Türkiye
Endüstriyel Üretim Sektör Lideri Hakan Ölekli, “Endüstriyel üretim
sektörünün anlaşmalar için iştahını sürdürmesini ve birçok önemli
faaliyetin gerçekleşmesini bekliyoruz.
Öngördüğümüz şekilde, yoğun 2016 anlaşmaları trendinin 2017’de
devam ettiğini gördük. 2018 yılında özellikle iş modellerini dönüştürmeye, rekabetçiliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmaya odaklanan
üretim şirketlerinin arasındaki inovasyon rekabeti, yoğun işlemler
trendinin sürmesi için umut verici görünüyor” diyor.
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Sektör, sınır ötesi ve kıtalar arası anlaşmalar sayesinde 2017’yi genel olarak beklentileri karşılar nitelikte tamamlamıştı. 2016 yılında
toplam 330 milyar Dolar olan hacim 2017 yılında 398 milyar Dolar
seviyesine ulaştı. 2016 yılında toplam 3 bin 960 işlem gerçekleşirken, 2017 yılında bu rakam 4 bin 351 seviyesine yükseldi. Ortalama
işlem büyüklüğü ise 83 milyon Dolar’dan 92 milyon Dolar’a yükseldi.
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Hassas Ameliyatı Robotlar Yapacak

D

ijital kanaat önderi Tanol Türkoğlu, yapay zeka, büyük veri ve
nesnelerin internetinin her mesleği etkileyeceğini belirterek,
“En hassas ameliyatları robot-kollar yapacak, en yüksek binaları yapay zeka mimarları tasarlayacak” diyor.
Yapay zekanın en fazla etkileyeceği alanlardan birisi ise meslekler.
4. Sanayi Devrimi diye anılan dijital devrimin temelinde üç teknoloji
yer alıyor. Bunlar nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zeka.

Yeterince güçlü bir bilgisayar üzerinde çalışan bir yapay zeka yazılımı kolaylıkla o işi görebilir. Bugün büyük şirketleri CEO’lar yönetiyor.
Yarın ise o işi şirketin veri merkezinde bulunan milyon dolarlık güçlü
bir bilgisayar üzerinde çalışan yapay zeka yönetebilir. Ona DEO da
diyebiliriz: Digital Executive Officer!”
Türkoğlu dijitalleşmenin, süreçleri ve meslekleri dönüştürdüğünü de
kaydederek, “Son teknoloji söz konusu olunca artık katma değer yaratmayan bir şey varlığını sürdüremez. Bu nedenle ileri teknolojilere
‘yıkıcı teknolojiler’ adı veriliyor. 4. Sanayi Devrimi teknolojileri öncelikle işgücünü her sektörde ve her seviyede insana bağımlı olmaktan
çıkarmayı ümit ediyor.
Bundan etkilenmeyecek sektör ya da meslek grubu kalmayacak. En
hassas ameliyatları robot-kollar yapacak, en yüksek binaları yapay
zeka mimarları tasarlayacak, o tasarımları robot iş makineleri hayata
geçirecek” öngörüsünde bulunuyor.
Tehlikeli İşler Onlara Devredilebilir
Carnegie Melon Üniversitesi’nde robot teknolojileri üzerine çalışan
Çetin Meriçli de, robotları iş hayatımızda ve evlerde görmeye başladığımızı belirterek, “Evlerimizdeki robotlar henüz temizlik robotları
ile sınırlı. İş hayatında işbirlikçi robotlar giderek yaygınlaşıyor.
Endüstriyel robot uygulamalarının aksine işbirlikçi robotlar cobotlar
insanlarla aynı ortamı paylaşabiliyor. Bu robotların 5-10 yıl arasında
yaygınlaşacağını tahmin ediyorum” diyor.

Bu üç teknolojik gelişme biraraya geldiğinde karşımıza bugün insanlarca sağlanan işgücünün yerini makinelere, robotlara, androidlere,
akıllı cihazlara bırakacağı bir tablo çıkıyor.
Dijital kanaat önderi Tanol Türkoğlu, öncelikle kendisini tekrar eden
bir düzenekte yapılan işlerin yapay zeka destekli yazılım ya da donanımla yapılabileceğini söylüyor. Otobüsleri robotlar sürmeyecek
ama yapay zeka yazılımı aracı sürüyor olacak.
Türkoğlu, 4. Sanayi Devrimi ile gelen nesnelerin interneti, büyük
veri ve yapay zeka üzerine kurulu robot/android modelinin sadece
mavi yakalıları işinden etmekle kalmayacağını, benzer şekilde beyaz
yakalıların mesleklerini de tehdit edeceğini belirterek, şunları söylüyor:
Yeni Gözde Meslekler
“Bugün dünyada insan avukattan daha iyi performans gösteren dijital avukat, insan doktordan daha iyi tanı koyan dijital doktor var. Öte
yandan beyaz yakalı işgücünde gerekli olan çalışmanın önemli bir
kısmı için özel bir donanım yapısına da gerek yok.

Akıllı bir robotun en azından bir işi bir insan kadar başarılı ve verimli
yapabilmesinin beklendiğini dile getiren Meriçli, “Elbette daha ideal
olanı robotların insanlardan daha hızlı, verimli ve güvenli olabilmeleri ve işlerini yapabilmek için insan gözetimine olabildiğince az ihtiyaç duymaları. Özellikle insanlar tarafından tercih edilmeyen kirli ve
tehlikeli işlerin yakın gelecekte robotlara devredilmesi olası.
Madencilik, yük taşıma, araba kullanma, afet sonrası arama kurtarma gibi. Ticari fırsatlar olarak ise robotikte yakın gelecekteki en
önemli uygulama alanı lojistik ve taşımacılık olacak.
Yapay zeka konusunda ise şu an insanların yaptığı her tür görsel ve
işitsel sınıflandırma işi hatta otomatik yazılım üretme işi yakın vadede yapay zeka sistemleri tarafından gerçekleştirilecek. Türkiye bu
alandaki fırsatları yakalayabilir.
Yaratıcı Meslekler Öne Çıkacak
Çetin Meriçli, robotların ve yapay zeka sistemlerinin gelişimi ile bugün bildiğimiz mesleklerinin bir kısmının dönüşürken bir kısmının
da yok olacağını vurgulayarak, “Kas ve basit sensör gücü yerine yaratıcılığı kullanan meslekler ön plana çıkacak.
Artan otomasyon oranı neticesinde giderek daha çok boş vakti olacak olan insanları eğlendirmek için daha çok insan film, müzik, dizi,
kitap üretim işinde çalışmaya başlayacak” değerlendirmesini yapıyor.
Kaynak: Milliyet
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Albaraka Türk’te İlk Robot İşe Başladı

D

ünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonu doğrultusunda
önemli adımlar atan Albaraka Türk, Robotik Süreç Otomasyonu
uygulamasını başlatarak sektöründe bir ilke daha imza attı.

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin

Albaraka Türk, yeni bir bilgisayar yazılımı olan Robotik Süreç Otomasyonu projesini hayata geçirdi. Tıpkı bir insan gibi çalışan çok
daha hızlı, hatasız işlem gerçekleştiren Robot yazılım ortalama bir
çalışana göre 3 kat daha hızlı çalışıyor ve 7 gün 24 saat yüzde 100
verimlilikle çalışarak işlemleri hatasız olarak gerçekleştiriyor.
Teknolojiyi yakından takip ettiklerini ve müşterilerine en kaliteli
hizmeti verdiklerini belirten Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Çetin konuyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu;
“Albaraka Türk olarak verdiğimiz hizmetlere yeni bir boyut ekledik.
Robotik Süreç Otomasyonu uygulamasıyla bankacılık işlemlerine hız
kattık ve sektörde yeni bir devrin açılmasına imkan sağladık.

Söz konusu uygulama ile artık tüm işlemlerimiz daha hızlı gerçekleşiyor ve müşterilerimize daha yüksek kalitede hizmet sunuyoruz. Bu
uygulama sayesinde çalışanlarımız katma değeri yüksek işlere daha
çok zaman ayırabilecek” dedi.
Hayata geçirilen Robotik Süreç Otomasyonu ile artık tüm işlemleri
daha da hızlı ve hatasız gerçekleştirirken, banka müşterileri de kaliteli hizmetten yararlanmaya devam edecek.
Türkiye’nin ilk katılım bankası olan Albaraka Türk, inovatif uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Banka, dijitalleşmeye yaptığı yatırımların bir yansıması olarak Türkiye’de bir ilke imza atıp robotik
süreç otomasyonu uygulamasını hayata geçirdi.
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Şu anda POC aşamasında yaptıkları analizlere göre tek bir robotun
aylık olarak en az 15 bin TL’lik tasarruf sağladığını, yatırıma geri
dönüş oranının yüzde 1200’den fazla olduğunun gözlendiğini kaydeden Çetin, “Şu anda ayda 600 saatten fazla çalışan saati tasarruf
ediliyor.
Bu sonuçlar 1 robotu yüzde 50-60 kapasite ile çalıştırma sonucunda
elde edildi. Nihai olarak önümüzdeki 3 ayda 5 robotu tam kapasite
ile çalıştırmayı bekliyoruz” açıklamasında bulundu.
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Simatic 60. Yılında Hayatın Her Alanında

S

iemens tarafından ilk uygulamaya alındığı günden bu yana otomotivden ulaşıma, gıda ve içecek üretiminden her çeşit makine
otomasyonuna kadar endüstrinin her alanında kullanılan Simatic sistemi, endüstriyel otomasyonun odağında yer alıyor.

otomasyon sistemlerinin en gelişmişi olan Simatic, ilk olarak trafo
merkezleri ile enerji santrallerinde kullanıldı. Aradan geçen 60 yılda gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar göz önüne alınarak sürekli
güncellendi ve kullanım alanı genişletildi.

Siemens tarafından ilk uygulamaya alındığı günden bu yana otomotivden ulaşıma, gıda ve içecek üretiminden her çeşit makine
otomasyonuna kadar endüstrinin her alanında kullanılan Simatic
sistemi, endüstriyel otomasyonun odağında yer alıyor.

Günümüzde gıda ve içecek sektöründe güvenli ve hijyenik üretim
sağlayan Simatic, birçok farklı sektörde de seri üretimin verimliliğini
artırmaya devam ediyor.

60 yılda sadece ekonomiye değil sürdürülebilirliğe de katkı sunan
Simatic, endüstriyel otomasyon sistemi sayesinde üretimin ve yaşamın hemen her alanında güven, konfor ve tasarruf sağlanıyor.

Ürün paketlemekle kalmayan sistem, iade edilen ürünleri kutularından da çıkarabiliyor. Otomotiv, makine, elektronik, ev araçları,
kimya, cam, ulaşım, demir çelik gibi sektörlerde iş kollarının her alanında güvenle kullanılıyor.

Siemens açıklamasına göre, şirket otomasyon alanında başarısını
1958 yılında uygulamaya geçirdiği Simatic ile sağlıyor. Yalnız enerji
teknolojisinin ve endüstrinin değil dünyanın çehresini değiştiren Simatic sayma, ölçme, kapalı çevrim kontrol ve konum kontrolü gibi
entegre teknolojilerle çok farklı otomasyon uygulamalarında kullanılabilen bir kontrol sistemi olarak öne çıkıyor.

Hayatın hemen her alanında varlığını hissettirmeden yaşamı kolaylaştıran Simatic, uçak, tren ve gemi gibi ulaşım araçlarının üretiminin otomasyonunu sağlamakla kalmıyor, kara yollarındaki tünellerin
sinyalizasyonundan havalandırma sistemlerine kadar hemen her
detayı kontrol altında tutarak yaşamı hem daha kolay hem de daha
güvenli hale getiriyor.

Tüm süreçleri akıllıca ve bağımsız olarak optimize edebilen otonom
bir sistem olan Simatic 60. yılını kutlarken, otomasyon teknolojilerinde güvenirliği, yenilikleri ve uygulama alanları açısından standart
belirleyen köklü bir isim haline geldi.

Üretimin nabzının attığı fabrikalar ve tesislerde başta elektrik sistemlerinin modernizasyonu olmak üzere tüm kaynak ve enerjilerin
kontrolünü sağlayan sistem sayesinde enerji kullanımı minimize
ediliyor.

“Kaynak kullanımının otomasyonu sayesinde tüketim kontrol altında tutuluyor”

Kaynak kullanımının otomasyonu sayesinde tüketim kontrol altında tutuluyor, ek yatırım ve bakım maliyetleri azaltılıyor. Endüstriyel
otomasyonun en önemli itici gücü haline gelen Simatic bu sayede
sürdürülebilirlik yaratarak çevreye katkıda bulunuyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, dijitalleşmenin bir parçası olan
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Eyüpsultan Belediyesi’nden 2 Milyon Dolar’lık Tasarruf

E

yüpsultan Belediyesi, “Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılımların
Desteklenmesi” çalışmaları kapsamında TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ Ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından geliştirilen milli
işletim sistemi Pardus’la tasarruf etmeye devam ediyor.

Personele Eğitim Verilmişti

2 Milyon Dolar Kasada Kaldı

Eğitimde Linux tabanlı işletim sistemi Pardus’un kullanımı öğretilmişti.

2015 yılında Pardus kullanmaya başlayan Eyüpsultan Belediyesi,
2023 yılına kadar bir milyon 800 bin bilgisayarda kullanılması hedeflenen milli işletim sistemi sayesinde şimdiye kadar 2 milyon dolarlık
bütçeden tasarruf etti.
Pardus’un yanı sıra, Eyüpsultan Belediyesi’nin yeni otomasyon sisteminde de database olarak, yine açık kaynak kodlu ücretsiz postgrsql
kullanılıyor. Böylece yabancı şirketlere gidecek bütçe Eyüpsultan
Belediyesi’nin kasasında kalıyor.
“Öncülük Etmekten Dolayı Mutluyuz”
Pardus’a geçen ilk belediye olan Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Remzi Aydın, yerli ve milli işletim sistemlerinin önemine değinerek “Yerli
ve milli kaynakların kullanılması konusunda öncülük etmekten dolayı mutluyuz” demişti.
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Pardus işletim sistemine geçiş öncesi Eyüpsultan Belediyesi personeline eğitim verilmiş, Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli ile belediyenin
diğer müdürlüklerinden birer personel Pardus eğitimine katılmıştı.

Pardus Nedir?
Pardus, Linux tabanlı bir işletim sistemi. Şimdiye kadar 5 ana ve 2
kurumsal sürümüyle kullanıcılarıyla buluşan Pardus kamu kurumları
ve KOBİ’lerin güvenle kullanabileceği, yüksek performanslı, Türkçe
destekli uygulamaları bulunan, sürekli güncel ve güvenli, düşük maliyetli, işlevsel bir işletim sistemi.
Açık kaynaklı olarak geliştirilen Pardus’un esnek ve güvenli olmasının yanısıra işletim sistemi içeriğinde kurumsal olarak ihtiyaç duyulan uygulama ve yönetsel işlevlerin eksiksiz olarak bulunuyor. Ayrıca
sistem çökme sorununa karşı da kararlı bir işletim sistemi.
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Eaton, Geniş Aralıklı Gerilim Girişi
ESR5-NO-31-UC ile Yeni Güvenlik Rölesini Tanıtıyor

M

akine ihracatçıları için özel olarak geliştirilmiş evrensel güvenlik rölesi Eaton, geniş aralıklı gerilim girişi ESR5-NO-31UC ile yeni güvenlik rölesini tanıtıyor. Enerji yönetimi şirketi
güvenlik rölesi portföyünü yeni ESR5-NO-31-UC ile genişletiyor.

Yeni güvenlik rölesi cihaz tarafından kontrol edilmekte olan farklı
tipteki güvenlik sensörleri açısından büyük esneklik sunuyor. Geniş
aralıklı gerilim girişinin yanı sıra, giriş ve çıkış kısımlarında bulunan
pek çok bağlanabilirlik seçeneği, çok çeşitli güvenlik devrelerinde

Bu cihaz, 24 V’den 230 V’ye AC veya DC’de hem küresel hem de çeşitli
sistem mimarileri boyunca kullanım için uygunluğu sağlayan geniş
bir gerilim aralığı için tasarlandı. Bu yüzden, röleler A.B.D içinde
norm olarak kabul edilen 110 V kontrol gerilimiyle de kullanılabiliyor.

kullanılabilen tekli bir cihaz tipi gibi geniş çapta uygulamalara olanak tanıyor.

Yeni güvenlik rölesi Eaton ESR5 röle ailesinin en son üyesidir. Bu güvenlik rölesinin piyasaya sürülmesi; envanter, kurulum ve satın alma
ile ilişkili masrafları da azaltırken ESR5 cihazlarının evrensel uygulanabilirliğini teyit ediyor.

22.5 mm genişliği ile, bu güvenlik rölesi önceki modelin yarısı kadar
geniş olup, kontrol panelinde alandan tasarruf edebilmenizi sağlıyor. Ek olarak,-40 °C +55 °C genişletilmiş ortam sıcaklığı aralığı,
mümkün olan uygulamaların sayısındaki artışa katkıda bulundu.

ESR5 NO 31 UC OOSD çıkışları tarafından oluşturulan sinyalleri işleyebilmesi ışık perdeleri gibi sensörleri bağlamayı mümkün kılıyor.
Bu röle, üç adet yedek çıkış devresini ve ışık perdeleri boyunca çeşitli
ek sensör tipleri için bağlantı noktalarını kullanırken, acil durdurma,
güvenlik kapıları ve özel solenoidler veya solenoid devreler de ayrıca
eklenebilir.
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Makine üreticileri ve sistem entregratörleri bu yüzden mühendislik
süreçlerini basitleştirirken envanter ve yedek parça ile ilişkili masrafları azaltacak çok farklı sayıda komponente ihtiyaç duymayacaktır.

ESR5-NO-31-UC güvenlik rölesi UL onayına sahiptir, en yüksek performans seviyesindeki işlevsel güvenliği (EN 13849’a uygun PL-e)
yüksek güvenlik bütünlüğü seviyesi ( EN 62061’e uygun SIL CL-3) ile
bir araya getiriyor. Şu anda piyasada olan ESR5- NO-31-UC bir önceki
röle modeli ESR5-NO-31-AC DC’nin yerine geçti.
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Akıllı Üretimin Temeli
Yüksek Hızlı Haberleşme ve Kontrol

K

ontrol ve üretim verilerini yüksek hızda ileten CC-Link, Sanayi
4.0’a uyumlu dijital fabrikalarda kritik rol oynuyor. Sanayi 4.0
evresinde her geçen gün kişiselleşen tüketici ihtiyaçlarının hızlı
ve verimli bir şekilde karşılanması için akıllı fabrikalar gittikçe daha
önemli hale geliyor.

(Control&Communication Link) üreticilere büyük avantaj sağlıyor.
Asya’nın önde gelen endüstriyel haberleşme platformu CC-Link, Avrupa ile Kuzey ve Güney Amerika’da da giderek popülerlik kazanıyor.
CC-Link uyumlu ürün üreticileri ve CC-Link kullanıcılarını aynı çatı
altında toplayarak güçlerini birleştirme fırsatı sunan CLPA (CC-Link
CLPA Ülke Müdürü Tolga Bizel

Akıllı üretimin temelini ise müşteriden tedarikçiye kadar tüm süreç
boyunca yüksek hızlı haberleşme ve kontrol oluşturuyor. Bu noktada
devreye giren Asya’nın önde gelen açık endüstriyel haberleşme platformu CC-Link, “Kesintisiz Açık Ağ” özelliği ile öne çıkıyor.
Sanayi 4.0’a uyumlu çalışan dijital fabrikaların hayata geçirilmesinde kritik rol oynayan CC-Link, verimli fabrika ve proses otomasyonu
sağlamak amacıyla kontrol ve üretim verilerini yüksek hızda iletiyor.
Üretimin dijitalleşmesi olarak özetlenebilen yeni sanayi devrimi ile
birlikte üretim zinciri, müşteriden tedarikçi ağına kadar tüm süreci
kapsayan bütünleşik bir sistemle yönetilmeye başlıyor.
Akıllı fabrikalarla; müşteri tercihlerine ve ihtiyaçlarına daha hızlı
cevap veren özelleşmiş akıllı üretim, daha az hata, daha az kaynak
kullanımı ve daha yüksek kalite ile verimli üretim, yerelleşen imalat
süreçleri ve yeniliklere hızla adapte olunabilen bir yapı hedefleniyor.
Yüksek hızlı kontrol ve haberleşme sistemlerinin büyük önem kazandığı bu süreçte, açık endüstriyel otomasyon ağı teknolojisi CC-Link
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Partner Association) ise CC-Link teknolojisinin dünyaya yayılması
için faaliyetlerde bulunuyor. CC-Link’in “Kesintisiz Açık Ağ” (The NonStop Open Network) özelliğine dikkat çeken CLPA (CC Link Partner
Association) Ülke Müdürü Tolga Bizel, CLPA hakkında bilgi verirken
CC-Link sisteminin sanayide verimlilik artışına imkan tanıyan avantajlarını anlattı.
Dünyanın İlk ve Tek Gigabit Hızında Çalışan Endüstriyel
Haberleşme Platformu
CLPA’nın temel teknolojisi olan CC-Link IE’nin otomasyon alanında
dünyanın ilk ve tek gigabit hızında çalışan açık endüstriyel haberleşme platformu olarak Sanayi 4.0 uygulamaları için ideal çözüm
sunduğunu belirten Tolga Bizel, CLPA hakkında şu bilgileri paylaştı;
“Merkezi Japonya’da bulunan CLPA, dünya çapında Asya kıtası da
dahil olmak üzere 10 bölgede faaliyet merkezine sahip global bir
kuruluş.
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Endüstriyel CC-Link ağ teknolojisini dünya genelinde yaygınlaştırmayı hedefleyen CLPA, CC-Link uyumlu ürünler geliştirme konusunda ürün sağlayıcılara destek sunmaktan, CC-Link kullanıcıları
için fabrika otomasyonu sistem kurulumuna yönelik danışmanlık
sağlamaya kadar çok çeşitli hizmetler veriyor.
Bugün dünya genelindeki yüzlerce otomasyon ekipmanı üreticisinin
sunduğu 1.400’den fazla sertifikalı CC-Link uyumlu ürün bulunuyor.
CC-Link teknolojisi, güvenilir haberleşme için tüm veri bağlantı katmanı ve taşıma katmanını ele alan ve cihazlar arasındaki haberleşmeyi sağlayan bir ASIC kullanımına dayanıyor. CC-Link endüstriyel
networkler, verimli fabrika ve proses otomasyonu sağlamak amacıyla kontrol ve üretim verilerini yüksek hızda iletiyor.
Bu yüksek hızlı haberleşme, farklı tedarikçilerden sağlanan çok sayıda otomasyon cihazını tek bir kablo üzerinden birbirine bağlıyor.
Geleneksel endüstriyel kontrol ağları ile yalnızca bir üreticiye ya da
az sayıda üreticiye ait saha cihazlarının kurulumu yapılabilirken, CCLink gibi açık ağlarla bu sayı yaklaşık 300’e ulaşabiliyor.”

Her bir network için gerekirse her standby master arıza durumuna
uygun, tamamen farklı çalışma programlarına sahip olacak şekilde
26’ya kadar standby master ataması yapılabiliyor.”
Çok Hızlı Veri Yenileme ve Yanıt Alma İmkanı
10Mbps’e varan network hızlarına sahip CC-Link’in 65 istasyondaki
tüm verileri (4.096 kelime ve 8.192 bit), 3,9 milisaniye içinde yenileyebildiğine dikkat çeken Bizel, bu özelliğin yalnızca veri aktarımı için
değil, aynı zamanda ilaç ve paketleme makineleri gibi yüksek hızlı
üretim hatlarında gereken fiziksel dijital saha tepki süreleri için de
çok hızlı bir yanıt süresi olarak öne çıktığını vurguladı.
Tüm CC-Link network ürün ailesinin garanti edilmiş yanıt süreleri ile
gerçek anlamda belirlenebilir çalışma için tasarlanmış durumda olduğunu ifade eden Bizel, “Belirlenebilirlik, networke gönderilmiş ve
networkden alınan verinin, bağlı cihazlar tarafından belirli bir süre
içinde işleneceğini ve herhangi bir şekilde bozuluma uğramayacağını garanti ediyor” dedi.

Network Resetlemeden Bakım Yapılabilen Esnek Üretim Hatları
CC-Link’in hatalı, arızalı ya da bakım gerektiren ikincil istasyonunu
otomatik olarak devreden çıkartma özelliğine sahip olduğunu belirten Tolga Bizel, bu esnada diğer tüm istasyonların network yanıt
sürelerini etkilemeden çalışmaya devam edebildiklerini söyledi.
Bizel, yalnızca CC-Link’e özgü olan bu özelliğin esnek üretim hattı
yapılandırmaları oluşturulmasını mümkün kıldığını vurgulayarak
sözlerine şöyle devam etti;
“CC Link teknolojisinde, esnek üretim ve kolay bakım amacıyla çevrim süresine etki etmeden istasyonlar bypass edilebiliyor. Böylelikle master istasyon üzerinde networkün tam olarak oluşturulması
mümkün oluyor ve gerçek istasyonlar zaman içinde ya da ileri bir
tarihte networke eklenebiliyor.
Bu istasyonlar network durdurulmadan ya da resetlenmeden etkinleştirilebiliyor. Ayrıca networkün resetlenmesini gerektirmeyen
otomatik geri dönüş fonksiyonu, network çalışırken tüm network
cihazlarının değiştirilebilmesine imkan tanıyor.
Hata düzeltildiğinde bağlantısı kesilen istasyon, otomatik olarak
tekrar veri hattına bağlanabiliyor. Böylelikle yerel enerjinin kesilmesi ya da makineye bağlı yerel network istasyonlarının gücünü kesen
güvenlik anahtarının devreye girmesi durumlarında da network resetleme gerekliliği ortadan kalkıyor.

Özel Yapılandırma Dosyalarına İhtiyaç Yok
CC-Link networkün yapılandırması için özel yapılandırma dosyalarına ihtiyaç duyulmadığını belirten Bizel, sözlerine şöyle devam etti;
“Kullanıcının karmaşık ve kısıtlayıcı yapılandırma dosyaları oluşturduğu ya da kullandığı diğer networklerden farklı olarak CC-Link, tüm
cihazlara bağlanmayı son derece hızlı ve esnek hale getiren açık veri
tabloları formatı kullanıyor.

Bu özellik sayesinde, üretim kayıplarının önüne geçilebildiği gibi ek
yazılım geliştirme ve devreye alma zamanından da ciddi oranda tasarruf sağlanıyor.”

Kullanıcılar cihazları bağlamak için değişken hızlı sürücüler gibi sabit
veri formatı kullanmak isteyebiliyor. Bu durumda gerekirse CC-Link
veri tablosu ve protokolünde belirlenebilen ileri-geri hareket ve hız
ayarı gibi ortak eylemler için isteğe bağlı olarak kullanılabilir veri
alanları bulunuyor.”

Kesintisiz Haberleşme

Elektromanyetik Gürültüye Karşı Yüksek Tolerans

Sistemde arıza oluşması durumunda CC-Link’in network haberleşmesinin devamını sağladığını bildiren Bizel, şu bilgileri aktardı; “CCLink teknolojisinde, network master istasyonda bir arıza oluşsa bile
standby master istasyonu otomatik olarak network haberleşmesini
sürdürüyor.

CC-Link’in diğer fieldbus networklere göre elektromanyetik gürültü
için çok yüksek bir toleransa sahip olmasıyla da farklılaştığının altını
çizen Bizel, bu sistemde kullanıcıların montaj sırasında topraklama
sorunları ya da özel EMI konnektörleri kullanmak konularında endişe
etmelerine de gerek kalmadığını söyleyerek sözlerini sonlandırdı.
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Proses Otomasyonu Zirvesi’nin
Proses Tırı Yola Çıktı

P

roses otomasyonu sektörünün Türkiye’de gelişmesine öncülük
eden Proses Otomasyonu Zirvesi ve Sergisi, yeni konsepti ile
katılımcı firmaların tanıtımını Proses Tırı ile yapıyor. Gebze’den
yola çıkan TIR Türkiye genelindeki OSB’leri dolaşmaya devam ediyor.

ilaç, su ve atık su, enerji, çimento, demir-çelik, otomotiv endüstrisi ve
KOBİ’lere özel uygulama örneklerinin yer alacağı Zirve için Gebze’den
yola çıkan Proses Tırı, hangi sektörlerde ne tip proses çözümleri olduğunun bilgisini veriyor. İkitelli OSB, Trakya Ergene OSB, Çorlu OSB,

Proses otomasyonu sektörünün Türkiye’deki lider organizasyonu
olan Proses Otomasyonu Zirvesi ve Sergisi, bu yıl 18-20 Eylül tarihleri arasında 3. kez düzenlenecek. Zirvenin tanıtım çalışmaları
kapsamında, Proses Tırı adı altında bir araç tahsis edildi. Gebze’den
başlayarak yola çıkan Türkiye genelinde OSB’leri dolaşacak olan Proses Tırı, hem zirveye katılacak firmaların tanıtımını yapıyor, hem de
ücretsiz davetiye dağıtıyor.

Beylikdüzü OSB, İMES OSB, DES OSB, Tuzla Birlik OSB, Tuzla Kimya
Sanayicileri OSB, İstanbul Deri OSB, Gebze OSB, Gebze Güzeller OSB,
Gebze TAYSAD OSB, Gebze Plastikçiler OSB, Dilovası İMES OSB, Kocaeli Makine İhtisas OSB’ye ulaşan Tır, OSB’leri dolaşmaya ve Zirve ile
ilgili bilgilendirmeye devam ediyor.

TOBB Denetliyor ve KOSGEB Destekliyor
Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) iş birliği ile ST
Alternatif Fuarcılık tarwafından, Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu ile eş zamanlı olarak WOW Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Zirve, TOBB denetiminde düzenleniyor ve KOSGEB tarafından
da destekleniyor.
Sektörler ve Çözümler
Kimya ve petrokimya, petrol ve gaz, kâğıt hamuru ve kâğıt, gıda,
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İstasyonlar Oluşturuldu
Proses Tırında oluşturulan inovatif konsept ile Endüstri 4.0 ve Proses
Otomasyonu İstasyonu, Kontrol Vana İstasyonu, Ölçme Kontrol ve
Enstrüman İstasyonu, Veri Analiz ve Simülasyonu İstasyonu, Bakım
ve Kalite Kontrol İstasyonu ve Emniyet İstasyonu’nda katılımcı firmalar ve çözümleri hakkında bilgiler veriyor.
Ziyaretçileri Karşılayacak
Proses Otomasyonu Zirvesi ve Sergisi esnasında da ziyaretçileri karşılayacak olan Proses Tırı, sergi alanında hangi firmalar, hangi sektörlerde demo/uygulama örneğine sahip olduğunun bilgisini verecek.
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Türkiye’nin İlk “Akıllı Canlı Hayvan Barınağı”

M

imar ve Mühendisler Grubu (MMG); Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki teknopark, Ar-Ge merkezleri, kalkınma ajansları
ve üniversite projelerini, “3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve
Sergisi”nde biraraya getirmeye hazırlanıyor.

siye kazanımını sağlıyor. Özellikle organik alanların hiç durmadan
nadasta kalmasını sağlayarak kuraklaşmasını engelliyor.
Küçükbaş, büyükbaş, kanatlı ve evcil hayvanlar; açlık, susuzluk ve
havasızlıktan dolayı belirli bir süre yaşamlarını devam ettirse de sonrasında telef oluyor. Bu hayvanlar, toplu halde yaşamlarını devam
ettirdikleri yerlerde günlük yeme, içme ve hava alma ihtiyaçlarını
sağlayamadıklarında kısa sürede toplu ölümler, hastalıklar ve oksijensiz kalma gibi sonuçlar ortaya çıkıyor.

Mobil (hareketli, taşınabilir) olarak kapalı konteyner vb. tarzda araçların arkasına takılarak götürülebilen bu sistem, hayvanların götürüldükleri kırsal alanda daha organik beslenme ve semirme olarak
tabir edilen gelişmesini doğal olarak sağlıyor.

17-18 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde
gerçekleşecek etkinlikte; “Türkiye’nin İlk Akıllı Canlı Hayvan Barınağı
Sistemi Projesi” de sergilenecek.
Küçükbaş, büyükbaş, kanatlı ve evcil hayvanların doğada organik
olarak yetişmesine yönelik gerçekleştirilen proje; bu hayvanların kapalı alanlarda hazır yem yiyerek etlerinin, yumurtalarının lezzetsiz
olması ve başında devamlı bir bakıcının durması sorunlarını ortadan
kaldırıyor.
Sistem, arazinin belirli oranlarda çitler sayesinde bölünmesi ile hayvan barınağının değiştirilmeden farklı ortamlara taşınarak doğal
seleksiyonu desteklemesi ve hayvanın psikolojisini bozmadan be-

Akıllı canlı hayvan barınağı sistemi projesi; birbirine monte edilebilen veya tek parça halinde olabilen ana gövde ile otomasyon paneli,
havalandırma, yumurtalık, teker, akü, yağmur sensörü, ışık sensörü,
güneş paneli, yem deposu, üst küreme, alt küreme, su deposu, üst
hidrolik piston, ısıtıcı, kamera, aydınlatma, yemlik, suluk, alt hidrolik pistonu, havalandırma penceresi, sıcaklık sensörü, yem motoru,
alt ızgara, üst ızgara, ısı-nem sensörü, teker hidroliği, havalandırma
pistonu, rampa, çıkış kapısı ve soğutucudan oluşan, araziye nakil
edilebilen mobil veya kombinasyonlara sahip olmasıyla da karakterize ediliyor.
Eylül September 2018
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Robot Üretiminde Çağ Atlıyoruz

R

obot pazarı dünyada 2023 yılında 70.26 milyar dolarlık bir hacme ulaşacak. Türkiye’de de endüstriyel robotlar, otomotiv ve
elektronik sanayiinin her alanında ve üretimin her aşamasında
yaygın şekilde kullanılır hale geldi.
Dünyada artan iş gücü maliyeti ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki zorlayıcı rekabet birçok şirketi verimliliğini arttırmak için “endüstriyel robot” kullanımına yönlendirirken, Türkiye robot üretiminde
çağ atlıyor. Küresel endüstriyel robot pazarının yıllık yüzde 8.1’lik bir
büyüme hızıyla 2023 yılında 70.26 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağı öngörülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Dinçer Gonca “Endüstriyel robotlar” ekseninde Türkiye’nin robot teknolojisini gözler önüne seren
çarpıcı bir çalışma yaptı.
Satış Yüzde 31 Arttı
Verilere bakıldığında, küresel endüstriyel robot pazarının yıllık yüzde 8.1’lik bir büyüme hızıyla 2023 yılına kadar değer bazında iki katına çıkarak 70.26 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağı öngörülüyor.
2018 Dünya Robot Raporunun ilk bulgularında, 2017 yılında endüstride kullanılan robot satışları 387 bin üniteyle yeni rekora ulaştı. Bu,
bir önceki yıla göre yüzde 31’lik bir artış (2016 yılındaki satış miktarı
294 bin 300 ünite) anlamına geliyor.
Çin, endüstriyel robotlara olan talepteki en büyük artışı yüzde
58 oranında artırdı. Bir önceki yıla göre ABD’de satışlar yüzde 6,
Almanya’da ise yüzde 8 oranında arttı. Dünya genelinde 2010 yılında 121 bin ünite endüstriyel robot fabrikalarda iş başında iken bu
sayı 2012 yılında 159 bin üniteye, 2013 yılında 178 bin üniteye, 2014
yılında 221 bin üniteye, 2015 yılında 254 bin üniteye, 2016 yılında
294 bin üniteye ve 2017 yılında rekor bir artışla 387 bin üniteye ulaştı. Bu artış oranı bir önceki yıla göre rekor kırarak yüzde 31 olarak
gerçekleşti.
Otomotiv Sektörü Lider

Türkiye’de endüstriyel robotlar sanayinin her alanında ve üretimin
her aşamasında kullanılır hale geldi. Otomotiv sektöründe montaj,
boya, kaynak, kalite kontrol aşamalarında, elektronik sanayiinde
montaj, kalite kontrol boya, nakliye, paketleme, gıda sanayiinde
üretim, paketleme, nakliye, etiketleme gibi çok çeşitli işlerde endüstriyel robotlar kullanılmakta. Türkiye’de robot satışları 2016 yılında 1840 adetle zirveye ulaştı.
İş Birlikçi Robotlar
Yıllık ortalama büyüme 2011-2016 yılları arasında yüzde 16 olarak
gerçekleşti. Türkiye küresel sıralamada ise 17’nci. Dolar bazında robot azalan ithalat ve artan ihracat rakamları ise gelişimi gözler önüne serdi. Buna göre, 2013 yılında 7 milyon 058 bin 777 dolar ihracat,
129 milyon 791 bin 897 ithalat gerçekleşti.
Bu rakamlar 2017 yılı sonu itibariyle 12 milyon 914 bin 544 dolar
ihracat, 88 milyon 747 bin 482 odalar ithalat olarak istatistiklere
yansıdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “iş birlikçi robotlar ve yapay
zekanın önümüzdeki yıllarda robotik alana yön vereceği” ve “insanlar ile robotların aralarında çitler olmadan yakın ve güvenlik şekilde
çalışacağı” tespitini yaptı.
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Endüstrinin etkisiyle otomotiv sektörü, endüstriyel robotlara yönelik
küresel talebe liderlik ediyor. 2017 yılında bu sektörde yaklaşık 125
bin 500 ünite robot satıldı. Bunun anlamı yüzde 21’lik bir büyüme
demek. 2017 yılında en çok büyüyen sektörler metal sanayii (yüzde
55), elektrik- elektronik sektörü (yüzde 33) ve gıda sektörü (yüzde
19) oldu.
Satış hacmi açısından Asya’nın en güçlü bireysel pazarları da var. Bu
doğrultuda Çin, 2017 yılında yaklaşık 138 bin ünite endüstriyel robotu iş başında göreve başlattı. Bunu Japonya, yaklaşık 46 bin adet
ve 40 bin adet ile Güney Kore izledi. Amerika’da, ABD, yaklaşık 33 bin
endüstriyel robotun satıldığı en büyük tek pazardır.
Avrupa’da, yaklaşık 22 bin robotun satıldığı ülke Almanya oldu. Endüstriyel robot satışlarının bütün bölgelerde 2017 yılında oldukça
büyük bir oranda artış gösterdiği dikkati çekiyor.
Robot satışlarının en çok artış gösterdiği bölgenin Asya/Avustralya
bölgesi olduğunu gösteriyor. 2017 yılında artış oranı ikinci sırada
bulunan bölge ise yüzde 20’lik oranla Amerika olarak gözüküyor.
Amerika’da 2017 yılında 50 bin ünite robot satıldı. Bu bölgeyi yüzde
20’lik bir artış oranı ile Avrupa bölgesi izliyor. Avrupa’daki satış ise
2017 yılında ise 67 bin üniteye ulaştı. Böylece dünya genelinde robot
satışları yüzde 16 artışla 294 bin 312 adet düzeyinde gerçekleşerek,
yükselişini sürdürdü. Toplam satış hacminin yüzde 74’ü; Çin, Kore,
Japonya, ABD ve Almanya’ya ait.
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Türkiye Umut Veriyor
Endistriyel üretim dışındaki en büyük robot pazarı olan savunma
ve tarımdan sonra en çok gelecek vaat eden pazarlar “sağlık-bakım
sektörleri öngörülüyor. Hizmet robotlarının da önümüzdeki dönemde giderek artan bir taleple karşılaşacağı düşünülüyor.
Otomotiv ve ticari araçlar açısından önemli bir üretim kapasitesine
sahip olan Türkiye’de robot montajları konusunda umut verici gelişmeler gözlemleniyor. 2016 yılında 1.6 milyon araç üretildi. İmalat
sanayiinde 10 bin kişi başına 23 robot kurulumu yapıldı. Çin’de 10
bin işçi başına 36 endüstri robotu kullanılmakta iken küresel ortalama ise 74 robot.

• Gerçek hayattaki fabrikayla sanal gerçekliği bağdaştıran Sanayi 4.0
küresel imalatta giderek daha önemli bir rol oynayacak.
• İşbirlikçi robotlar, IoT ve Makinelerin Öğrenmesi/Yapay Zekâ(AI)
önümüzdeki yıllarda robotik alanına yön verecek.
• Yeni jenerasyon hafif robotlar, insan ve makinenin aralarında çitler
olmadan birlikte yakın ve güvenlik bir şekilde çalışmasını sağlayacak.
• Robotlar, öğrenme süreçleri aracılığıyla yeni beceriler kazanacak
veya bunlara adapte olacaklar.
• Zekâsı esas olarak bulutta bulunan akıllı robotlar, büyük verilerden
ve kolektif öğrenmeden faydalanacak.
• Basite indirgenmiş kullanıma hazır uygulamalar müşteriler arasında daha popüler hale geliyor.
• Küresel rekabet, üretim tesislerinin sürekli modernleştirilmesini
gerektiriyor.
• Enerji verimliliği ve yeni malzemeler kullanmak üretimin sürekli
yeniden düzenlenmesine sebep oluyor.
• Büyüyen tüketici pazarları, üretim kapasitelerinin genişletilmesini
zorunlu kılıyor.
• Ürünlerin yaşam döngüsünde azalma ve ürün çeşitliliğindeki artış,
esnek otomasyon gerektiriyor.
• Kalitenin sürekli olarak iyileştirilmesi için gelişmiş yüksek teknolojili robot sistemlerine ihtiyaç duyuluyor.

Satış Zirveye Çıktı
Türkiye’de robot satışları 2016 yılında 1840 adetle zirveye ulaştı.
Yıllık ortalama büyüme 2011-2016 yılları arasında yüzde 16 olarak
gerçekleşti. Türkiye küresel sıralamada ise 17. Türkiye’de toplum
robot arzının dağılımı; malzeme taşımada yüzde 55, kaynak işlemlerinde yüzde 27, otomotiv sanayiinde yüzde 42, metal sanayiinde
yüzde 16, plastik ve kimya sanayiinde ise yüzde 16. Operasyonel
robot stokumuz ise 9 bin 800 ünite ile yüzde 23 artış gösterdi. Yıllık
ortalama büyüme yüzde 27 olarak gerçekleşirken, stoklamada Türkiye küresel sıralamada 20’nci durumda.
Robot yoğunluğu ise imalat sanayiinde 10 bin kişi başına 23 robot,
otomotiv sanayiinde 10 bin kişi başına 154 robot ve diğer sektörlerde 10 bin kişi başına 15 robot olarak şekilleniyor. Dolar bazında robot
ithalat ve ihracat rakamları ise gelişimi gözler önüne serdi.
Yıllar bazında ihracat artarken ithalatın düştüğü gözlendi. Buna
göre, 2013 yılında 7 milyon 058 bin 777 dolar ihracat, 129 milyon
791 bin 897 ithalat gerçekleşti. Bu rakamlar 2017 yılı sonu itibarıyla
12 milyon 914 bin 544 dolar ihracat, 88 milyon 747 bin 482 dolar
ithalat olarak istatistiklere yansıdı.
Yapay Zeka Yön Verecek
Sanayi Bakanlığı’nın endüstriyel robotlar konusundaki olumlu ve
olumsuz öngörüleri ise şöyle:

• Robotlar, insanların gerçekleştirmesi mümkün olmayan veya güvenli olmayan tehlikeli, sıkıcı ve kirli işleri üstlenerek iş kalitesini
geliştiriyor.
• Otomotiv endüstrisinden gelen ve çevreye duyarlı sürüş sistemleri
konusundaki güçlü yatırım talepleri devam ediyor.
• Elektrik/elektronik sanayii kaynaklı talep artışı devam ediyor.
• Metal ve makine sanayii, kauçuk ve plastik sanayii, yiyecek ve içecek sanayii kaynaklı talep artışı devam ediyor.
• Küçük ve orta ölçekli şirketler giderek daha fazla endistriyel robot
kullanmaya başlayacaklar.
• Çin büyümenin baş aktörü olmaya devam edecek.
• Diğer büyüyen Asya pazarındaki robot montajlarının artışı devam
ediyor. Örneğin: Hindistan, Tayvan ve diğer Güneydoğu Asya pazarları.
• Japonya’da ve Kore Cumhuriyetindeki artış devam ediyor.
• Kuzey Amerika’da devam eden önemli artış-genel sanayi diğer sektörlere yetişiyor.
• Orta ve Doğu Avrupa’da robot satışları hızlanıyor.
• Batı Avrupa’da robot satışları büyüyor.
Kaynak: Milliyet
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Tek Kullanım İlaç Ölçek Ekonomisine Karşı Koyuyor

2

000’li yılların başlarından itibaren ilaçların üretimi konusunda
çok sayıda değişiklik gerçekleşti, ancak günümüzde mobil tek
kullanım teknolojisine artan bir ilgi ve odaklanma ile birlikte
esnek üretime odaklanan üretim yöntemleri sayesinde yaklaşımını
kökünden değiştiren bir ilaç endüstrisine tanıklık ediyoruz.

Müşteri pazarlarına yakın daha küçük ve daha çevik tesis bulma
trendi ile birleşen bu değerlendirmeler üreticileri birden fazla ürünün imalatını desteklemek üzere kolayca yapılandırılabilen mobil,
tek kullanımlık ekipmanların kapsamlı bir şekilde kullanılmasına
zorluyor.

Eşzamanlı olarak Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Endüstri 4.0’ın global
üretimde sürekli başarı ve rekabetçilik için ne kadar önemli hale
geldiklerini duyuyoruz. Peki Endüstri 4.0 ilaç endüstrisini ve özellikle
ilaçların üretim yöntemlerini nasıl etkileyecek?

Ek olarak, üreticiler yatırım harcamalarını ve pazara sunma süresini
düşürecek, bir yerde geliştirilebilen ve sonrasında diğer yerlerde de
devreye alınabilene tekrarlanabilir ve ölçeklendirilebilir çözümler
arıyor. Bunun adına da Geleceğin Tesisi deniyor.

Geleceğin tesisi konsepti ilk olarak yaklaşık 3 yıl önce ilgimi çekti ve o
günden bu yana bu tipte bir tesisin karşılaşacağı zorlukları çözümleyecek otomasyon çözümlerinin geliştirilmesi için şirket içerisinde ve
müşterilerimiz ile birlikte çalışıyoruz.

Tek kullanım ekipmanlarının birkaç yıldır piyasada olması ile birlikte geleceğin tesisi ile hibrit tesisler arasındaki en büyük fark, hibrit
tesislerin aksine geleceğin tesisinde sabit bir ekipman bulunmaması
ve bununla beraber proses dizisinin kolayca ve tamamen yeniden
yapılandırılabilir olmasıdır.

Bu blogda tek kullanım teknolojisi gibi ilerlemelerin ana biyoilaç
üretim proseslerini nasıl etkilediğini ve otomasyonun geleceğin tesisini desteklemek üzere nasıl evrimleşeceğini anlatmak istiyorum.
Momentum sağlayan Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) ve Endüstri 4.0 özellikli sistemler ile şirketler, endüstrinin daha kişiselleştirilmiş ilaçlara yönelmesini destekleyecek daha çevik ve esnek üretim yöntemleri talep ediyor. Aynı şekilde üreticiler de düzenleme ve
güvenlik zorluklarının üstesinden gelecek daha rekabetçi çözümler
istiyor.
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“Sizin batchiniz” felsefesi de ilaç endüstrisinin çok uzun yıllardır
temelini oluşturan ölçek ekonomisi kitabını yeniden yazıyor. Ancak
bunu uygulanabilir hale getirmek için ilaç şirketleri her yeteneği
kullanılabilen teknolojileri ve tamamen entegre ve bağlı proses ve
otomasyon sistemlerini devreye almalıdır.
Tek kullanım teknolojisi müşterilerimizin birçoğu için bu zorluğu
yanıtlamaya yardımcı oluyor, ancak geleneksel üretim tesislerine
göre ek ihtiyaçlara ve zorluklara sahip. Tesisler birden fazla ürünü
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üretebilmeli, atılabilir, tek kullanımlık sarf malzemelerinden faydalanabilmeli ve aynı zamanda değişimleri mümkün olduğunca hızlı,
kesintisiz ve ekonomik hale getirecek çevik, tak ve çalıştır mimariler
kullanmalı.
Tek kullanımlık çözümler esnek, mobil bir tesisin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için operasyonel yeteneklere ve donanımın çevikliğine
odaklanmalı. Batch değişimlerinde elde edilecek her zaman ve iş tasarrufunun sistemin son finansal performansına yansıması olacaktır.
Müşteriler geleceğin fabrikasında ekipmanların tamamen mobil
olmasını istemektedir, ancak bu 500 litre üzerindeki toplayıcıların

fiziksel hareket ettirilmesi ile ilgili ek zorluklar yaratmakta; ve ayrıca
mobilite için herhangi bir tedarikçiden alınacak bir kızağın diğerleri
ile haberleşme sağlaması ve merkezi bir proses kontrol sistemine kolayca entegre edilebilmesi gerekmektedir. Aslında, bu uygulamalardaki herhangi bir gecikme, alarmlar veya gecikmiş ve etkin olmayan
el sıkışmalar nedeniyle batch çalışmalarının maliyetini artırabilir.
Müşterilerimize vurguladığımız bir başka nokta da tamamen mobil
bir tesiste çalışırken operatörlerinin daha fazla karşılaşacağı güçlükleri de dikkate almaları gerektiği.
Herhangi bir batchte bir operatörün 900 adede kadar bağımsız
bağlantı yapması gerekebilir, bunun %99’unu doğru yapsalar bile
geride 9 hata kalır ve bu hatalardan biri batchin sorunlu olmasına
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neden olabilir. Operatörü tek kullanımlık bu tüplerin bağlanması konusunda yönlendirmek için operatörün iş talimatını görselleştirmesi
amacıyla grafik yardımlar kullanan çok sayıda çözüm geliştirilmiştir.
Operatörler sık değişen bu proseslerin kurulumuna daha fazla dahil
oldukça, hata potansiyelini minimuma indirmek için operatörlerin
kurulum ve çalıştırma konularında yönlendirilmesi için teknolojiden
faydalanmak önemlidir. Bunu elde etmek için mobil, tek kullanımlık
kızakların ağa bağlanması ve birbirleriyle ve merkezi Proses Kontrol
ve MES sistemleri ile haberleşmesi ve bağımsız üniteler gibi çalışmaması kritik önemdedir.

Müşterilerimiz ile konuştuğumuzda bu ve diğer zorluklar konusunda oldukça net olduklarını görüyoruz ve mümkün olan en verimli
çözümleri geliştirmelerine yardımcı olmamız için bizi çağırıyorlar.
Değişen ortam kesinlikle endüstrinin nasıl çalışacağını yeniden tanımlıyor, ancak endüstri yine de hassas ve sesli operatör etkileşim
kontrolünde önemli deneyimleri olan otomotiv ve mobil, tak ve çalıştır konseptlerini kullanan diğer endüstrilerden çok şey öğrenebilir.
Bence otomasyon konsepti geleceğin tesisinin genel hedeflerini
geliştirmeli, engellememeli. Müşterilerimizi dinleyerek ve en zorlu
ihtiyaçlarını karşılayarak, verinin hükümdar olduğu ve teknoloji ve
ekonomi engel olmadan hastaların çaresizce ihtiyaç duyduğu kompleks tedavileri alacakları bir gelecek için yol haritası oluşturulmasına
yardımcı olmak üzere mükemmel bir konumdayız.
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Robotlar İle Üretimde Verimlilik Artıyor

M

itsubishi Electric ileri robot teknolojileri ile otomotivden ilaca, gıdadan paketlemeye birçok sektöre yüksek katma değer
sağlıyor. Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında dünyanın önde gelen markalarından Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a
yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory içinde robotlar önemli
bir rol oynuyor.

getiriyor. Robotların dahili database bağlantısı ve tüm proseslere
uygun kontrol sunan yapıları, kalite ve üretim verilerinin anlaşılır bir
şekilde yedeklenmesini gerektiren tüm alanlarda modüler ve esnek
uygulamalara olanak sağlıyor.
Gıdada Üst Düzey Hijyen, Otomotivde Küçük Detaylara Hakimiyet
Gıda sektöründe artan hijyen gereklilikleri, ürün çeşitliliği ve üretim
işlemlerinin izlenebilirliği gibi ihtiyaçlara yanıt verebilen Mitsubishi
Electric robotlarının yenilikçi detayları, üst düzeyde hijyenik uygulamalar için kesin kaliteyi garanti ediyor.
Son derece hassas ve esnek olan Mitsubishi Electric robotlar; otomotiv sektöründe dokunma ile ölçüm, kalite güvencesi ve karmaşık bileşenlerin montajı gibi küçük detayların önemli olduğu her
durumda kullanılabiliyor. Mitsubishi Electric robotlar 7 gün 24 saat,
tam hızda görevlerini yerine getiriyor.
Paketlemede Güvenilirlik, Hız ve Süreklilik

Başta sanayi olmak üzere robot kullanımının hızla yaygınlaştığı
Türkiye’de ileri robot teknolojileri alanında satış ve satış sonrası
hizmetleri gerçekleştiren Mitsubishi Electric, sunduğu çözümlerle
otomotiv, ilaç, gıda, paketleme, elektronik ve eğitim gibi pek çok
sektöre hız, esneklik ve verimlilik kazandırarak yüksek katma değer
sağlıyor.

Yüksek performans ve esneklik sağlayan Mitsubishi Electric robotlar
paketleme sektöründe yoğun olarak tercih ediliyor. PLC kontrolörler,
operatör terminalleri ve ek eksenler gibi tüm Mitsubishi Electric
otomasyon bileşenleri sisteme dahil edilebiliyor. Ayrıca sisteme kameralar bağlanabiliyor ve robotlar konveyör bantları ile senkronize
edilebiliyor. Bu özellikler paketleme görevlerinin güvenilir, hızlı ve
sürekli şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlıyor.

Sanayi 4.0 evresinin akıllı fabrikalarına hızlı entegrasyon, üretkenlik,
esneklik ve verimlilik kazandıran Mitsubishi Electric, üretimin her
aşamasında büyük kolaylık sağlayan ileri robot teknolojisi ile Türk
sanayisine yüksek katma değer sunuyor. Mitsubishi Electric’in yeni
sanayi evresine yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory içinde
kritik rol oynayan robotlar, olağan bir iş gücü olarak insan ihtiyaçlarını karşılayan hemen her endüstriyel tesiste kullanılıyor.
Başta sanayi olmak üzere robot kullanımının hızla yaygınlaştığı
Türkiye’de ileri robot teknolojileri alanında satış ve satış sonrası hizmetleri gerçekleştiren Mitsubishi Electric, otomotiv, ilaç, gıda, paketleme, elektronik ve eğitim gibi pek çok sektörde insan kolu veya
eline yakın hassasiyette çalışan hızlı robotlarıyla fark yaratıyor.
Minyatür bileşenlerin mikro montajı için paralel robot kollarından
sızdırmaz muhafazalı 6 eksenli robotlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan Mitsubishi Electric’in, robotları ile çözüm sunamayacağı
herhangi bir uygulama bulunmuyor. Markanın geniş ürün gamında
temiz odalardan kirli, yağlı ve tozlu ortamlara kadar her türlü ortamda görev alabilecek uygun bir robot yer alıyor.
İlaç Sektörü İçin İdeal Robotlar
Modüler kontrol sunan yapıları ve ilaç endüstrisi sertifikasyonu, Mitsubishi Electric’in endüstriyel robotlarını ilaç sektörü için ideal hale

226

www.sektorumdergisi.com

Eylül September 2018

Uygulamalı Öğrenimi Kolaylaştırıyor
Kompakt ve hafif Mitsubishi Electric robotlar ile eğitim ortamlarında
uygulamalı öğrenim gerçekleştirilebiliyor. Kolay programlama ve
simülasyon seçenekleri robotik alanına girişi kolaylaştırıyor ve esneklikte sınır tanımıyor. Mitsubishi Electric robotlar, standart gerçek
zamanlı arayüzler ve kolay programlama sayesinde karmaşık üniversite araştırma projeleri dahil olmak üzere robotların manipülatör
olarak kullanılmasına ilişkin her türlü seçeneğe imkan tanıyor.
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Koçsistem Veri Merkezi’nde Robotlar İşe Başladı

K

oçsistem, veri merkezinde konumlandırdığı yazılım robotları ile
dijital dönüşüm yolculuğunda kurumlara destek olmaya devam
ediyor. Koçsistem’in Dijital İş Gücü ismini verdiği yüzde 200 verimlilik artışı sağlayan yazılım robotları, Koçsistem Veri Merkezi’nde
rutin işleri hızlı, verimli, hatasız ve düşük maliyet ile yapabiliyor.
Akarca: “Hayata geçirdiğimiz Dijital İş Gücü hizmeti sayesinde, iş
yapış şekillerinde geleceğin vizyonunu bugüne taşıyoruz” diye konuştu.

artıracak. Biz de KoçSistem olarak; tamamı yerli insan kaynağı ile
hayata geçirdiğimiz hizmetimiz sayesinde, iş yapış şekillerinde geleceğin vizyonunu bugüne taşıyoruz.”

Geleceği Keşfet söylemi ile teknolojinin trendlerini ülkemizde sektörlerin ve işletmelerin hizmetine sunan Koçsistem, “robotik süreç
otomasyonu” çözümlerini hayata geçirdi.
Dijital İş Gücü adıyla yazılım robotlarını Koçsistem Veri Merkezi’nde
kullanmaya başlayan şirket, bu sayede yüzde 200 verimlilik artışı
sağlıyor.
Rutin süreçleri otomatize ederek çalışanların rutin işlerini ve operasyonel yüklerini azaltan bu teknoloji sayesinde hem iş süreçleri
hızlanıyor hem de çalışanlar katma değer üretecekleri işlere odaklanabiliyor.
Koçsistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca

İnsanı Birebir Taklit Eden Teknoloji: RPA
KoçSistem’in yeni çözümü Dijital İş Gücü (RPA- Robotic Process Automation) ile kurumlarda yüzde 200’den fazla verimlilik artışı sağlıyor.
Bu sayede, yenilikçi çözümüyle sigorta, finans, otomotiv, enerji, perakende gibi pek çok sektörde muhasebe, finans, satın alma, insan
kaynakları, IT ve operasyon gibi iş birimlerinde tekrarlanan ve iş
yükü yaratan süreçlerde 10 kata kadar daha hızlı ve hatasız olarak
işlem yapılabiliyor.
Koçsistem’in yazılım robotları ile hayata geçen bu teknolojide yazılım ara yüzü bir insanın etkileşim hareketlerini birebir taklit edebiliyor. Böylece Dijital İş Gücü (RPA) teknolojisi bir kurumda herkesin
anlayabileceği şekilde basit ve sorunsuz bir biçimde çalışıyor.
Akarca: “Geleceğin Vizyonunu Bugünden İş Dünyasına Sunuyoruz”

Dijital İş Gücü Robotu Neler Yapabilir?

Koçsistem’in hayata geçirdiği yazılım robotları ile Dijital İş Gücü çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koçsistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca şöyle konuştu:

• Hızlı öğrenir ve hemen çalışmaya başlar.

“Teknolojideki baş döndürücü gelişmeler, iş yaşamında dijitalleşmeyi ve köklü değişimleri beraberinde getiriyor. Şirketlerin iş süreçlerini daha hızlı ve basit hale getirmeleri, gerek müşteri hizmetlerinde
gerekse idari yönetimlerde daha başarılı olmalarını, dijital dünyaya
daha kolay ayak uydurmalarını mümkün kılıyor. Dijital dönüşüm ve
Endüstri 4,0’a odaklandığımız küresel pazarda, Koçsistem’ in yeni
çözümü Dijital İş Gücü, sıfır hata ile çalışan robotları sayesinde operasyonel yük yaratan rutin süreçleri otomatize ederek iş verimliliğini

• Büyük yatırımlar yapmaya gerek kalmadan, çalıştığı kadar ücret
alır ve şirketler kullandığı kadar ödeme yapar.
• Öğretilen her türlü işi yapabilir ve çoklu görev üstlenebilir.
• Tüm rutin işlerinin üstesinden rahatlıkla gelebilir. Böylece çalışanlar rutin işlerle vakit kaybetmek yerine yeni fikirler üretmeye daha
çok odaklanabilir.
• Çalışanlar ofis dışındayken bile 7/24 çalışmaya devam eder.
• Rahatlıkla izlenebilir ve anlık raporlanabilir.
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Somfy’den Akıllı Termostat Teknolojisi;
Evlerde Enerji Verimliliği

K

ışın yaklaşmasıyla ısınma, ev ve iş yerlerinde en önemli ihtiyaçlardan biri olarak öne çıkmaya başladı. Öte yandan teknolojinin
gelişmesi ile birlikte soğuk günlerde hem ortamın ısısını hem de
hayat konforunu yükseltecek çözümler bugün hayatımızda.
Akıllı ev ve otomasyon sistemlerinin öncü markası Somfy’nin geliştirdiği akıllı termostat da bunlar arasında. Somfy akıllı termostat ile
kullanıcılar şimdi ev ya da iş yerlerindeki kombilerini uzaktan kontrol
edebiliyor.

Öte yandan akıllı telefon uygulamasından güncel enerji kullanımı da
takip edilebiliyor. Kullanıcılar, kişiye özel sunulan öneriler ile enerji
tüketimini kontrol ederek tasarruf sağlayabiliyor.
Hatta evde açık bir pencere tespit edildiğinde termostat, ısıtma sistemini geçici olarak kapatarak boş yere yakıt harcanmasını da önleyebiliyor.

Ürünün akıllı telefon uygulaması sayesinde ekstra bir kontrol ünitesine gerek kalmadan ısı seviyesini istedikleri senaryoya göre kendileri ayarlayabiliyor. Böylece kendi konfor alanlarını yarattıkları gibi
ısınma giderlerinde de tasarruf sağlıyor.

Coğrafi Konumlandırma Özelliği
Akıllı termostat, kendini otomatik olarak sizin günlük programınıza da adapte ediyor. Evin sıcaklığını sizin günlük programınıza göre
ayarlıyor, siz dışarıdayken evin sıcaklığını düşürerek tasarruf sağlıyor.
Ayrıca; coğrafi konum özelliği aktifleştirilerek siz evden uzaklaştığınızda sıcaklığın düşmesi ve yaklaştığınızda tekrar yükselmesi de
sağlanabiliyor.
Yüksek Enerji Verimliliği
Eviniz İstediğiniz Sıcaklıkta
Somfy akıllı termostatlar birçok yerden ısıtma ve kombi markası ile
uyumlu şekilde çalışıyor. Kullanıcılar, sıcaklık ve nem kombinasyonu
sayesinde yeni bir konfor seviyesi keşfediyor.
Sıcaklık sensörü ve nem sensörü içeren ürün, hissedilen sıcaklığı;
evinizdeki sıcaklık ve nem seviyesini hesaba katarak isteğinize en
yakın seviyeye getiriyor.

Eğer Somfy motorlu panjurlara sahipseniz, akıllı termostatınız ile
daha fazla enerji verimliliği de sağlayabilirsiniz. TaHoma akıllı ev
sistemi sayesinde, güneş sensörü ve panjurlar birbiriyle ilişkilendirilebiliyor.
Böylece soğuk havalarda ev, güneş ışığı almaya başladığında panjurlarınız otomatik olarak açılarak doğal ısıdan daha fazla yararlanmanıza yardımcı oluyor.
Ödüllü Mobil Uygulama

Enerji Tasarrufu Sağlayın

IFTTT servisi ve Amazon Alexa ile de uyumlu olan Somfy akıllı termostat, kolay kurulum ve kullanım özelliği ile de dikkat çekiyor.

Somfy tarafından geliştirilen akıllı termostat; evinizin enerji performansını, yaşadığınız bölgenin iklim koşullarını ve alışkanlıklarınızı
analiz ediyor.

Kablolu ve kablosuz bağlantı seçenekleri de sunan ürünün akıllı
telefon uygulaması ise CES 2018 İnovasyon Ödülleri’nde yazılım ve
mobil uygulama kategorisinde ödül kazanmış bulunuyor.
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ABB Sürücü Etkili Özellikleri

S

ürücü kategorisinde tasarruf sağlayan ve sistemin verimini
maksimuma çıkarabilen ABB sürücü, etkili özelliklere sahiptir.
Soğutma kategorisinde tercih edilen ve çözüm kategorisinde
tercih edilen bu seçenek, enerji ödülü almıştır.
Sürücü yapılandırma seçenekleri, teknik dökümantasyon ve yedek
parça kategorisinde profesyonel çözüm sunmaktadır. ABB ACS sürücü seçenekleriyle tanıdığımız sürücü ailesi bu konuda oldukça başarılı sonuçlar vermektedir.

ABB Sürücü Seçenekleri
Geniş kullanım sahasına sahip olan ve oldukça pratik olan ABB
1….100 kw sürücü ailesi, motor çalışma sistemine uyum sağlamaktadır.
Verimliliği artıran bu sürücü, toplu taşıma araçlarının motor bölümleri için gerekli soğutma sistemi kategorisinde değerlendirilmektedir.
Yeni binaların yalıtım işlemlerinde ve dönüşüm işlemlerinde, bu sürücüler tercih edilmektedir. Yiyecek kategorisinde ve içecek kategorisinde profesyonel çözümler sunulmaktadır.
Enerji ve doğal kaynaklar kategorisinde de maksimum çözüm seçenekleri bir araya getirilmektedir. Mobil hidrolik sanayisinde, denizcilik sektöründe, soğutma işlemlerinde ve klima sektöründe, su
ve atık su sektöründe, ABB 100 kw sürücü seçenekleri maksimum
çözüm meydana getirmektedir.

Etkili çözüm seçenekleri kategorisinde oldukça kaliteli olan bu sürücüler, maksimum verimliği sağlayan özel ürünlerdir.

Sektörel kategoride seri ve etkili çözüm seçeneklerini sunan bu sürücü, en iyi çözüm seçeneklerinden biridir. Bu kategoride etkili çözüm için bu konuda uzman olan firmaların tercih edilmesi gerekir.
Hız kontrol cihazı kategorisinde aradığınız bütün sonuçlar bir arada
sunulmaktadır.

Bu kategoride kaliteli ve etkili hizmet çözümlerini pratik bir şekilde
sunuyoruz. Servis hizmetleri konusunda da çözüm üretmeye devam
ediyoruz.
Performans Denetleyici Konusunda Uzmanız
Motor veriminin artmasında etkili olan AC sürücüler, yenilebilir
kaynakları enerjiye dönüştürebilmektedir. Rüzgar enerjisi, güneş
enerjisi ve gelgit ile meydana gelen enerji, pratik bir şekilde enerjiye
dönüşmektedir.
Süreç denetimini gerçekleştiren AC sürücü, motor sistemlerinin
çalışma performansını denetleyen özel cihazlardır. Hız kontrolünü
problemsiz bir şekilde gerçekleştiren Ac sürücü, süreç denetiminde
oldukça etkili özelliklere sahiptir.
Aynı şekilde ABB sürücü seçenekleri de verimli ve etkili sonuçlar vermektedir. Çalışma kapasitesinin artmasında birinci derecede etkili
olan Danfoss frekans konventörü, profesyonel uyumluluk özelliği ile
tercih edilen seçenektir.
Özel çözüm gerektiren durumlarda çözüm seçeneği haline gelen vlt
sürücüler, özel uygulama seçenekleriyle tercih edilmektedir. ABB sürücüler motor üreticisinden tamamen bağımsız olan seçeneklerdir.
Düşük voltajlı sürücülerin fayda sağlaması, ABB frekans konvertörü
seçeneklerine bağlıdır. Özel uygulama kategorisine uyumludur. Bağımsız özelliği ile pratik kullanım seçenekleri bir araya getirilmiştir.
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ABB ACS Serisi Sürücüler
Enerji tasarrufu oluşturan ABB HVAC sürücü hizmetleri, pratik kullanım özelliklerine sahip seçeneklerdir. Pompa, sulama ve benzeri
seçeneklerde enerji kullanımında maksimum verimlilik meydana
getirmektedir.
Soğutma, yüksek basınç ve pompalama seçenekleri, ısıtma, güç
çözümleri ve yangın olayları ile mücadele gibi kategorilerde tercih
edilen bir seçenektir.
Verimliliği artıran bu sürücüler, kolay adapte olmaktadır. Pompa ve
sulama seçenekleri kategorisinde ABB hvac sürücü, sektörel bazda
kaliteli kullanım seçeneklerine sahiptir.
Firma kategorisinde istediğiniz başarıyı sağlamak istiyorsanız, sürücü kategorisinde uzman olan firmamızı tercih etmelisiniz.
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KoçSistem’den Yapay Zeka Maratonu
oçSistem, yeni girişimcilik ve inovasyon platformu TechSquare
ev sahipliğinde Yapay Zeka (Analitik) Maratonu’nu gerçekleştirdi. 1 ay süren maratonda birincilik ödülünü, Gelişmiş Süreç
Kontrol sistemlerini yapay zeka kullanarak iyileştiren Optimac Projesi kazandı.

K

Girişimcilerin iş fikirlerini geliştirirken ihtiyaç duydukları teknolojiyi
sunmak ve girişimciler arasında iletişim köprüsü kurmak günümüzde
önemli bir konu haline geldi.

Türkiye’nin lider bilişim şirketi KoçSistem, yeni nesil girişimcilik platformu TechSquare ile kurum içi çalışanlara ve start-up’lara özel bir
“Yapay Zeka Maratonu” gerçekleştirdi.

hızlandırmakta ve bu büyümeye sürdürülebilir bir katkı sağlamaktır.
Biz de KoçSistem olarak başta inovasyon ve girişimcilik olmak üzere
ülkemizin ekonomik refahını artıracak her oluşuma destek vermekteyiz.

1 ay boyunca KoçSistem içerisinde hayata geçen maratona şirket içi
ve dışından toplam 12 takım katıldı. Finans, perakende, enerji ve
otomotiv sektörlerinde maliyet optimizasyonu sağlayacak, verimliliği
artıracak ve müşteri deneyimini iyileştirecek iş fikirleri sunan takımlar 1 ay boyunca mentorleri liderliğinde çalışarak çeşitli projeler
geliştirdi.
Temmuz ayında gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, Gelişmiş
Süreç Kontrol sistemlerini yapay zeka kullanarak iyileştiren Optimac
Projesi birincilik ödülünü ve TechSquare Hızlandırma Programı’na
katılmaya hak kazandı.
Yarışmacılar, maraton süresince atölye çalışmalarından faydalanma
fırsatı buldu.Yapay Zeka Maratonu’na dair görüşlerini bildiren KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca; “KoçSistem olarak girişimciliğin güçlenmesi ve yaygınlaşması için çalışmalarımız devam ediyor.

Türkiye gibi büyüyen ekonomilerde motor görevini üstlenen girişimcilik, istihdam ve refah artışına ivme kazandırarak büyümeyi

Bu nedenle geliştirdiğimiz TechSquare platformumuz ile teknoloji
alanındaki tecrübelerimizi girişimcileri desteklemek amacıyla kullanmaya devam edeceğiz.
Aynı zamanda kurum içerisinde inovasyonu artırmak için de bu yetkinliğimizi çeşitli projelerle hayata geçireceğiz.
Yapay Zeka Maratonu bizim için girişimcilik ve inovasyon kültürünün
bir araya geldiği bir proje olarak büyük önem kazanmıştır” dedi.
KoçSistem, Techsquare platformu ile farklı sektörlerden girişimcilerin açık inovasyon kültürünü desteklerken kurum içi inovasyonu
artırmayı hedefliyor.

Eylül September 2018

www.sektorumdergisi.com

231

otomasyon

haber

automation

ABD’ye Makine İhracatı 700 Milyon Dolar Yükseldi

M

akine sektörü ABD pazarında hedef büyüttü ABD’ye makine ihracatı 700 milyon dolar yükseldi. Makine İhracatçıları
Birliği’nden yapılan açıklamaya göre yılın ilk 7 ayında makine
sektörünün toplam ihracatı 9,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Makinecilerin yılın ilk 7 ayında ABD’ye yaptığı toplam ihracat ise
700 milyon dolar oldu. MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, her ay 100
milyon dolar makine ihracatı gerçekleştirdiğimiz ABD pazarında
hedef büyüttüklerini söyledi.
Temmuz ayında ihracatını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre
yüzde 21,2 artıran makine sektörü toplam ihracatını 9,8 milyar
dolara taşıdı.

“ABD’nin Türkiye’den İthal Ettiği Malı, Sanayicimiz Yurtdışında
Aramasın”
Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Geçici Dış Ticaret Verilerine de
değinen Karavelioğlu şunları söyledi:
“Temmuz ayında Türkiye ekonomisinde ihracatın ithalatı karşılama
oranının yüzde 70’e yükselmesi çok olumlu bir veri oldu. Dış ticaret
açığında önemli bir düşüş sağlayan bu tabloyu geliştirmemiz
gerekiyor.

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu

TÜİK verilerine göre Temmuz ayında en çok ihracatı yapılan ürün
grubu, otomotiv ve aksamlarından sonra makine ve aksamları.
Fakat makine ve aksamları, petrol ve ürünlerinden sonra en çok ithal
ettiğimiz ikinci ürün grubu aynı zamanda.

Gelişmiş ülkelerin tamamında pazar payını artırmayı başaran
sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD ve
İngiltere oldu. Korumacı politikalarla ithalatı kontrol altına almaya
çalışan ABD’de büyük ilgi gören Türk makineleri, ABD’ye yaptığı
ihracatı yüzde 28,7 artırmayı başardı.
Makine sektörünün her ay 100 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği
ABD pazarında pazar payını artırmaya devam edeceğini ifade eden
MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi:
“ABD’de kapsamı genişleyen korumacı politikalar bu ülkede iş
yapmak isteyen tüm sektörleri doğrudan etkiliyor ancak sanayi
üretiminin yıllık yüzde 6 artış gerçekleştirdiği ülke makine gibi
stratejik sektörlere de ticari anlamda yeni fırsatlar sağlıyor.
Türk makinelerinin artan kalitesiyle ABD pazarında önemli bir alıcısı
var. Bu dönemde ABD’ye yaptığımız Türbin, Turbojet, Turbopropeller
ve Hidrolik Silindir ihracatı 1,5 katına, Motorlar, Aksam ve Parçaları
ihracatı 2 katına çıktı.”
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Sattığımız kaliteli ürünlerin muadillerini ithal etmek doğru bir
yaklaşım değil. ABD’nin Türkiye’den ithal ettiği malı, sanayicimiz
yurtdışında aramasın. Türkiye’nin yerli makine kullanması, daha
fazla üretip daha fazla ihraç ederek büyümesi gerekiyor.”
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WIN Eurasia 2019 ile Türkiye Sanayisi
Devler Ligine Çıkacak

D

ünyanın en büyük 6 sanayi fuarını, Endüstri 4.0 konseptiyle
tek çatı altında buluşturan WIN Eurasia “Geleceğin Parçası Ol”
sloganıyla 14–17 Mart 2019’da İstanbul’da yine tüm dünya
devlerini biraraya getirmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz Mart ayında, 22 ülkeden 1.800’ün üzerinde katılımcı ve
146 ülkeden 75.368 ziyaretçiyi ağırlayan WIN Eurasia fuarı, 2019
yılında da ABD’den Rusya’ya, Japonya’dan Güney Afrika’ya kadar
dünyanın önde gelen sanayi devlerini İstanbul’da buluşturmaya
hazırlanıyor.
Türkiye’nin dış ticaret açığının azalması yönünde önemli adımlar
atıldığına dikkat çeken Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, uluslararası pazara açılma yönünde WIN
Eurasia’nın önemli bir vitrin olduğunu kaydetti.

Afrika’ya kadar geniş bir katılımla Türkiye’nin sanayicilerinin ihracatını arttıracağı önemli bir platform sunuyoruz.
Uluslararası 26.”WIN Eurasia” Fuarı, 2019 yılında da 360 derece imalat sanayinin dijital dönüşümde belirleyici platformu olmaya devam
edecek. Gerek katılımıcıların gerekse ziyartçilerin sektöre dair tüm
bileşenleri tek çatı altında bulmasına olanak sağlayan, Uluslararası
“WIN Eurasia” Fuarı, yarattığı katmadeğerli iş bağlantılarının yanı
sıra, “Endüstri 4.0 Festival Alanı” başta olmak üzere, sektöre dair fuar
bünyesinde yer alan Özel Alanlar konsepti ile de sadece Türkiye’den
değil, dünya genelinden İmalat sanayii devlerinin ajandalarında
şimdiden ziyaret edilecek fuarlar listesinin başında yer alıyor.
WIN Eurasia Fuarı’nın barındırdığı birçok özelliğin yanı sıra, yerli ürün
kullanımını destekleyen özel etkinlikler ve B2B ikili iş görüşmeleri organize ediyoruz. Her yıl bünyesine inovatif yenilikleri ekleyen WIN
Eurasia’nın 2019 yılında Türkiye sanayisine daha fazla katma değer
sağlayacağına inancımız sonsuz. Tüm çalışmalarımızı bu amaç doğrultusunda şekillendiriyoruz”.
Dijital Dönüşüm Sürecinin Geleceği “WIN Eurasia” ile
Hız Kazanmaya Devam Ediyor
Geçtiğimiz Mart, WIN Eurasia bünyesinde ilki gerçekleştirilen “Endüstri 4.0” Festival Alanı, 14–17 Mart “WIN Eurasia” 2019’da yeni
döneme damgasını vuracak etkinliklerle yer alacak.

Dünyanın en büyük fuar organizatörlerinden , Deutsche Messe’nin
İstanbul’da düzenlediği Uluslararası “WIN Eurasia” Fuarı’nın 26.’sı
14–17 Mart 2019’da gerçekleştirilecek.
Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine; otomasyon
hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara; hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için
ihtiyaç duyulan tüm eko-sistem, 360 derece imalat sanayii, Endüstri
4.0 konsepti altında, “WIN Eurasia” 2019 fuarında yer alacak.
Her yıl dünyanın en büyük sanayi şirketlerini biraraya getiren ve 6
büyük Sanayi Fuarını tek çatı altında buluşturan WIN Eurasia fuarının bu yılki konsepti ise “Geleceğin Parçası Ol!”.
Geleceğin Fabrikaları İçin Tüm Eko Sistem 14–17 Mart WIN
Eurasia 2019’da
WIN Eurasia 2019 ile ihracat artışının yanında, yurtiçi ziyaretçilere
yönelik ürün tanıtımlarıyla ithalatı azaltmayı da hedeflediklerini
vurgulayan Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander
Kühnel şunları ifade etti:
“Dünya ticaretindeki değişim dalgası, ihracatçıları uluslararası ihtisas fuarlarında yeni müşteri arayışı konusunda tetikliyor. WIN
Eurasia’da ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere CIS ülkelerinden

WIN Eurasia Fuarı bünyesinde yer alan, Endüstri 4.0 Festival Alanı
ile yerli ve yabancı firmalar, sanayinin yeniden şekillenmesine yön
veren, son teknoloji ürün ve hizmetlerini İstanbul’da tanıtma fırsatı
bulacak.
Uluslararası firmaların; robot, otomasyon teknolojisi, IT çözümleri ve
yazılımların yanı sıra network platformlarının da sergileneceği WIN
Eurasia, dünya sanayi devlerinin son teknolojilerini göstermek için
yarışacağı bir vitrin olma özelliğine sahip.
İmalat sanayiine 360 derece bakış açısı sağlamayı amaçlayan fuar
katılımcılarına otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik gibi teknolojik gelişmeleri de yakından deneyimleme fırsatı sunacak.
Eylül September 2018
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Smart Future Expo 14-15 Kasım Tarihleri Arasında
İstanbul Kongre Merkezi’nde

B

aşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu teknolojik atılım ve ihracat seferberliği doğrultusunda Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle organize edilen Türkiye’nin
en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo,
“Dönüşerek Daha Güçlüyüz” sloganıyla 14-15 Kasım 2018 tarihleri
arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

üzere gelişen IoT, yapay zeka, bulut bilişim ve büyük veri gibi geleceğin dünyasını şekillendiren akıllı teknolojilere değinilecek.

ASKON’un (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) düzenlediği zirvede yapay zeka, bulut bilişim, IoT ve büyük veri gibi geleceğin dünyasını şekillendiren teknolojiler konuşulacak.

Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD), Elektrik
Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından desteklenen Smart Future
Expo 2018 sektör lideri firmaların işbirliği ile akıllı gelecek ekosistemini kurgulamayı hedefliyor.

ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) tarafından organize edilen Smart Future Expo’da, geleceğin akıllı teknolojileri ve bu
teknolojilerin ülkemizin şehirleri ve sanayisine getirdiği yeni yaklaşımlar ele alınacak.
Geleceğin Akıllı Teknolojileri Smart Future Expo’da Konuşulacak
Bakanlıkların, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve sektör lideri firmaların yerlerini alacağı dev organizasyonda; Sanayinin Dönüşümü,
Akıllı Şehir ve Yapı ile Girişimcilik temaları eş zamanlı olarak işlenerek bilişim, yazılım, otomasyon, elektronik ve şehircilik başta olmak
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ASKON tarafından düzenlenen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
başta olmak üzere bakanlıklar; İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Ticaret Odası
(İTO), Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED),

“Yerli Teknoloji Üretiminin Ülkenin Geneline Yayılması Tüm Sektörlerin Önceliği Haline Getirilmelidir”
Organizasyon hakkında konuşan ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, “Ülkelerin büyümesi ve kalkınması için tek çıkışnoktası yüksek
teknoloji üretiminden geçiyor. Küresel rekabet bugün ve gelecekte
bilgiyi ve bilimi üretenlerin arasında gerçekleşecek.
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Hemen tüm sektörlerin teknoloji ve dijitalleşme ile dönüşümünü
gerçekleştirebilmesinin yanında bilim ve teknoloji üretiminin temel
motivasyon noktası olması zorunlu hale geldi.
ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur

çözüm platformu oluşturmak amacıyla Smart Future Expo Zirve ve
Sergisi’nin ikincisini İstanbul Kongre Merkezinde 14 -15 Kasım 2018
tarihlerinde düzenliyoruz.
Tüm dostlarımızı ‘Türkiye’nin teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliğinde ben de varım!’ demeye davet ediyoruz.” sözleriyle etkinliğe
katılım çağrısı yaptı.

Bu Alandaki En Kapsamlı Organizasyon
Smart Future Expo Zirve ve Sergisi, geleceğin teknoloji üreticileri ve
hizmet sağlayıcılarının Türkiye’deki sanayici, iş dünyası temsilcileri
ve yerel yöneticileriyle buluşması için planlanan en kapsamlı organizasyon olma özelliğini taşıyor.

Teknolojiyi yalnızca kullanan değil üreten ve ileri düzeye taşıyan ülkeler geleceği kurabilir. Milli değerlere bağlı yapımız ve yerli olmayı
önemseyen misyonumuz ile ülkemizin dijital ve akıllı yeni dünya
düzeninde söz sahibi olabilmesi için bilim ve teknoloji üretiminde
yepyeni bir vizyon oluşturma amacıyla yola çıktık. Bu alanda topyekun bir seferberlik başlatmanın zamanının geldiğine, konumundan
dolayı pek çok noktada dünyanın çeşitli uçlarını bir araya getiren
Türkiye’nin bilim ve teknoloji üretiminde de söz sahibi olması gerektiğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.
Cesur, “İşte bu motivasyon ile ülkemizde ve bölgemizdeki coğrafyada
bilim ve teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak, yerli teknoloji üretiminin ülkenin geneline yayılması tüm sektörlerin önceliği haline
getirilmelidir. Bu konuda farkındalık ve bilinirlik sağlayacak ortamı
oluşturmak, teknoloji tüketen değil teknoloji üreten nesiller yetiştirmeye katkı sağlamak süreci destekleyecek diğer adımlardır.
Türkiye ekonomisinin dijitalleşme dalgasını yakalayarak yüksek
katma değerli teknoloji üreten dijital bir ekonomiye dönüşmesi için

İlki 6-7 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen organizasyona, birçok farklı sektör ve bölgeden 130 kurum ve
kuruluş katılım göstermiş ve etkinlik 6.000’in üzerinde profesyonel
tarafından ziyaret edilmişti.
Eylül September 2018
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SARI SAYFALAR
KELVİN AYDINLATMA
Kelvin LED Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş.
olarak üretimini yaptığımız aydınlatma
direkleri projelerimiz için üretim ve planlama
bölümünde çalışmak üzere, imalat resmi
çizebilecek, teknik çizim konusunda
tecrübeli, tercihen Autocad programına
hakim takım arkadaşları alınacaktır.
Kesinlikle tecrübeli olmaları esastır. Firmamız
Seyrantepe metro istasyonu yakınındadır.

ESTER ASANSÖR
Hedefleri ve idealleri doğrultusunda
büyüyen asansör firmamızda çalışmak
üzere elektrik veya makine teknikerleri
aramaktayız. Asansör bakım, arıza, montaj,
planlama bölümlerinde çalışacak
Meslek lisesi veya Meslek Yüksek okulları
elektrik ya da makine bölümlerinden mezun,
tercihen deneyimli çalışma
arkadaşları arıyoruz.

ELSOY TEKNİK
Şirketimiz bünyesinde tam zamanlı
çalışmak üzere elektrik teknisyeni
ve teknikeri alımı yapılacaktır.
Askerliğini yapmış, tercihen elektrik
bölümü meslek liseli çıkışlı, araç
kullanabilen, seyahat engeli bulunmayan,
esnek çalışma saatlerine uyabilen, takım
arkadaşlarıyla iletişim kurabilen ve
uyumlu çalışabilen eleman arıyoruz.

Sabri KIRMIZI / 0212 289 00 30

Enes ANDAÇ / 0332 233 31 27

Selahattin GÜRDOĞAN / 0312 394 16 72

ATAK ELEKTRİK
İzmir merkezde ikamet eden, 20-35
yaş arası, askerliğini yapmış,
yüksek okul (tercihen mekatronik), veya
endüstri meslek okulu mezunu, yurtiçi ve
yurtdışı seyahat engeli olmayan, yabancı dil
(İngilizce) iyi derecede bilgisi olan, sürücü
belgesi olan bay teknik eleman alınacaktır.

SEKMAN ELEKTRİK
Kayseri TEDAŞ işlerinde çalıştırılmak
üzere AG/OG konusunda deneyimli
elektrik ustaları ve kalfaları alınacaktır.
Çalışma yeri merkez Kayseri’dir.

NESA OTOMASYON
Firmamızın elektrik-otomasyon
departmanında çalıştırılmak üzere usta ve
yardımcı personeller alınacaktır. Dolgun
maaş SSK+ yemek + servis +mesai.

İzzet GEZER / 0232 459 71 03

Sabri SEKMAN / 0422 324 20 55

Samet BETİMEN / 0332 346 00 48

LT ENDÜSTRİYEL
Meslek lisesi veya yüksekokul mezunu,
tercihen elektrik ve iklimlendirme bilgisi,
montaj tecrübesi olan, gerektiğinde fazla
mesai yapabilecek çalışma arkadaşları
arıyoruz. Servis güzergahları; BüyükçekmeceEsenyurt-Avcılar-Sefaköy-Güneşli’dir.

DENİZ ELEKTRİK
Endüstriyel mutfak firmamız için
satış ve muhasebe işiyle ilgilenecek
bayan çalışma arkadaşına ihtiyacımız
vardır. İzin günlerimiz Pazar
günleridir. Maaş+Yemek+SGK

AYHAN MÜHENDİSLİK
Firmamıza elektrik proje personeli
aranmaktadır. Tercihen yakın
çevrede ikamet eden, yeniliklere
açık, sürekli kendini geliştirmek
isteyen, elektrik proje çizimleri,
teklif ve keşif işleri yapabilecek
çalışma arkadaşları arıyoruz.

Yeliz EKİCİ / 0212 672 27 18

Emin AKSOY / 0374 212 54 00

Eray KOYULHİSARLI / 0212 475 98 52
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SARI SAYFALAR
MERSES ELEKTRONİK
1994 yılından bu yana elektrik,
elektronik ve haberleşme sektöründe
hizmet vermekte olan firmamızda
görevlendirilmek üzere elektronik
teknisyeni veya teknikeri ihtiyacımız vardır.
En az lise mezunu, elektronik
işinden anlayan, deneyimli ya da
deneyimsiz elemanlar alınacaktır.

ALTINKAYA ELKTRONİK
Lise ya da dengi okul mezunu, İvedik
OSB veya Sincan OSB’deki işyerimizde
çalışacak, depo elemanı olarak da
barkod ve adresli sistemde çalışmış ve
el terminali kullanmasını bilen adaylara
öncelik tanınacaktır. Forklift, reach
truck, istif makinesi operatör belgesi
olanlara öncelik tanınacaktır. Adayların
askerliğini yapmış olması gereklidir.

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

Soner YILMAZ / 0232 250 92 11

Ahmet ALTINIŞIK / 0312 395 27 68

Ramazan ŞİMŞEK / 0262 502 14 53

ŞANLI AYDINLATMA
Firmamızda ihracat departmanında
görev yapacak çalışma arkadaşı
aranmaktadır. En az 2 yıl deneyimli
olmalı ve iyi derecede İngilizce bilmeli.

ABDULLAHOĞLU ELEKTRİK
Teknik lise veya MYO’ ların teknik
bölümlerinden mezun, LED aydınlatma
sektöründe deneyimli, LED sürücü, LED çip
tamir ve montajında çalışabilecek, sıcak
hava tabancası ve havya kullanabilecek,
SMD komponet tamiri yapabilecek,
askerliğini yapmış veya en az 2 yıl tecilli
takım çalışmasına yatkın, esnek
çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
eleman alınacaktır.
Murat DEMİRÖRS / 0212 657 35 00

YAY OTOMASYON
Otomatik kapı firmamızın montaj
bölümünde çalışacak, askerliğini
yapmış, ehliyeti olan usta alınacaktır.
Maaş+ SSK +yemek verilecektir.

HEDEF OTOMASYON
Endüstriyel otomasyon ve pano üretim
şirketimiz için, MYO ve endüstri meslek
liselerin elektrik, elektronik, kontrol veya
otomasyon bölümlerinden mezun, elektrik
pano montaj sektöründe 1-3 yıl deneyimli,
askerlik hizmetini tamamlamış ya da
en az 2 yıl tecilli, yurtiçi ve dışı seyahat
engeli olmayan, üretim atölyemizde görev
alacak çalışma arkadaşları arıyoruz.

BİLTEK ELEKTRİK
Üniversitelerin elektrik elektronik
bölümlerinden mezun, satış, pazarlama ve
teknik olarak çok yönlü çalıştırabileceğimiz,
araç kullanabilen, tercihen deneyimli veya
yetiştirilmek üzere iş arkadaşları arıyoruz.

ZYM AYDINLATMA
İşyerimizde çalıştırılmak üzere çay
servisi ve temizlik işlerinde çalışacak
bayan eleman aramaktayız.

Nilay AKSOY / 0312 395 01 91

Ayhan ÇELİK / 0212 292 69 78

Ferhat USTA / 0342 341 30 66

Eyüp AKBULUT / 0212 668 53 25

Ömer GİRİKLİ / 0212 441 09 29
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Eskişehir Yikob

Eskişehir İli Geneli 5 Okul İçin Güvenli Okul Projesi Kapsamında Ip
Tabanlı Çevre Güvenlik Kamerası Montaj Dahil Alımı

7.09.2018 10:00

Eskişehir

Eskişehir

Adana

Adana

Çukurova İlçe Belediyesi

Merkez Bina M/E Bağlantı, Dış Birimler Mpls Vpn Bağlantı Ve Kamuya
7.09.2018 10:00
Açık Alanlarda Kablosuz İnternet Hizmeti Alımı İşi

Trabzon

Trabzon

Tiski Genel Müdürlüğü

Kamera Güvenlik Sistemi

7.09.2018 11:00

İzmir

İzmir

Eshot Genel Müdürlüğü

5 Kalem Bilgisayar Ve Taşınabilir Bilgisayar Alımı

7.09.2018 13:30

Mersin

Mersin

Bahçe Mah.Maraşal Fevzi Çakmak Cad. No:1
Anamur Orman İşletme Müdürlüğü

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü Anamur Fidanlık Şefliği Gülpınar
Fidanlığı Enerji Nakil Hattı Ve Aydınlatma Bakım Onarım İşi Himet
Alımı

7.09.2018 14:00

Malatya

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi

Kamera Sistemi Ve Merkezi İzleme Sistemi Ve Montajı

10.09.2018 10:30

İzmir

İzmir

Eshot Genel Müdürlüğü

Ambar Ve Akaryakıt İstasyonları İçin Ağ Tabanlı Güvenlik Kamera
Sistemi

10.09.2018 13:30

Eskişehir

Eskişehir

TC Msb Ant Batı Bölge Müdürlüğü

Kamera Ve Aydınlatma Sistemi Altyapı Malzemesi Alımı

10.09.2018 14:00

Ankara

Ankara

Dmo Genel Müdürlüğü

Erzincan

Erzincan

İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2018 Tanap Güneş Enerjisiyle Çalışabilen Orp Ayarlı Sıvı Klor Dozajlama Sistemi Yapımı

11.09.2018 09:30

Eskişehir

Eskişehir

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu

Muhtelif Binalarda Tadilat Ve Elektrik Tesisatı İşleri

11.09.2018 10:30

Hakkari

Hakkari

Şemdinli Devlet Hastanesi

Sıcak Su Temini İçin Güneş Enerjisi Sistemi

11.09.2018 14:00

Ankara

Ankara

Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı

63 Kalem Çeşitli Tip Telsiz Cihazları, Radyolink, Araç Takip Ve Kamera
Sistemi İçin Muhtelif Elektronik Yedek Parça

12.09.2018 10:30

Adana

Adana

Aski Genel Müdürlüğü Hizmet Binası

İçme Suyu Depoaları Scada Ve Kamera Sistemi Kurulması İçin Malzeme Alımı Ve Montajı

12.09.2018 14:00

Zonguldak

Zonguldak

Bülent Ecevit Cad. No: 125

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmeti

12.09.2018 15:00

Amasya

Amasya

5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyonu
Başkanlığı

Çevre Aydınlatma Sisteminin Uzatılması

13.09.2018 10:30

Batman

Batman

Batman İl Emniyet Müdürlüğü

Elektrik Enerjisi

13.09.2018 11:00

Ankara

Ankara

Tcdd İşletmesi Genel Müdürlüğü

Teşekkülümüz Bilişim Sistemlerinin Siber Güvenlik İhtiyacının
Karşılanması İçin Siber Güvenlik Cihazları Ve Yazılımlarının Temini Ve
Kurulumu Mal Alımı

14.09.2018 10:00

Giresun

Giresun

Espiye Belediye Hizmet Binası

4x35 Nyfgby Kablo

14.09.2018 10:30

Erzurum

Erzurum

Teiaş 15. Bölge Müdürlüğü

380 Kv Tortum Tm’nin 12 Ay Süre İle Bakım Ve Güvenlik Hizmetleri Hariç,
İşletme İle İlgili Teknik Şartname Hükümleri Doğrultusunda Yapılması İşi 17.09.2018 10:00
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İstanbul

İstanbul

Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2, Kat:4

Germe Motifli Aydınlatma Ve Direk Motifli Aydınlatmasının Montaj
Dahil Alım İşi

17.09.2018 10:30

Ankara

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü

Dmr Vhf-Uhf Sayısal/Analog El Telsizi Ve Kablosuz Kulaklık Seti

17.09.2018 11:00

İstanbul

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası

İstanbul Geneli Telsiz Ve Genişbant Kablosuz Haberleşme Sistemleri
İşletim, Bakım Ve Arıza Onarımı İşi-2

17.09.2018 11:00

İstanbul

İstanbul

İski Genel Müdürlüğü

Melen İsale Hatları İzleme Ve Otomasyonu

17.09.2018 11:00

Erzurum

Erzurum

Teiaş 15. Bölge Müdürlüğü

154 Kv Trafo Merkezlerinin 12 Ay Süre İle Bakım Ve Güvenlik Hizmetleri Hariç, İşletme İle İlgili Hizmetlerin Teknik Şartname Ve Sözleşme
Hükümleri Doğrultusunda Hizmet Alımı Yolu İle Yapılması İşi.

17.09.2018 14:00

Ankara

Ankara

Teiaş 8. Bölge Müdürlüğü

1-8-1.Etap Grubunda Yer Alan 154 Kv 5 Adet, 1-8-2.Etap Grubunda Yer
Alan 154 Kv 5 Adet Trafo Merkezi İle 1-8-1.Etap Grubunda Yer Alan 400 Kv
1 Adet Trafo Merkezinin 12 Ay Süre İle Bakım Güvenlik

18.09.2018 10:00

Ankara

Ankara

Özel Kuvvetler Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Serbest Piyasadan 11450000 Kwh Elektrik Enerjisi Alımı

Muğla

Muğla

Muğla Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Elektrik Enerjisi

18.09.2018 10:30

İzmir

İzmir

Atatürk Caddesi Aşağı Mahalle No:108

Kınık İlçe Sınırları İçerisindeki Muhtelif Mesire Yerleri Ve Parklara Led
Ekran, Aydınlatma Direği Ve Elektirik Malzeme Alım İşi

18.09.2018 11:00

Sivas

Sivas

5.İnci P.Eğt.Tug.K.Lığı İhale Komisyon Başkanlığı

95 Kalem; İnşaat, Elektrik, Sıhhi Tesisat Yedek Malzeme Alımı

19.09.2018 10:30

Konya

Konya

Teiaş 9. Bölge Müdürlüğü

Bölge Müdürlüğümüze Bağlı 154kv Tmi 1/9-1, 1/9-2, 1/9-3, 1/9-4 Ve
20.09.2018 10:30
400kv Tmi 1/9-1 Grubu Trafo Merkezlerinin İşletilmesi

Artvin

Artvin

Artvin Çoruh Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire
Başkanlığı

2019 Yılı Elektrik

20.09.2018 11:00

İstanbul

İstanbul

Barbaros Mah.Şebboy Sk.No:4/A

Kimlik Doğrulama, Ağ Erişim Kontrol Platformu Ve Güvenlik Duvarı
Yazılımı Lisans Güncellemesi Alımı

21.09.2018 10:00

Erzurum

Erzurum

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı İçin 11 Kısım Yedek Parça Alımı

21.09.2018 10:00

Sivas

Sivas

5’inci P.Eğt.Tug.K.Lığı İhale Komisyon Başkanlığı

23 Kalem İnşaat Malzemesi

21.09.2018 10:30

Mersin

Mersin

Silifke Devlet Hastanesi İhale Odası

31 Kalem Bilgisayar Yedek Parçaları Ve 25 Kalem Kırtasiye, Bilişim Ve
Basılı Evrak Alımı

25.09.2018 14:00

İstanbul

İstanbul

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi

26.09.2018 10:30

Aydın

Aydın

Adü Uygulama Ve Araştırma Hastanesi

2018 - 2019 Yılı 12 Aylık Elektrik Enerjisi Alımı

27.09.2018 11:00

Bursa

Bursa

Teiaş 2.Bölge Müdürlüğü

Tmi-1/2-1, Tmi-1/2-2 , Tmi-1/2-3 Ve Tmi-1/2-4 Grubu İletim Trafo
Merkezlerinin Bakım Ve Güvenlik Hizmetleri Hariç İşletilmesi

28.09.2018 10:00

Niğde

Niğde

Niğde Belediye Başkanlığı

Dekoratif Süs Aydınlatma

1.10.2018 10:00
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Firma Adı :.......................................................................................................
Faaliyet Alanı :...............................................................................................
Yetkili Kişi :......................................................................................................
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V.D ve No :.......................................................................................................
Tel&Fax :...........................................................................................................
E-Mail :..............................................................................................................
Tarih :.................................................................................................................

12 Ay
180 TL+KDV

Aylık olarak yayınlanan Sektörüm Dergisi’ne................................................................
sayıdan itibaren........................................................ süre ile abone olmak istiyorum.
Firma Mağaza fotoğraflarınızı www.sektorumdergisi.com adresinden görebilirsiniz.
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Hesap Bilgileri 3
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REKLAM İNDEKSİ
1.Lampist Aydınlatma
7.Argesys Aydınlatma
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.Set Elektronik
31.Radelsan Elektrik
33.Varsan Elektrik
35.Mepa Elektrik
35.Mepa Elektrik
37.Mepa Elektrik
41.Akiş Plastik
43.Opaş Elektrik
51.Gemta Elektronik

53.Koza Grup
55.Emek Perçin
57.Mirsa Elektrik
61.Ardıç Elektrik
63.Hanoğlu Kablo
65.Sutem Elektrik
67.Dersa Boru
68.Teknik Rovelver
69.Teknik Rovelver
75.Onka Klemens
79.Küçükarslanlar Bakır
93.G.S.M.U
95.Vestel LED
97.Ledplast Plastik
99.Gensa Alüminyum
101.Makel LED
103. Arlight Aydınlatma
105.Kendal Elektrik
107.Buse Aydınlatma
113.Novsen Aydınlatma
115.Dikey Elektrik

117.Ağartan Enerji
119.Asil Metal
121.Deka LED
123.Atomsan Elektronik
125.Uğur Aydınlatma
127.Bensa Aydınlatma
129.Enesis Elektronik
131.Pars Aydınlatma
133.Toy Aydınlatma
139.Akme Pcb LED
143.Soft Aydınlatma
145.Çepa Light
147.Yapex Fuarı
149.Cemsan Aydınlatma
151.Doğan Aydınlatma
153.Sonled Aydınlatma
155.Özşen Klemens
157.Belex Fuarı
159.T-Tetalight
161.Alles İthalat
163.3.Göz Danışmanlık

165.Mollight Aydınlatma
167. Aksan Aydınlatma
169. Arsel Eletronik
175.Grimexx Güvenlik
179.Boyut Güvenlik
181.Okisan Güvenlik
185.Legend Teknoloji
187.Teknisat Group
189.Viewtech Güvenlik
191.ISAF Fuarı
193.Na-De Elektronik
199.Legend Teknoloji
201.Panç Eletronik
205.Ft Line
213.Uestco Enerji
215.Set Otomasyon
223.Tiryaki Otomasyon
225.HDL Türkiye
229.Özdaş Mühendislik
242.İnform Elektronik

Ön Kapak
Arsel Elektronik

Ön Kapak İçi
Ekon Kondansatör

Arka Kapak İçi
Reksan Elektrik

Arka Kapak
Seval Kablo

1. Ara Kapak Arka
Sorye Restaurant

2. Ara Kapak Ön
Far Elektrik

2. Ara Kapak Arka
Far Elektrik

3. Ara Kapak Ön
Next&Next Star

1. Ara Kapak Ön
Ortaç Elektrik

3. Ara Kapak Arka
Next&Next Star

