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Rekabete hazır mısın? (2)
Geçtiğimiz sayıda Rekabet Stratejilerini ele almış, uygulanabilecek
stratejiler üzerine sohbetimizi bu sayıya ertelemiştik. Öyleyse kaldığımız yerden devam edelim. Uygulayacağımız stratejiyi saptarken
hangi türden bir yaklaşım göstereceğimize bağlı olarak farklı alternatiflerimiz olacaktır.
Davranış Zamanlaması Stratejileri -> Öncü, Savunmacı,
Analizci, Tepkici
Öncü Stratejiler: Bu tür stratejilerde birincil hedef yeni pazar
arayışlarıdır. Mevcut statünün büyütülmesi, yeni ürünlerle gamın
arttırılması ve yan ürünler ile çeşitlendirilmesine ilişkin girişimler en
temel amaçları oluşturur. Dolayısıyla Ar-Ge çalışmaları ve inovasyon
yöntemin bel kemiğini oluşturacağından en büyük bütçeyi almak
durumundadır. Böylece zamansal değişimin getirdiği dezavantajlar
da minimuma indirilecektir. Tüm sektörlerde en iddialı piyasa yapıcıların bu strateji türünü tercih ettiği söylenebilir.
Savunmacı Stratejiler: Bu tür stratejilerde ise firmalar mevcut durumlarını korumaya odaklanırlar. Pazar payı oranlarını sabit tutmak
en temel amaçtır. Üretimden son kullanıcıya ulaşana kadar olan tüm
süreçlerde dikkatli bir kontrol önem taşırken, anahtar kelime olarak
istikrar benimsenir.
Analizci Stratejiler: Aslında bu strateji türünün, öncü ve savunmacı stratejilerin pozisyona göre birlikte kullanıldığı komplex bir strateji türü olduğunu söyleyebiliriz. Mevcut koşullara göre iki strateji
arasında gitgellerin sürdüğü bir yöntemdir.
Tepkici Stratejiler: En etkisiz strateji türüdür. İşletme yalnızca piyasadaki gelişmelere göre anlık pozisyon alan yapıda, düzensiz seyreden kararlarla ilerler. Daha çok taklitçidir ve piyasaya etki edecek
yeteneklere sahip değildir.
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Pozisyona Dayalı Stratejiler -> Maliyet Liderliği,
Farklılaştırma, Odaklanma
Maliyet Liderliği Stratejisi: Bu tür stratejilerde işletmelerin ana
hedefini, kaynak kullanımını rakip firmalardan daha iyi yöneterek
minimum maliyetle maximum kar elde etmek oluşturur. Böylece
sektör ortalaması üzerine çıkılacak, ilave değer oluşturmayan tüm
maliyetlerin negatif etkisinden kurtulacaktır.
Farklılaştırma Stratejisi: Bu türde de amaç piyasa ortalamasının
üzerinde bir gelir elde etmektir ancak yöntem olarak, mevcut ürünlerden ayrıcalıklı bir fark yaratan ürün sunarak fiyatın yükseltilmesi
kullanılır. İşletmenin amacı ürün&hizmetinde yeganeliği sağlamaktır. Elbette tüm bu süreçte müşteri talep ve önerileri son derece
önemlidir.
Odaklanma Stratejisi: Belirlenen özellikleri ortak olan belli bir
müşteri grubu yahut sınırları belirlenmiş bir bölgeye, yukarıdaki iki
stratejinin uygulanması ile elde edilen yöntemdir.
Elbette saydığımız bu stratejilerin küresel çapta rekabet amacıyla
birçok ülkede aynı anda uygulanması işletmeyi bütünleşik rekabet
stratejisi oluşturma zorunluluğuna itecektir.
Küçük.. Büyük.. Üretici.. İhraç eden.. Hangi profilde olursa olsun,
işletmelerin varlıklarını korumalarının, karı maximize etmelerinin
ve başarılarını devam ettirebilmelerinin yolu rekabet stratejilerinin
doğru belirlenip başarıyla uygulanmasından geçer. İlave olarak bu
stratejilerin keskin kalıpları olmadığını söylemekte fayda var. Piyasa
şartları her gün değişip esniyorken, siz neden esnemeyesiniz?
Rekabet dolu, bol kazançlı bir ay dilerim..

Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü

Ahmet SOYLU
ahmet.soylu@philips.com

Aydınlatma ve Kent Estetiği
Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 2100’de dünya nüfusu 11,2 milyara ulaşacak. Ama bu en olası tahmin. Bu rakam yüzyıl sonunda
16,6 milyarı bulabileceği gibi 7,3 milyara da düşebilir. Ancak BM’e
göre, 2050’ye kadar nüfus artışı kesin olarak devam edeceği yönünde.

Kentlerin “kent” tanımına hak kazanabilmeleri için de belli standartlara sahip olmaları ve çevresel/kentsel açıdan belli bir estetik
çekiciliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda da kenti tek
birimler değil, tümel çevre olarak değerlendirmek daha doğru bir
yaklaşım olacaktır. Kentsel alanlarda yapılar mimarlık ürünü olup
yarattıkları estetik, duygular, kitle, cephe ve form özellikleri ile iç
mekan ve dekoratif nitelikleri kapsamında değerlendirilmektedirler.
Şehirlerin belli standartlar dahilinde planlı bir şekilde geliştirilmesi
refah seviyesinin artışı arasında da ciddi korelasyonu var.
80’li yıllar sonrası, küreselleşen dünya kentlerinin birbirleriyle yarışması, kentlerin ön plana çıkabilmek için daha çekici, daha düzenli,
daha güzel, daha planlı olma çabaları, yanı sıra yaşanan teknolojik
ve bilimsel gelişmeler, kentsel aydınlatma konusunda da önemli gelişim ve değişimler yaşanmasına neden olmuştur.

Bugün Dünya nüfusunun %45’i kırsal, % 55’i şehirli iken, 2050’de
3’te 2’si şehirlerde yaşıyor olacak. 2030’da nüfusu 10 milyonu aşan
mega kent sayısı 41’e ulaşacak. Gösterge, kentsel yaşama doğru büyük bir ivmelenmenin söz konusu olduğu yönündedir.
Dünya’da bu yönde bir süreç seyrederken, bu dönüşüm ülkemizde
daha ileri boyutlarda.
Türkiye’de 2000 Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 67.8 milyon olan
Türkiye nüfusunun yaklaşık % 65’i (43.9 milyon) şehirlerde yaşamaktadır. Dünyanın 2050 yılında gerçekleşeceğini öngördüğü oranı,
Türkiye 2000’li yılların başında yakalamış durumdaydı. 2017 verilerine göre ise; % 92’si kent merkezlerinde, % 8 kırsalda (köylerde)
yaşamaktadır.

Kentlerin gece aydınlatılması, kent-insan-çevre ilişkisinde en önemli konulardan birini oluşturur. Doğru ve uygun aydınlıklar oluşturan
aydınlatma düzenleri ile çevrenin algılanması kolaylaşır, iyi görme
koşullarının sağlanabildiği kentlerin gece görünümleri de gündüze
oranla çok daha ilgi çekici, farklı ve görkemli olabilir. Kentsel aydınlatma günümüzde; güvenlik (yol, trafik vb.) aydınlatma mantalitesinin ötesine geçmiş ve estetik (mimari, dekoratif vb.) merkezli,
fütüristik bir boyut kazanmıştır.
Bir bakıyorsunuz aydınlatması ile göz dolduran yapılar, kentin sembol yapısı haline gelebilmektedir.

Bu değişimin, sosyolojik, demografik, psikolojik vb. bir çok sebepsonuçlarını bir tarafa bırakırsak, dikkatinizi çekmek istediğim spesifik konu kent yaşamı ve yaşanabilir kentlerin aydınlatması.
Ülkemizin neredeyse tamamının kent merkezli yaşamı seçtiği yerde, yaşamın geçtiği bu alanların yaşanabilir olması, huzurlu, mutlu,
kentle barışık bireylerin oluşması için doğru aydınlatmanın da önemi büyük.
Estetik Yunanca’da algı, duyu anlamına gelen “aisthesis”, “aisthetikos” kelimelerinden gelmektedir ve duyum, duygu ve algı yolu ile
insanın güzel olanı kavraması, güzellik ve güzelliğin insan zihin ve
duygularındaki etkisi, güzelin algılanması ile ilgili şey olarak tanımlanmaktadır. Estetik güzelin ve güzel sanatların yapısını inceleyen
bir felsefe dalıdır.
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Bina emniyet ve güvenlik adına, araç yolu, köprü, kavşak aydınlatması olmaktan çıkmış, kentte gece ve gündüz kullanımını dengeleyen, kentsel değerleri ortaya çıkaran, kentteki özgün yapı ve kentsel
mekanların önemini vurgulayan, kent kullanıcılarının konforunu,
emniyetini, güvenliğini ve huzurunu sağlamayı amaç edinen,

Ahmet SOYLU / Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü
kenti işlevsel olarak en iyi şekilde kullanılabilir hale getirmenin
yanı sıra, tarihi, mimari, estetik, sosyal, sanatsal değerlerini de
anlamlandıran bir kent güzelleştirme sanatı haline gelmiştir.
Nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı kentlerin yaşanabilir, sevilir ve bağ kurulabilir olmasında başta gelen önceliklerden biri
kentin estetik dokusu, bu dokuya makyaj yapan da doğru aydınlatılmasıdır.

Kentte bir mekan algısı ve belleği oluşturmak kentin imajı açısından hayati önem taşımaktadır. Özellikle gece, bu bellek ve algıyı
yaratmak, aydınlatmanın gücü ile mümkün kılınmaktadır. Eğer
mekansal bellek yaratmak, kentsel aydınlatmanın bir sonucu ya
da ürünü olarak tanımlanırsa, mekana okunabilirlik sağlamak ve
alanın anlaşılabilirliğini arttırmak da aydınlatmanın kente katmış
olduğu önemli değerler olarak adlandırılabilmektedir.
Ülkemiz şehirlerini yönetenler şehre sundukları her yapıya dikkat
çekmek istiyorsa, bu yapının aydınlatmasını da doğru ve estetik
yaparak sağlayacağı kesindir. Gündüz otomatik algı seviyesinde
fark edilmesi her geçen gün silikleşen yapılar, gece farklı ve ideal
bir aydınlatma ile öne çıkmakta, fark edilmekte ve kendine baktırmaktadır.

Sadece kentte yaşayanlar için değil, yerli ve yabancı kent ziyaretçileri için de kenti çekici kılmak önemli bir amaç olmuştur. Kentsel
aydınlatma, kentlerin gecede yaşaması ve sosyalleşmesi için alt
yapı sağlar. Gündüz kente dair okunabilen değerlerin, gece de algılanması demektir. Algılanması adına kent planlamanın ayrılmaz
bir parçası haline gelmiştir.
Bu bağlamda, kentsel çevrede yaşam kalitesini arttırmak, çevrenin olduğu kadar onu kullanan bireylerin de ihtiyaçlarını karşılamak, sağlıklı ve mutlu olabildikleri yaşanabilir çevreleri tasarlamakla mümkündür.

Emniyet ve güvenlik dışında kent sakinlerinin yaşadıkları çevreleri
tanıyıp anlamlandırabilmeleri, kent planının kolay okunabilmesi,
kentin kimliğinin ön plana çıkarılması, güzelliklerinin sergilenmesi, çekici kılınması, tarihi, kültürel, sosyal, anıtsal, mimari değerlerinin ortaya çıkarılması, eğlence, dinlence, spor vb. faaliyetlerin
gece de kentsel kamusal mekanlarda gerçekleşmesinin sağlanması gibi amaçları kentsel aydınlatmanın günümüzdeki önemini
açıklamaktadır.
Kentlerin aydınlatmasındaki; işlevsel (ulaşım vb.) ve mimari (estetik gibi) gece yaşaması için yapılan dış aydınlatmaya yönelik
aydınlatma konuları ile iç içe ve değerlidir.
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Bana göre aydınlatma; yapıların elbisesidir ve en özel elbiseler
gece giyilenlerdir. Yaşadığımız şehirlerdeki binalarımızın elbiselerini, modaya uygun, şık ve kaliteli seçelim.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Poldy İK Sistemleri Genel Müdürü

Kadri DEMİR
kadri.demir@poldy.com.tr

Kurumların Dijital İK Süreçlerindeki
En Hassas Noktası “Doğru Çözüm Kararı”
Kurumlardaki gelişimin öncelikle kişilerdeki dönüşüm ve değişimle
başladığının bilincinde olan Poldy, bu anlayışla NOW MCT 2018 İK
Zirvesi’nde bu yıl ‘Yapabilirsin’ başlıklı kendi başarı hikayesini oyunlaştıran Oyuncu Eğitmen ve Danışman Ethel Mulinas’ın sunumu ile

Değişen ve çok hızlı dönüşen dijital kasırgaya kapılmamak mümkün
değil. İnsan Kaynaklarında da dijital rüzgarın etkilerini maksimum
seviyede olumlu etkileşimlere çevirebilmek için en fazla kaynak ve
zaman ayrılan operasyonel süreçlerin sürdürülebilir ve ölçeklenebilir

firmalardaki dijital değişim süreçlerini eğlenceli bir dille oturumuna
yansıttı. Bireysel olarak aşırı kilo sıkıntısı sebebi ile günlük yaşantısında ciddi sıkıntılar ve mutsuzluklar yaşayan bir kadının geleceği
ile ilgili vereceği kararda doğru yol arkadaşları, güvenilir iş birlikleri,
sürdürülebilir kalıcı çözümlerle kurumların İK süreçlerinde karşılaştıkları olumsuzluklar, gereksiz iş yükü problemleri, engeller ve tercih
edilen anlık yanlış çözümler yerine süreçlerde kesin ve doğru bir yol
haritasının nasıl çıkarılabileceğine adeta ayna tutuyor.

bir yapıda ama aynı zamanda da firmanın mevcuttaki diğer süreçlerini aksatmadan koruyacak bir modelde doğru iş birlikleri ile dijitalleşmesi, birbiri ile entegre ve sorunsuz konuşabilen bütünleşik
bir sisteme geçmesi hedeflenmelidir. Böyle bir senaryoda da başarılı
bir otomasyonla operasyonel adımlarda sağlanan zaman ve kaynak
tasarrufundan alınan verim ile yönetimsel ve stratejik İK süreçlerindeki hedefler etkin olarak uygulanmaya ve yaygınlaştırılmaya başlanabilecektir. Elbette dijitalleşme ve bu modaya ayak uydurma gayesi
ile de kurumunuzun iç yapısı ve mevcuttaki diğer dinamiklerle örtüş-
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Kadri DEMİR / Poldy İK Sistemleri Genel Müdürü
meyen, sonunda hayal kırıklığı ile birlikte yaptığınız yatırımın size
daha büyük sorunlar ve yönetilemeyen süreçler olarak geri döneceği
deneyimlere karşı dikkatli olmak gerektiğinin altını da çizmek gerekmektedir.

vap verebiliyoruz hem de İK alanındaki tecrübelerimizle sık değişen
yasal mevzuat değişikliklerini yakından takip edip firmalarımızın en
son düzenlemelere göre güncellenmiş bir İK sistemine sahip olmalarını sağlıyoruz.

Poldy , Değişen Dijital Dünya İle İK Süreçlerindeki Gelişmelere
Öncülük Etmeye Devam Ediyor

Poldy, standartta var olan çözümleri firmaların kullanımına sunmaktan öte, öncelikle mevcuttaki talep ve ihtiyaçların diğer süreçlerle ilişkisine ve birbiri ile etkileşimine kadar birçok açıdan analiz
yaptıktan sonra yasal mevzuat değişkenlerini de göz önünde bulundurarak kuruma en uygun çözümleri projelendirmektedir.

Poldy olarak 25 yıldır kurumsal yapıda veya kurumsal yapıya geçmek
isteyen ve insan kaynakları süreçlerini elektronik ortamda tutmak
isteyen tüm sektörlere Bordro dahil, Seçme Yerleştirme, İzin Takibi,

Eğitim Takibi, Zimmet Takibi, Personel Bütçesi, İş Sağlığı Güvenliği
gibi operasyonlarını ihtiyaca göre modüler yapıda yönetebilecekleri
İK sistemi ve özel yazılım çözümleri geliştiriyoruz. Uzun yıllardır, Perakende, Medikal, Turizm, İnşaat, Makine, Otomotiv yan sanayi gibi
çok çeşitli sektörlerde deneyim sahibiyiz. Özellikle dağınık yapıda,
çok mağazaya veya şubeye sahip olup merkezi bir yapıda tüm kayıtlarını tutmak isteyen şirketlerde daha fazla katma değer yaratmak
amacıyla hem firmaya özel uyarlanan projelerle ihtiyacı anında ce-
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İşleyen süreçlerin uygulanma hızını kesebilecek her türlü engeli ve
sorunu öncelikli ihtiyaçları da esas alarak en hızlı şekilde iyileştirme
çalışmaları ile birlikte, kurulacak yeni sisteme, firmanın tercihine
bağlı olarak tüm organizasyon, çalışanlar, yöneticiler de web modülleri ile süreçlere dahil edilebilmektedir.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Ekonomist CEO, 3.Göz Danışmanlık

Hikmet BAYDAR
hikmetbaydar@3-goz.com

Döviz Kredisi Kullananlar
Nelere Dikkat Etmeli
Son zamanlarda dövizde meydana gelen ciddi oynaklıklar panik
hareketlere neden olmaktadır. Mart 2018 başında 3,79 TL seviyelerinde olan USD 4,60 TL seviyelerine dayanırken, Mart 2018 başında
4,63 ler seviyesinde olan Avro da 5,40 seviyelerini geçti. %50 USD ve
%50 Avro dan oluşan döviz sepeti Mart 2018 ayı başlarında 4,25 TL
seviyelerindeyken 5 seviyelerine ciddi bir artış göstermiş oldu.

Bütün bunlar bir yana döviz cinsi kredileri değerleyen bankalar daha
fazla teminat talep edebilirler. O zaman teminat tamamlama sıkıntısı oluşacaktır. Aynı döviz kredinin artan TL karşılığı için aynı paralelde artan bir teminat yapısı gerekiyor. Teminat döviz cinsi menkul
kıymet olursa ek teminat artışına gerek kalmaz. Çünkü kredi büyüklüğü TL karşılığında artarken teminat da TL karşılığında artmaktadır.

Bir yandan alım satımları veya fiyatları döviz bazında yapanlar ciddi
belirsizlik içerisinde yolunu bulmaya çalışırken, diğer yanda döviz
kredisi kullananları bekleyen ciddi tehlikeye de hazırlıklı olmak gerekmektedir.
Örneğin Avro/TL 5.40 iken 1 Avro’ya alınan bir ürün hiç kar etmeden 1 avroya satılsa ve tahsilat günü Avro 4,80 seviyelerinde olsa ne
olacak? Bazıları 1 avroya aldım bir avroya sattım o yüzden ne kar ne
zarar var mantığıyla baksa da olayın aslı öyle değil. Çünkü 5.40 TL
vererek alınan Avroyla alınan ürün 4.80 TL karşılığı Avro’ya satılınca
resmi kayıtlarda ticari zarar olarak görünmektedir. İşte bu durum firmanın kredibilitesine zarar verebilmektedir.

Bu durumda döviz kredisine koyulacak teminatların döviz bazlı değer artışı olmasına özen göstermek gerekiyor.
Böyle ortamlarda ek teminat hazırlayabilecek konumda olmalı ve
teminatların kurla aynı yönde değer değişimi yaşayıp yaşamayacağına dikkat edilmelidir.
Bu arada nakit ihtiyacının en yüksek olduğu zamanlarda kredi bulmanın çok zor olacağı da unutulmamalıdır.
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Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Yıldırımdan Korunma Merkezi-Koordinatör, Elektrik Mühendisi/MBA

Serdar AKSOY
serdar.aksoy@yilkomer.com

Yüksek Teknolojiye Sahip
Kaçak Akım Röleleri-1
Yüksek teknolojiye sahip kaçak akım röleleri ile ;
1. İşletmenizde elektrik arızasına bağlı oluşabilecek yangın gibi istenmeyen durumları engellemiş olursunuz.
2. İşletmenizde çalışanlarınızın hayatlarını elektrik kaçaklarına karşı
korumuş olursunuz.

Neden Kaçak Akım Rölesi? Geçmişi ve kullanılma amacı nedir; Kaçak akım röleleri geçmiş tarihe yönelik incelendiğinde gelişmiş
ülkelerde 20-30 yıl önce kullanılmaya başlanıldığı görülmektedir.
Türkiye’de ise tarihi çok eski değildir.

3. İşletmenizin elektrik enerjisini kesintisiz kullanmasını sağlayarak
üretim kayıplarını ortadan kaldırabilirsiniz.
Çalışma ve sosyal güvenliği bakanlığının elektrik iç tesisler yönetmeliklerinde belirtildiği gibi ana dağıtım panolarına yangın korumaya yönelik 300 mA açma akımlı kaçak akım röleleri, bütün tali
pano, ekipman, priz, motor, makineler ve cihazlara hayat korumaya
yönelik 30 mA açma akımlı kaçak akım röleleri sigorta ile birlikte
kullanılmalıdır. Fakat bugüne kadar piyasada satılan birçok marka ve
model kaçak akım röleleri ile bu yönetmeliğe uymak pek mümkün
olmuyordu. Çünkü kaçak akım dediğimiz olayın tek bir nedeni vardır.
Bu neden de izolasyon hatasıdır. Ya da izolasyon seviyesi düşük kullanılan yalıtkan malzemelerdir.
İzolasyon hatası olan yerde de kaçak akım çok yüksek akımlara çıkar
hatta gözle de görülebilecek ark gibi sonuçlar ortaya çıkarır. Aksi
takdirde kaçak akım diye bir durum asla oluşmaz. Oluşan harmonik
akımlardır. Bu harmonik akımların bir çoğu nötr hattı üzerinden
dönüş yapmazlar. Frekansları yüksek olduğundan yalıtkan malzemelerde delinmeye yol açarak toprak hattı üzerinden devresini
tamamlarlar. Dolayısı ile piyasada bulunan kaçak akım röleleri bu
harmonik akımları kaçak akım gibi algılayıp açmaya giderler. Bu
harmonik akımların gerilim değerleri çok düşüktür. Yani bir kalem
pil kadar etkisi dahi yoktur. Fakat oluşturdukları akım miktarları 30
miliamper’den büyük olduğundan kaçak akım rölelerinin nedensiz
açmasına yol açarlar. Temsilcisi olduğumuz kaçak akım röleleri piyasada bulunan rölelerin aksine harmonik ve gürültü akımlarından
asla etkilenmezler.
Alçak geçiren filtre özelliğine sahiptir. Yani 50 Hz’den 2500 Hz’e
kadar olan yüksek frekansa sahip parazit ve gürültü akımlarından
asla açma yapmazlar. Bütün topraklama sistemlerine uyumludur.
( TT, TN-S, TN-C, TN-C-S, IT ) Bugüne kadar çok yüksek maliyetler
ödeyerek almış olduğunuz rölelerin taleplerinize cevap vermemesi
çok üzücü bir durumdur. Bu duruma düşmemek için mutlaka doğru ürün ile çalışmalısınız. Her makinenin karekteristliği birbirinden
farklıdır. Her makineye aynı tip kaçak akım rölesi kullanmak en çok
yapılan hatadır. Deneyimli mühendislerimiz keşif sırasında yüksek
teknolojiye sahip cihazlarımız ile makinelerin karakterist özelliklerini, harmonik akım düzeylerini tespit ederler. Yapılmış olan tespitler
sonucunda her makine için doğru ürün seçimini yaparlar.
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Türkiye’de Almanların yıllar
öncesinden yapmış olduğu bir tesisde
kullandıkları kaçak akım rölesi
fotoğrafı (Fotoğraf Türkiye’de
çekilmiştir.)

Yıllar öncesinden Türk firma
tarafından satın alınan Alman malı bir
makinenin üzerinde bulunan
kaçak akım rölesi
( Fotoğraf Türkiye’de çekilmiştir.)

Fakat elektriğe bağlı oluşan iş kazalarının çok fazla artması nedeni
ile günümüzde kaçak akım röleleri zorunlu hale gelmiştir. Hatta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı iş güvenliği müfettişleri
denetimlerini sıklaştırmışlardır. Genel olarak referans aldıkları kural
ise; Ana dağıtım panolarına yangın korumaya yönelik kaçak akım
rölesi (300 mA), bütün makine, motor, cihaz, priz, tali pano vs. için
hayat korumaya yönelik kaçak akım rölesi (30 mA) sigorta ile birlikte
tesis edilmelidir. Ayrıca hayat korumaya yönelik 30 mA açma akım
değerinden yüksek seçilmiş hiçbir kaçak akım rölesini kabul etmemektedirler.
Peki kaçak akım rölesi neden olmalıdır; İşletmemizde kullandığımız
sigortalar, kaçak akım röleleri ve termik manyetik şalterlerin amacı
makineleri, insanları ve iletim hatlarını korumaktır. Aksi takdirde
etiketinde 400 Volt, 10 Amper, 50 Hz yazan bir makineyi AG’si 400
Volt, 50 Hz olan bir şebekeye bu koruma elemanları olmadan direk
bağlarsanız sağlıklı bir şekilde çalışır. Sağlıklı çalışması için bu koruma elemanlarının hiç birine ihtiyaç yoktur. Bu bilgi o kadar önemlidir ki bu bilginin bizde nasıl gerçekte uygunlandığını bir örnekle
açıklayalım.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Elektrik Mühendisi, Proje Danışmanı

Namık YENER
n.yener@yenerveyener.com.tr

İlaç Yatırım Projesinin
Uygulama Adımları-5
xxvii. Proje uygulama süresi, 3 ile 4 ay arasında olacaktır. Bu süre
kesin olarak anlaşma esnasında belirlenecektir.

projeden alıntı yapıp mal sahibi projesinde kullanamaz. Bu esaslar
genel meslek suçları kapsamında (İntihal) ele alınıp sonuçlandırılacaktır.

xxviii. Şayet kesin proje grubundan ileride inşaat uygulaması esnasında da proje müellifi hizmeti talep edilecek olur ise benzeri uygulama şekli gündeme gelecektir.

Tüm sorumluluk projeciye ait olacaktır. Projeci ve bu işe yapmaya delege ettiği çalışanları için bu tür eylemlerde bulunmayacağına dair
taahhüt de bulunacaktır. Bu durum yurt içi ve yurt dışı eserleri içinde
geçerli olacaktır.

xxix. Proje toplantılarında ikram mal sahibi tarafından yapılacaktır.
Mal sahibinin belirlediği mekanda toplanılacaktır.
xxx. Kesin proje grubu çalışmaları ve tüm ekleri (Teknik şartnameler,
keşif raporları, projeler) ile birlikte 2 tam baskılı klasör ve flaş bellek
içinde alınacaktır. Projelerin tüm değişiklik ve kullanım haklarının
mal sahibinde olduğuna dair muvaffakatname ve taahhütname de
projeler ile birlikte teslim edilecektir.
xxxi. Mal sahibine ait projelerin ve benzerlerinin başka bir yerde
kullanılmasının tespiti halinde projeci sorumlu tutulur. (Projeye has
hususlar ile sınırlı kalmak kaydı ile) Aynı şekilde projeci başka bir
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j. Geofizik Etüdler ve Raporu
Lokal ve bölgeyi tanıyan bir firma tarafından yapılıp raporlanması
tercih edilmelidir. Bölgesel talimatlar dikkate alınmalıdır.
k. ÇED Raporu
Lokal ve bölgeyi tanıyan bir firma tarafından yapılıp raporlanması
tercih edilmelidir. Bölgesel talimatlar dikkate alınmalıdır.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Yazılım Uzmanı

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

Bilgisayarın Kısa Tarihi-3
Pascaline
Pascaline, ilk hesap makinesi sayılmaktadır. Ünlü Fransız matematikçi ve filozof olan Blaise Pascal tarafından tasarlanarak 1642
yılında icat edilmiştir. Blaise Pascal 16 yaşındayken bir vergi dairesi
tahsildarı olan babası için tasarlamıştır. Bilgisayarında atası sayılan
Pascaline sadece toplama ve çıkarma işlemlerini yapmaktaydı. İçinde bulunan farklı boyutlardaki dişliler sayesinde işlemleri yapabilen
Pascaline sadece toplama ve çıkarma işlemleri yapabiliyordu. Üzerinde bulunan kadranlar çevirilerek rakamlar seçiliyor ve işlemleri
yapabilmesi sağlanıyordu. Blaise 10 yıllık süre içinde 50 adet Pascaline üretmiş ve satmıştır. Pascaline vergi dairesinde kullanıldığından
dolayı ilk iş bilgisayarı da sayılmaktadır. Satışının yapılmasıda ilk
ticari bilgisayar ünvanını da almasını sağlamıştır.

bilgisayar geliştirdi. Aslen sigortacılık işi yapan Charles, başlangıçta tüm zamanını ve enerjisini sigortacılık işine harcadı, bu nedenle
1820’de başlatılan Aritmometre’nin ilk modeli ile 1852’ye kadar otuz
yıldan fazla bir sürede tamamlanabilmiştir. 1870 yılından ölümüne
kadar üretimi devam etmiştir. Seri üretilen ilk bilgisayar unvanının
dışında güvenirliliği sayesinde özel sektör dışında devlet kurumlarında da kullanılan ilk bilgisayar olmuştur. Aritmometre üretimi
1914 yılına kadar 40 yıl daha devam etti.

Leibniz Çarkı
1642 yılında toplama ve çıkarma yapabilen Pascaline’dan 30 yıl sonra Alman matematikçisi olan Gottfried Wilhelm Leibniz tarafından
yeni bir hesap makinası geliştirildi. Leibniz Çarkı adı verilen bu yeni
model hesap makinesi Pascaline’dan farklı olarak çarpma, bölme ve
karekök alma işlemleri de yapabilmekteydi. Leibniz zaman içinde
aşamalı olarak makinesini daha da geliştirdi. Bu “kademeli hesaplayıcı” büyük ilgi gördü ve Leibniz’in 1673’te Royal Society’ye seçilmesine önayak oldu. Gottfried Wilhelm Leibniz, matematik tarihi

Enigma
ve felsefe tarihinde önemli bir yer tutar. Leibniz Isaac Newton’dan
bağımsız olarak Sonsuz Küçükler Hesabı’nı geliştirdi ve Leibniz’in
formülü yayınlandığından bu yana geniş bir çapta kullanıldı. Geliştirdiği türdeşliğin aşkınsal yasası ve süreklilik yasası 20. yüzyılda
matematiksel karşılık buldu.
Arithmometer
İlk üretilen bilgisayarlar Pascaline ve Leibniz Çarkı’ndan sonra 1820
yılında Charles Xavier Thomas tarafından Arithmoter adında yeni bir
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İlk olarak Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarında Alman Mühendis Arthur Scherbius tarafından icat edilen Enigma 1920’lerin başlarında
ticari amaçlı kullanılmıştır. Fakat en sık kullanımı 2. Dünya Savaşı
sırasında olmuştur. Savaş sırasında özellikle Nazi’ler birlikleri arasındaki mesajlaşmayı şifrelemek için kullanmaktaydı. Şifreler Enigma
sayesinde her gün değiştirildiği için uzun süre Nazi’lerin mesajlaşması çözümlenememiştir. Enigma temel aldığı kodlama sistemi her
gün Alman ordusu tarafından değiştirilmekte ve tamamen rastgele
gibi gözüken bir şifreleme mekanizmasına dayanmaktadır.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

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

7143 Sayılı Torba Yasa
Önemli
Herkesin beklediği ve vergi mükellefi olanlar ile şahsi borçları bulunanlara birçok konuda yarar sağlayan 7143 Sayılı Torba Yasa
18.05.2018 tarihli gazetenin 30425 sayısında yayınlanmıştır.
Aşağıda sizlere kanun kapsamında neler olduğuna ilişkin ana başlıkları yazacağım. Kanun’un içerdiği konulardan ne şekilde faydalanabileceğinizi anlatacağım.
Ana Başlıkları İle Kanunun Kapsamı
Söz konusu kanun kapsamında;
• Kesinleşmiş alacaklar (31/03/2018 ayına kadar olan borçlar yani
2018/Şubat dönemi sonuna kadar. Örnek: 2018/Şubat KDV borcu)
• Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar (İhtilaf
sonucu mahkemeye intigal etmiş, kesinleşmemiş borçlardan vazgeçilme durumu)
• İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler (henüz incelemede olan veya inceleme neticesi salınacak verginin hesaplanması
aşamasında olanlar)
• Matrah ve vergi artırımı (2013,2014,2015,2016 ve 2017 yılları Kurum ve KDV yönünden Matrah artırımı yapanlar incelemeye alınmayacaklardır.)
• İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (İşletmenizdeki kasa fazlalıkları,
ortakların işletmeye borçları, emtia makine, teçhizat ve demirbaşlar
düzeltme imkanı)
• Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları (SGK prim borçları
ve Bağ-Kur Prim borçları ile isteğe bağlı prim borçları yapılandırma
imkanı)
• Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik
işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları
• Ortak hükümler
• Diğer hükümler
• Mücbir sebep hâli sonlandırılan bazı yerlerdeki beyan ve bildirimler
ile ilgili yapılacaklar anlatılmaktadır.
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Yayımlanan Kanun ile,
• 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE
oranında güncelleme,
• MTV’de büyük oranda ödeme kolaylığı,
• Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,
• Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca
%90 indirim,
• Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının
%50’sinin silinmesi,
• Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan
indirim,
• İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun
hale getirilmesi,
• Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,
• Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,
• İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,
• Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve
faizsiz beyan,
• 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
• Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,
• Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,
• Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi
kartı ile ödeme,
• Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..
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Borpanel, TEBİF Fuarı’nda da Farkını Ortaya Koydu
Borpanel Makes a Difference at TEBIF Fair

2

006’dan bu yana 30’a yakın ülkeye kapı, mutfak, banyo ve özel
tasarım ahşap ürünleri ihraç eden Borpanel, TEBİF Fuarı’na katıldı. Ürünleriyle göz dolduran Borpanel, fuarda farkını ortaya
koydu.
19-22 Nisan’da Congresium Ankara Uluslararası Kongre ve Fuar
Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkiye İnşaat Teknolojileri Endüstriyel Yapı Fuarı’nda (TEBİF) sektör temsilcileri buluştu. TEBİF Fuarı’na
katılan Borpanel, geniş ve özgün ürünlerin yer aldığı standıyla göz
doldurdu. Borpanel markasının yanı sıra Borled markası da yeni LED
ürünlerini fuarda tanıttı.

Terzi Hassasiyeti
TEBİF Fuarı’nda proje ve özel üretim kapılar ile yer alan Borpanel,
üretimlerini terzi hassasiyeti ile bugüne taşıyor. Kurulduğu günden
bu yana, özellikle ürettiği lake kapılarla iddiasını ortaya koyan Borpanel, dev projelere de imza atıyor. Borpanel, yapı sektöründen 100
firmanın katılım sağladığı TEBİF 2018’de, E-02 standında katılımcılarını ağırladı.
Özgün Modeller
20 bin m² kapalı olmak üzere toplam 25 bin m² üretim alanına sahip
olan Borpanel’in tasarım ekibi, sürekli değişen müşteri ihtiyaçlarına
öncelik vererek, dünyadaki trendleri ve son teknolojik gelişmeleri
izleyerek inşaat sektörüne her yıl özgün modeller kazandırarak, sektördeki liderliğini perçinliyor.
Protokolden Borpanel Standına Yoğun İlgi
Tüm fuarlara katılım sağlamaya çalışan Borpanel, TEBİF Fuarı’nda da
farkını ortaya koydu. 4 gün boyunca ziyaretçilerini stantta ağırlayan
Borpanel’e ilgi büyüktü. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Samsun eski Valisi İbrahim Şahin, TÜYAP Samsun Bölge
Müdürü Server Seçer, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih
Zeki Murzioğlu ve AK Parti eski Milletvekili Mimar Yahya Baş, Türkiye
İnşaat Teknolojileri Endüstriyel Yapı Fuarı’nda, Borpanel standını ziyaret ederek, firma yetkilileriyle görüştü.
Borpanel’e Teşekkür
Fuarın üçüncü gününde, fuara katkılarından dolayı Borpanel’e, TEBİF
Fuarı teşekkür plaketi takdim etti.
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Exporting door, kitchen, bathroom and custom wood products to
nearly 30 countries since 2006, Borpanel participated to TEBIF Fair.
Having made a strong impression on the visitors, Borpanel showcased
its difference
Held April 19-22, in Congresium Ankara International Congress &
Fair Center, Turkey Construction Technologies Industrial Construction
Fair (TEBIF) brought the representatives of the sector together. Participated to the TEBIF Fair, Borpanel made a strong impression with its
wide range of authentic products. Along with Borpanel, LED products
manufactured by Borled were also showcased.
Precision
Having showcased its project-specific and custom-made doors in the
fair, Borpanel carries out its operations with precision. Ambitious with
its products, especially its lacquered doors, Borpanel also undertakes
large-scale projects. Borpanel welcomed the visitors of TEBIF 2018, an
event which hosted 100 firms operating in the construction sector, at
its stand no. E-02.
Authentic Models
Boasting a total production area of 25,000 m² (of which 20,000 m² is
indoor area), Borpanel’s design team reinforces the company’s leader
position in the sector prioritizing changing customer needs, following
the latest trends and technologies, and offering authentic models to
the construction sector every other year.

Protocol Shows Interest To The Borpanel Stand
With the aim to participating in every fair, Borpanel made a difference in TEBIF Fair this time. Borpanel drew the attention of the visitors for 4 days during the event. Mehmet Ceylan, Deputy Minister of
Environment and Urbanization, İbrahim Şahin, former Governor of
Samsun, Server Seçer, Regional Director of TUYAP for Samsun, Salih
Zeki Murzioğlu, Chairman of Samsun Chamber of Commerce and Industry, and Architect Yahya Baş, former Member of the Parliament for
JDP, visited Borpanel stand and consulted to the authorized personnel
of the company.
Borpanel Was Appreciated
In the 3rd day of the event, TEBIF Fair administration extended their
thanks to Borpanel for their contributions in the organization.
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Kardeş Elektrik, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikasıyla
Uluslararası Standartlarda Hizmet Sunuyor
Kardeş Elektrik Offers Services Complying to International Standards with ISO
27001 Information Security Certificate

Ü

rünlerini 27 ülkeye ihraç eden Kardeş Elektrik ve SKC Karbon,
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarını
almaya hak kazandı. Türkiye’deki yatırımlarıyla öne çıkan Kardeş Elektrik ve SKC Karbon, alınan sertifikalar ile bilgi güvenliğine
verdiği öneme dikkat çekiyor.

Exporting their products to 27 countries, Kardeş Elektrik and SKC
Carbon were found eligible for ISO 27001:2013 Information Security
Management System. Standing out with their investment in Turkey,
Kardeş Electricity and SKC Carbon draw attention with their dedication
to information security with the certificates companies acquired.

Enerji, otomotiv, raylı sistemler gibi sektörlere sunduğu hizmetler ve
Türkiye’ye yaptığı yatırımlar ile büyüyen Kardeş Elektrik, almaya hak
kazandığı ISO 27001:2013 bilgi güvenliği sertifikalarıyla güvenliğe
verilen değeri ortaya koyuyor. Müşteri ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirdiği ürünlerle katma değer sağlayan Kardeş Elektrik ve SKC
Karbon, aldığı yeni yönetim sistemleri belgeleri sayesinde müşteri
memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Growing with the services they provide to sectors such as energy, automotive, and railroad systems, Kardeş Elektrik underlines once again
the importance they place on information security with 27001:2013
Information Security Management System certificates it acquired.
Kardeş Elektrik and SKC Carbon add value with products designed in
accordance with the customer needs and they are now aiming to improve the customer satisfaction and service quality with the acquisition of the new management system certificates.

Kardeş Elektrik ve SKC Karbon, Güvenliği Ön Planda Tutarak
Büyüyor
İstanbul Arnavutköy’de inşa edilen yeni fabrikada, altyapı ihtiyaçlarını planlamanın yanı sıra ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi
gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak yatırım yaptıklarını
belirten Kardeş Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Sırrı Kardeş, “Bünyemize dahil ettiğimiz ISO 27001 sertifikası sayesinde müşterilerimizle
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Kardeş Elektrik And Skc Carbon Grow With An Emphasis On
Security
“With the newly acquired ISO 27001 certificate, we are showing our
clients one more time the importance we place on our long-term collaboration,” said Sırrı Kardeş, Chairman of the Board of Kardeş Elektrik,
noting that they designed their new manufacturing plant, located in
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yürüttüğümüz uzun soluklu işbirliklerinin bizim için ne derecede
önemli olduğunu göstermiş olduk. Bu sertifika; firma genelinde
benimsenmiş olan bilgi güvenliği, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve
erişilebilir olmasını olumsuz yönde etkileyecek iç ve dış tehditlere
karşı oluşturduğumuz güvenlik sisteminin net karşılığıdır. Kurmuş
olduğumuz bilgi güvenliği sisteminin ISO 27001 sertifikasıyla tescillenmesi, Kardeş Elektrik ve SKC Karbon şirketlerimizin tüm paydaşları ile kuracakları işbirlikleri neticesinde hayata geçirecekleri

Arnavutkoy, Istanbul, to sustain their infrastructural needs along with
the requirements of the ISO 27001 information security management
system. This certificate is the direct results of the security system we
built in order to ensure security, privacy, integrity and accessibility of
information in the face of any internal or external threats. Having officiated our information security system with ISO 27001 certificate,
Kardeş Elektrik and SKC Carbon ensure maximum level of project security in any future projects with their stakeholders. Our goal is to have

Kardeş Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Sırrı Kardeş

projelerin güvenilirlik seviyelerinin maksimum düzeyde olmasını
sağlayacak. Bu sayede; gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleştirdiğimiz iş birlikteliklerini büyüterek gelirimizi arttırmayı ve
yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmeyi hedefliyoruz. Aldığımız
güvenlik sertifikaları sayesinde, güvenilir tüm işletmelere dış ticaret
ve gümrük işlemlerinde kolaylık ve imtiyazlar sağlayan uluslararası
bir statü olan yetkilendirilmiş yükümlü statüsünde işlem yapmaya
da aday oluyoruz. Bu sayede gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet
ve güvenlik standartlarına sahip olan, kendi oto kontrolünü yapabilen bir statü kazanacağız. Göstermiş olduğumuz başarı neticesinde,
bilgi güvenliğinin yanı sıra müşterilerimize çok daha hızlı hizmet
sunabilme şansını da yakalamış olacağız” dedi.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), kurumun hassas bilgilerini
yönetebilmek amacıyla benimsenen sistematik bir yaklaşımdır. Bu
sistemin temel amacı hassas bilginin korunmasıdır. Bilgi güvenliği
yönetiminin, başlangıç ve bitiş tarihleri olan bir proje gibi görülmemesi, sürekli devam eden bir gelişim süreci olarak düşünülmesi
gerekiyor. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim belgesi; işletmenin
büyüklüğü ne olursa olsun fark etmeksizin, bilgiye ihtiyacı olan tüm
kurum veya kuruluşların bilginin gizliliği, erişilebilirliği ve bilginin
bütünlüğünü sağlamak için alınıyor.
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growing business partnerships with local and international firms, to
increase our revenue and to keep investing. Thanks to the security certificates we have acquired, we announce that we are ready to conduct
business with the status of authorized economic operator, an international status which brings privileges and convenience to all trustworthy businesses in their foreign trade and customs transactions. Thus,
we are going to be able to fulfill our customs duties, to offer an organized and transparent record keeping system, with compliance to financial competence, safety and security standards and with the ability to
automate the control of our systems. With our success in these goals,
we will offer many other services to our clients in addition to information security,” he added.
What Is Information Security Management System?
Information Security Management System (ISMS) is a systematic approach to the sensitive information management of a business. The
main purpose of this system is information protection. It is necessary
to see the information security management as a project with a start
date and end date and an evolving development process ISO 27001
Information Security Management System Certificate is acquired by
businesses with the need for information at any scale in order to ensure privacy, accessibility and integrity of information.
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Plastik Sektöründen İlk Çeyrekte
Rekor Büyüme Geldi

P

lastik üretimi yüzde 54,5’lik artışla 13,6 milyar dolara ulaştı.
Türk plastik sektörü küresel ekonomide yaşanan tüm olumsuz
gelişmelere rağmen 2018 yılının ilk çeyreğinde rekor seviyede
büyüyerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam etti. PAGEV tarafından açıklanan ilk çeyrek raporuna göre; sektörün plastik
mamul üretimi bir önceki senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında
miktarda yüzde 48,7 artışla 3,5 milyon tona, değerde ise yüzde 54,5
yükselişle 13,6 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde plastik ürünlere iç
pazardan gelen yoğun talep sektörün büyüme rakamlarına olumlu
yansıdı. İç pazar tüketimi 3,2 milyon ton ve 13,3 milyar dolar olarak
gerçekleşti. İhracatta da yükseliş trendini koruyan Türk plastik sektörü yılın üç aylık döneminde miktarda yüzde 6,6 artışla 415 bin ton,
değerde ise yüzde 14,5 yükselişle 1,2 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Plastik sektörünün büyümesindeki önemli göstergelerinden olan
makine ve teçhizat yatırımları da bu dönemde devam etti. Yılın ilk
çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımı 277 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yatırımların aynı hızla devam etmesi halinde makine teçhizat yatırımının yılsonunda 1 milyar 108 milyon dolara çıkması ve
2017 yılına kıyasla yüzde 19 artması öngörülüyor.
Hammaddede dışa bağımlı olan sektörün yılın ilk üç ayında 1 milyon
941 bin ton ve 2 milyar 892 milyon dolarlık plastik hammadde ithalatı yaptığı görüldü. Aynı dönemde yerli hammadde üretimi ise 254
bin ton seviyesinde kaldı. Hammaddede ithalatı yüksek olan plastik
sektörü, plastik mamulde ise tam tersi bir tablo ortaya koydu. Sektörün plastik mamulde dış ticaret fazlası verme geleneği bu dönemde
de devam etti. 2018 yılının ilk çeyreğinde plastik mamul dış ticaret
fazlası 2017 yılının aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 4,7
artarak 260 bin ton, değerde ise yüzde 18,9 oranında artışla 375
milyon dolara ulaştı.

Türkiye ekonomisinin en dinamik aktörlerinden plastik sektörü ülke
ekonomisine sağladığı katkıyı artırarak sürdürüyor. Türkiye plastik
sektörünün nabzını sektör izleme raporları ile tutan Plastik Sanayicileri Vakfı PAGEV, 2018 yılı ilk çeyrek rakamlarını açıkladı. PAGEV raporuna göre; sektörün plastik mamul üretimi 2017 yılının ilk üç aylık
dönemine kıyasla yüzde 48,7 artışla 3,5 tona, değerde ise yüzde 54,5
yükselişle 13,6 milyar dolara ulaştı. Plastik ambalajlar üretimde ilk
sırada yer alırken ambalajı plastik inşaat malzemeleri izledi.
Plastik Sektörü İlk Çeyrekte İhracattaki Payını Artırmaya
Devam Etti
Türkiye’nin ihracatına en çok katkı sağlayan sektörlerden biri konumunda bulunan Türk plastik sektörü, 2017 yılındaki yükseliş trendini
sürdürerek yılın ilk üç aylık döneminde de ihracatını artırmayı başardı. Sektörün ilk çeyrek plastik mamul ihracatı 2017 yılının aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 6,6 artışla 415 bin ton, değerde ise
yüzde 14,5 yükselişle 1,2 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde ihracat
yapılan ülkelerde Almanya, Irak, İsrail, İngiltere ve Fransa başı çekti.
İlk Çeyrekte İç Pazardaki Tüketim Miktarda Yüzde 53,9;
Değerde Yüzde 55,8 Arttı
Yılın ilk çeyreğinde iç pazarda da plastik ürünlere ilgi yoğundu. Bu
dönemde iç pazarda tüketilen plastik mamul miktarı; geçtiğimiz
yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında değerde yüzde 55,8 artışla
13,3 milyar dolar, miktarda ise yüzde 53,9 yükselişle 3,2 milyon tona
www.sektorumdergisi.com

Plastik Sektöründe Yatırımlar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Plastik Mamulde Dış Ticaret Fazlası Artıyor

TOBB Plastik Kauçuk Kompozit
Sanayi Meclisi ve PAGEV Başkanı
Yavuz Eroğlu
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yükseldi. İlk üç ayda gerçekleşen 3,2 milyon tonluk plastik mamul iç
tüketiminin yaklaşık 1,6 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve
elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul
şeklinde dolaylı olarak ihraç edildi. 1,6 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından kullanıldı.
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Plastik sektörünün ilk çeyrek performansını değerlendiren TOBB
Plastik Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi ve PAGEV Başkanı Yavuz
Eroğlu şunları söyledi; “Küresel ekonominin son yıllarda karşılaştığı
zorluklar plastik sektörümüzün büyümesinde yavaşlamaya yol açsa
da gelişim çizgisi yukarı yönlü hareket etmeyi sürdürüyor. Plastik
sektörümüz geçtiğimiz yıl beklentilerin üzerinde bir ivmeyle yüzde
9 büyüdü. Yaşanan tüm ekonomik ve siyasi gelişmeler ışığında 2018
yılında sektör olarak büyüme hedefimizi yüzde 5 olarak belirlemiştik.
Yılın başından bu yana meydana gelen gelişmeler 2018 yılının da sanayicilerimiz açısından kolay geçmeyeceğini gösteriyor. Özellikle son
dönemde döviz kurlarında yaşanan artışlar maalesef sektörümüzü
olumsuz etkiliyor. Kurdaki bu durum döviz bazlı satılan hammaddeyi almak zorunda kalıp ihracatı az olan sektör firmalarımızı büyük
bir risk ile karşı karşıya bırakıyor. Buna rağmen her zaman azimle
üretime katkı sağlayan sanayicilerimiz hedefimize ulaşmak yolunda
inançla çalışıyorlar. Sektör izleme raporumuz aracılığıyla paylaştığımız ilk çeyrek verilerinden de anlaşılacağı üzere sektörümüz pozitif
görünümünü koruyor. 2018’e hızlı bir başlangıç yaparak geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 54,5’lik rekor büyümeye ulaştık. Bu
dönemde otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi plastiğin kullanıldığı sektörlerden gelen talebin yüksekliği Türkiye ekonomisi ve
sanayisi açısından önemli bir gelişme olarak dikkat çekti. Bu olumlu
tabloya katkı sağlayacak çalışmalar noktasında üzerimize düşen tüm
sorumlulukları yerine getirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz”.
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Bu Tuzağa Dikkat; 300-500 Liraya
E-Ticaret Sitesi Yapılmaz
Beware Of This Scam! Anyone Who Offers To Create An E-Commerce Website For
Tl300-500 May Be A Scammer

T

Cenk Çiğdemli, Member of TOBB E-Commerce Assembly and Founder
of Ticimax E-Commerce Systems, warned the SMEs about the scams on
their way to digitalization. Mr. Çiğdemli warned against phishing ads
with the offer to create an e-commerce website for TL300-500.

Dijitalleşmeyen işlerin önümüzdeki yıllarda yaşama şansının olmayacağına işaret eden Cenk Çiğdemli, “Ancak dijitalleşme yolundaki

Having stated that failure on the way to digitalization will be definitive
for a business’ survival in the market, “Moreover, we need to beware of
the scams available on the way to digitalization,” said Mr. Çiğdemli.

OBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, KOBİ’lerin dijitalleşme yolunda tuzaklara
dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Çiğdemli, 300-500 liraya
e-ticaret sitesi yaptığını iddia eden reklam tuzaklarına karşı dikkatli
olunması konusunda uyarılarda bulundu.

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

tuzaklara karşı da çok dikkatli olunmalı” dedi. Bir e-ticaret sitesinde
açık kaynak kodu yazılım kullanılmaması gerektiğine özellikle vurgu
yapan Çiğdemli şunları aktardı:
“Öncelikle altyapısı sağlam bir e-ticaret sitesi yaptırmanız gerekiyor. Sitenizi yaptırmak için hizmet alacağınız firmanın profesyonel
olduğundan emin olmalısınız. Google aramalarda 300-500 liraya
bile site yaptığını iddia eden şirket görünümlü şahıslar görebiliyorsunuz. Ucuza e-ticaret sitesi açan, vur-kaç yapan bir dolandırıcı da
çıkabilir. Profesyonel bir altyapının bu rakamlara kurulmayacağını
unutmamalısınız. Sitenizde açık kaynak kodlu ücretsiz yazılımlar
kullanılmadığından da emin olmalısınız. E-ticaret gibi güvenin birincil öncelikte olduğu bir alanda ücretsiz yazılımlar başınıza dert
açabilir, yaşayacağınız problemler zarar etmenize yol açabilir. İyi bir
e-ticaret paketi için en az bin lira ile 5 bin lira arasında bir miktarı
gözden çıkarmalısınız. Bu parayı yılda sadece bir kez ödeyeceksiniz.”
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Mr. Çiğdemli emphasized that it is important not to use an open source
code for an e-commerce website, and he added:
“First, you would need an e-commerce website with a strong back-end
development. You need to make sure that the firm undertaking the
development of your website is a professional business. It is possible
to read Google ads with the offer to create an e-commerce website for
as low as TL300-500. Anyone who came with this cheap offer may
be a scammer with many victims. You should remember that it is not
possible to build a professional back-end for this level of payment. And
you need to ensure that no free software with open source code is used
on your website. Any free software may prove very harmful for your
business in a field such as e-commerce where sensitivities are placed
on trust. You will need to consider a budget between TL1,000 and
TL5,000 at a minimum for a good e-commerce package. And please
remember that you will only pay this amount of money once a year.”
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Borsan, Elcom Ukraine Fuarı’na Katıldı
Lider Marka, Fuarda Fark Yarattı
Borsan Participates to Elcom Ukraine Leading Brand
Makes a Difference at the Event

K

ablo ve aydınlatma ürünleriyle varlık gösterdiği 75 ülkenin
10’unda pazar lideri olan Borsan Grup, ‘Elcom Ukraine 2018
Fuarı’na katıldı. 34 yıllık tecrübesiyle bir dünya markası olan
Borsan Grup standı, fuarda en dikkat çeken stantlardan biri oldu.

Market leader in 10 countries of 75 countries exports cable and lighting products to, Borsan Group participated to the Elcom Ukraine 2018
event. A global brand with 34 years of experience, Borsan Group’s
stand was the most attractive one in the fair.
A global brand with 34 years of experience, Borsan Group was one of
the 220+ participants from 12 countries which participated to Elcom
Ukraine 2018, held April 17-20, in Kiev, with its new LED lighting products under the brand of Borled, and its low-voltage and custom cables,
copper and aluminium conductive cable products under Borsan Cavi
brand.
Company Stand Draws Attention
With an extensive portfolio of 300+ interior and exterior lighting
products manufactured in Samsun, Borled is the first brand to offer 3
years warranty for LED lighting products in Turkey. Always stealing the
spotlight with its quality and modern products, Borsan Group was very
successful in Elcom Ukraine 2018, an 4-day event held in Kiev. Showcased several quality products, the stand was the center of attention.

34 yıllık tecrübesiyle bir dünya markası olan Borsan Grup; Borled
markası ile yeni LED aydınlatma ürünlerinin yanı sıra Borsan Cavi ile
zayıf akım ve özel tasarım kablo, bakır ve alüminyum iletken kablo
ürünleriyle, 17-20 Nisan’da Kiev’de düzenlenen, 12 ülkeden 220’den
fazla katılımcının yer aldığı Elcom Ukraine 2018 Fuarı’na katıldı.
Stant Yoğun İlgi Gördü
Samsun’da bulunan tesislerde üretilen aydınlatma armatürleri, iç ve
dış mekan olmak üzere yaklaşık 300 çeşit ürün sunan Borled, aynı
zamanda Türkiye’de LED aydınlatma ürünleri segmentinde 3 yıl
üretici garantisi sunan ilk marka olma özelliğini taşıyor. Kaliteli ve
modern ürünleriyle her zaman göz dolduran Borsan Grup, Kiev’de
düzenlenen ve 4 gün süren Elcom Ukraine 2018 Fuarı’na imza attı.
Birbirinden kaliteli ürünlerin yer aldığı stant, yoğun ilgi gördü.
Ülkemizi Tanıtıyoruz

Promoting Our Country

Fuarda Türkiye’yi güçlü bir şekilde temsil ettiklerini dile getiren
Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, “Dünyanın dev
teknoloji markalarının da yer aldığı bu uluslararası fuarla, yeni ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturduk. Dünyanın pek çok farklı ülkesinden gelen ziyaretçilere sadece Borsan Grup’u ve Samsun’u değil,
ülkemizi de en iyi şekilde tanıtmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini
kullandı.

“We found the chance to introduce our new products to our clients
during this international event hosting the technology giants of the
world,” said Adnan Ölmez, Chairman of the Board of Borsan Group,
and added that they acted as representatives of Turkey during the
event. “We are proud to be able to successfully introduce the international visitors of the fair not only Borsan Group and Samsun, but also
our nation,” he added.
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Çanakkale, “Yeşil” Belediye Binası’yla
Türkiye’ye Örnek Olacak

T

ürkiye’nin yarışma yoluyla seçilmiş ilk yeşil yerel yönetim binası Çanakkale’de yükseliyor. Çanakkale Belediyesi’nin büyük bir
titizlikle üzerinde çalıştığı Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi
Binası’nın inşaat faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Bina tamamlandığında fiziki yapısı ve kullanılan teknoloji ile birlikte ülkenin yarışma
yolu ile seçilen ilk ‘Yeşil’ yerel yönetim binası olma özelliğini taşıyacak.

açılabilen pencereler sayesinde mikro klima etkisi ile çalışma ortamlarının ferahlığının doğal yollardan arttırılması hedefleniyor.
Alt zemin kattan itibaren tüm yapı koridorlarının üzeri cam çatıyla
kapatılacak ve kullanılan atriyum sayesinde binanın tamamı gün ışığından direkt olarak fayda sağlayacak. Çatı camına yerleştirilmiş yarı
geçirgen fotovoltaik paneller, bina için elektrik üretmek ve güneş
ışınlarının içeri kontrollü bir şekilde girmesine olanak yaratıyor. Çelik
makaslar arasına yerleştirilen hareketli ahşap paneller ses yansımalarını minimuma indirmek, akustik konforu sağlamak ve güneş ışınlarını kontrol altına almak amacıyla kullanılıyor. En alt katta bulunan
bitkiler ise CO2 gazı absorbe etmeye faydalı olmak ve aynı zamanda
ses yutucu olarak akustik konfora yardımcı olmak amacıyla doğal
ışığı direkt alması sağlanacak biçimde yerleştirilecek.
Bina çatısında oluşturulan saçaklar hem yapısal bütünlüğü sağlayacak hem de kullanıcılara gölge alanlar oluşturacak. Otoparklar bodrum katlarda bulunacak. Arazinin kuzeyinde oluşturulan açık bisiklet parkları ve soyunma / duş odalarından da meydana ve belediye
binasına ulaşım sağlanacak.

Her yaştan Çanakkalelinin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Çanakkale Belediyesi’nin
yeni yönetim binası, kentlilere daha iyi bir hizmet sunmak adına
tasarlandı. Eski Belediye Binasının günümüz koşullarında hizmet
sunumuna ve taleplere yeterli kalmayışından dolayısıyla hız kazanan çalışmalar doğrultusunda 2012 yılında düzenlenen “Yeşil Yerel
Yönetim ve Kültür Merkezi Binası ile Yakın Çevresinin Düzenlenmesi
Ulusal Mimari Proje Yarışması” ile süreç de başlatılmış oldu. Yarışma
sonrası tüm teknik işlemlerin ardından başlatılan inşaat faaliyetleri
ise hızla sürüyor.
Çanakkale Belediyesi’nin Yeşil Binası’nda Neler Olacak?
Eski Belediye binasının bulunduğu alanda yükselen “Yeşil” bina,
enerji kaynaklarını güneş, rüzgâr, toprak gibi doğal kaynaklardan
sağlayacak, enerji israfını engelleyecek ve tüm belediye birimlerini
de aynı çatı altında toplayacak.
Proje ile birlikte halkın kullanımına açık Kültür Merkezi ile yeni bir
kent meydanı Çanakkale’ye kazandırılmış olacak.
Toplam 27.083 m² kapalı alana sahip yapının zemin altı birimleri;
162 araçlık 6602 m²’lik kapalı otopark alanı, iki adet 814 kişilik 598
m²’lik çok amaçlı salon, 390 kişilik 410 m²’lik nikah salonu bölümlerinden oluşuyor. Zemin üstü birimleri ise 60 üye / 85 dinleyici kapasiteli 290 m²’lik meclis salonu, kent meydanı girişli 404 m²’lik sanat
galerisi ve diğer müdürlük ünitelerini kapsıyor. Projedeki açık ofis
düzenlemesi, çok sayıda odadan oluşan çalışma mekanlarına göre
az sayıda ve daha fazla alandan oluştuğu için ısıtma ve aydınlatılma
kolaylığı açısından da birçok fayda sağlıyor. Bu bölümlerde bulunan

38

www.sektorumdergisi.com

Haziran June 2018

Uzun cepheleri kuzey ve güney yönlerine açılan çalışma bölümleri
iklimsel duyarlılığına göre tasarlanan çalışma ortamları için perfore
delikli metal güneş kırıcılar, güneşten kontrollü faydalanan cephelere yerleştirildi.
Projede Gelinen Son Nokta
Yapımı devam eden Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür merkezi Binası’nın
2018 yılı sonu itibari ile tamamlanması hedefleniyor. Önemli yapı
teknolojisi ve mühendislik eforunun sarf edildiği, işçilik olarak en
büyük iş hacmini içeren kaba inşaatın yüzde 85’i bitmiş, toplam iş
ilerlemesi ise yüzde 45 seviyesine ulaşmış bulunuyor. A, D ve E bloklarda betonarme imalatlar tamamen biterken, kaba inşaat işleri de
tamamlandı. Betonarme ve Çelik karkas imalatları birinci kat ve üzerinde devam ederken, bu iki blokta yaklaşık 7500 m2’lik betonarme
ve çelik imalatı yapılacak. Kaba inşaatın ilerlemesine paralel olarak
mevcut durum itibari ile sahada Betonarme, Çelik, Duvar, Sıva, Mekanik tesisat, Elektrik, Elektronik tesisat vb. iş kalemlerinde imalatlar
tüm hızıyla devam ediyor.
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Makel’den Kutsal Topraklara Ziyaret
Makel Visits the Sacred Grounds

M

akel Şirketler Grubu, iş ortaklarını 9 gece 10 gün kutsal topraklarda ağırladı. Makel Şirketler Grubu, 2018 yılı kampanya
kapsamında 26 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında iş ortaklarına yönelik olarak Umre Seyahati organize etti. Düzenlenen seyahata 458 kişi katılım gösterdi. Her yıl Beraat Kandili dönemi içinde
gerçekleştirilen organizasyon 9 gece 10 gün sürdü. Seyahata Makel
yetkililerinden Ankara Bölge Satış Temsilcisi Melih ÖNER, İç Anadolu
Bölge Satış Temsilcisi Volkan BAYAR ve Batı Akdeniz Bölge Satış Temsilcisi Süleyman PEKER eşlik etti.

Makel Holding hosted its business partners at the sacred grounds for
9 nights and 10 days. Makel Holding organized an Umrah Tour for its
business partners between the dates April, 26th-May, 5th, as part of
its campaign for 2018. A whopping number of 458 guests participated
to the tour. Held every year with a schedule coinciding with Bara’ah
night, the organization spanned over 9 nights and 10 days. Among
the authorized people participating to the tour were Melih ÖNER, Regional Sales Representative for Ankara, Volkan BAYAR, Regional Sales
Representative for Central Anatolia, and Süleyman PEKER, Regional
Sales Representative for Western Meditteranean.

Umre programının ilk günü Mescid-i Nebevi’de grup hocaları rehberliğinde Peygamber efendimizin kabri ziyaret edildi. Sabah namazı kılındıktan sonra Uhud şehitliği, Mescidi Kıbleteyn, Hendek Savaş
Bölgesi ve Kuba Mescidi ziyaret edildi. Medine ziyareti tamamlandıktan sonra 5 saat süren yolculuğun ardından misafirler Mekke’ye
vardı.

Guests first visited Al-Masjid an-Nabawi where the tomb of Mohammed (s) is located accompanied by professional tour guides. Following
the morning prayers, the Martyrs Cemetery of the Battle of Uhud, Masjid al-Qiblatain, the field where the Battle of the Trench took place and
Quba Mosque were visited. After the Medina tour, the guests arrived at
Mecca upon a journey of 5 hours.
Having found the chance to settle in their hotel rooms, the guests
performed their Umrah pilgrimage circumambulating the Kaaba at a
certain time. Finding the chance to perform the early morning prayers
at the Kaaba, the guests enjoyed the traditional Hijra route including
Mount Arafat, Mina and Muzdalifah, Al Malaa Cemetery, Jabal alNour, and Masjid al-Jinn. The guests left great feedback about the
tour.

Mekke’ye varışın ardından otellerine yerleşen misafirler belirlenen
saatte Kâbe’de tavaf ederek umrelerini tamamladı. Sabah namazını
Kâbe’de kılan misafirler hac güzergahı olan Arafat, Müzdelife, Mina
Bölgesi, Sevr Dağı, Nur Dağı, Cennet-i Mualla kabristanlığı ve Cin
Mescid-i ziyaretlerini rehber hocalar eşliğinde gerçekleştirdi. Seyahat yüksek katılım ve memnuniyet ile sonuçlandı.
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Dünyadaki İlk Yüzer Mobil Nükleer Elektrik
Santralinin Testleri Başlıyor

D

ünyadaki ilk yüzer mobil nükleer elektrik santrali projesini tamamlayan Rusya, gemiyi andıran dev yüzer santrali Berents
Denizi kıyılarında yer alan Murmanks şehrine göndererek
elektrik üretim testlerine başlayacak.

karşılaması bekleniyor. Burada bir yıl sürecek test üretimi ardından
yüzer santral Rusya’nın uzak doğudaki Çukotka bölgesinde aktarılacak. Nükleer santralin bu bölgede kuzey deniz yolu çalışmalarında
güç kaynağı olarak kullanılması hedefleniyor.

Toplam 70 Megavat gücünde iki reaktörü bulunan “Akademik Lomonosov” inşa edildiği St. Petersburg şehrindeki “Baltık” tersanesinden
deneme noktasına doğru yola çıktı. Yüzen santrali yakından takibe
alan “Greenpeace” çevreci örgütü ise Rusya’nın gerçekleştirdiği projeye “Faciaya davet” olarak tanımladı.

2020 yılından sonra yüzer nükleer santral uluslararası piyasaya
gereken noktalara elektir tedarikçisi olarak çıkması planlanıyor.
Rusya’nın ürettiği yüzer nükleer santrali Cezayir, Endonezya, Çin,
Malezya ve Arjantin gibi ülkeler şimdiden kiralamaya hazır.

Rusya’da “Rosatom” devlet şirketi tarafından yaklaşık beş yılda inşa
edilen dünyadaki ilk yüzer nükleer santrali ilk önce inşa edildiği
St.Petersburg şehri tersanesinde nükleer yakıt doldurularak üretim
testinden geçirilmesi planlanıyordu. Ancak Rusya’nın kültür başkenti
sayılan St. Petersburg sakinleri yüz binlerce imza toplayarak test üretiminin başka bir bölgede yapılmasını talep etti.
Halkın hoşnutsuzluğu dikkate alınarak yüzer nükleer santral önceki
gün St.Petersburg limanından ayrılarak Murmanks şehrine doğru
yola koyuldu. Nükleer santral belirlenen noktaya ulaştığında reaktörlerine nükleer yakıt doldurularak elektrik üretim deneyleri başlatılacak.
Yüzer santralin 300 bin nüfuslu Murmanks şehrinin elektrik ihtiyacını
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Felakete Davet
Ancak ‘’Greenpeace’’ uluslararası çevreci örgütü, Rusya’nın mobil
nükleer santralle para kazanma girişimine şimdiden ‘’Felakete davet’’ olarak tanımladı.
Çevreci örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada yüzer santralin
kendi motorları olmadığı için bir yerden diğerine ancak çekiciler sayesinde nakledilebildiği. Gemiyi andıran mobil santralin tabanı düz
olduğu için açık denizde fırtınaya yakalanması durumunda felaketin
kaçınılmaz olacağı vurgusu yapıldı.
Projeye milyarlarca dolar yatıran Rusya’nın Rosatom şirketi ise tüm
bu uyarıları geçersiz sayarak, santralin sadece kıyıya yakın sığ sularda kullanılacağını söylüyor.
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Schneider Electric’ten Kazandıran Kampanya;
Hediye Paketi
A Promising Campaign by Schneider Electric; Gift Basket

S

chneider Electric Hediye Paketim kampanyasıyla, Schneider
Electric ürünlerini tercih edenler, tüm farklı ihtiyaçlara hitap
eden birbirinden muhteşem hediyeler kazanıyor. Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric,
ürünlerini tercih eden müşterileri için yepyeni bir kampanya daha

Those who prefer Schneider Electric products may expect to win one of
the great gifts as part of Schneider Electric’s ‘My Gift Basket’ campaign.
Global specialist in energy management and automation, Schneider
Electric has just launched a campaign to award its customers. Anyone
who purchases Schneider Electric products will be awarded one of the

başlattı. Schneider Electric ürünlerini tercih eden müşteriler; son
model akıllı telefonlardan, akülü vidalama el aletlerine, akaryakıt
hediye çeklerinden giyim hediye çeklerine kadar birbirinden değerli
hediyeleri de beraberinde kazanıyor.

many gifts such as state-of-the-art smartphones, battery-powered
screwdrivers, gift cards for gas and clothing, and many more.
Launched as a spin-off of the sought-after “My Holiday Package”
campaign, “My Gift Basket” campaign will offer the chance to win one
of the superb gifts as stated above for the customers who purchased
Asfora, Asfora Plus, Sedna, Sedna Metalik,Unica, Odace series switch
and outlet products or Ultra series cable duct products by Schneider
Electric. Among the gifts selected for this campaign are state-of-theart Apple and Samsung smartphones, Playstation, battery-powered
handpieces, and gift cards for clothing, grocery, and gas spending, all
of which were selected considering individual needs.
Customers will also be eligible for points at FAZPuan, the Customer
Loyalty Program of Schneider Electric, for any product purchased as
part of this campaign. If you are an electrician and you prefer Schneider Electric products you may earn up to 4% in FAZPuan points.
Any participant of the campaign is required to meet a certain level of
purchase volume and to submit their orders by June 14th, 2018. For
more information about the campaign, please visit our site at www.
schneider-electric.com.tr.

Sene başında sektörde büyük ilgi gören “Tatil Paketim” kampanyasının devam niteliğinde olan “Hediye Paketim” kampanyası kapsamında Schneider Electric markalı Asfora, Asfora Plus, Sedna, Sedna
Metalik, Unica, Odace anahtar priz ürünleri ve Ultra serisi kablo kanalı ürünleri satın alan kişiler birbirinden değerli hediyeleri kazanıyor. Schneider Electric’in kazandıran hediye kampanyası son model
Apple ve Samsung akıllı telefonlar, Playstation, akülü el aletleri ya
da giyim-market-akaryakıt çekleri gibi tamamen ihtiyaçlara yönelik
hazırlanmış hediyeleri içeriyor.
Kampanya kapsamında alınan ürünler ile; Schneider Electric Ödüllendirme Programı FAZPuan’da da puanlarını kazanmaya devam
ediyor. Schneider Electric ürünlerini kullanan elektrikçiler, %4’e varan oranda FAZPuan kazanabiliyorlar. Kampanyaya başvurabilmek
için katılımcıların Schneider Electric’ten hediyeler için belirlenmiş
tutarlarda alım yapmaları ve siparişleri 14 Haziran 2018 tarihine
kadar sisteme girmeleri gerekiyor. Kampanyaya dair ayrıntılı bilgiye
www.schneider-electric.com.tr adresinden ulaşmak mümkün.
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Enerjide Dijital Dönüşüm

E

nerji İşlemleri de artık e-devlet’te e-devlet’teki ilk enerji şirketi
Limak Uludağ Elektrik oldu. Elektrik borcu sorgulama artık “tek
tık”la yapılabilecek. Limak Uludağ Elektrik e-devlet’ten hizmet
veren ilk enerji şirketi oldu. Vatandaşların e-devlet üzerinden abone

ne ve sayaç bilgilerini kontrol etme, ödeme bilgilerinin dökümüne
ulaşabilme ve borç sorgulama işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor. Proje
tamamlandığında abonelik başlatma ve sonlandırma işlemleri de ıslak imzaya gerek duyulmadan site üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş
Genel Müdürü Ali Erman Aytac,

ve sayaç bilgilerini kontrol etme, ödeme bilgilerinin dökümüne
ulaşabilme ve borç sorgulama işlemleri kolaylıkla yapabileceklerini
belirten Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş Genel Müdürü Ali
Erman Aytac, “Gelişen teknolojiyi takip etmeye ve yenilikçi hizmetleri vatandaşlarımıza sunmaya devam edeceğiz” dedi.
Kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkânı sağlamak amacıyla kurulan e-devlet Kapısı vatandaşlara birbirinden farklı hizmetler sunuyor. Vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Gelir İdaresi
Başkanlığı’na, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü’ne kadar pek çok kamu kurumu hizmetine ve bilgisine e-Devlet üzerinden erişebiliyor.
Vatandaşlara Büyük Kolaylık
Limak Uludağ Elektrik vatandaşların elektrik ile ilgili bilgilerine de
aynı kanaldan ulaşabilmeleri için önemli bir adım attı. e-devlet
Nisan ayı itibariyle Limak Uludağ Elektrik aboneleri için de hizmet
vermeye başladı. Vatandaşlar artık e-devlet kapısı üzerinden abo-
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“Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmaya Devam Edeceğiz”
Müşteri memnuniyetini en üst seviyelere çıkarmak adına yaptıkları
çalışmalar hakkında bilgi veren Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Aytac “Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızın bir
sonucu olarak e-devlette yer alan ilk enerji şirketi olmaktan dolayı
büyük mutluluk duyuyoruz. Hali hazırda abonelikten, güvence bedeli iadesine kadar pek çok hizmeti kendi www.limakuludag.com.
tr internet adresimizdeki online işlem merkezimizden sunuyoruz.
Ancak e-devlet’te hizmet vermeye başlayan ilk enerji şirketi olmak
bizim için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur. Uzun zamandır online işlem merkezi ile kesintisiz hizmet vermekte olan şirketimizin teknolojik alt yapısı e-devlet entegrasyonunda önemli bir avantaj oldu.
Vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet vermek adına tüm iletişim
kanallarını kullanmak için seferber olan ekibimiz ile gelişen teknolojiyi takip etmeye ve yenilikçi hizmetleri vatandaşlarımıza sunmaya
devam edeceğiz” dedi.
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Muse Creative Awards’dan Makel Web Sitesi’ne Ödül
The Muse Creative Award Goes to Makel’s Official Website
aratıcı web sitesi ara yüzü ile aday olan Makel, Rose Gold ödülüne layık görüldü. Makel, her yıl Newyork’ta düzenlenen, profesyonel markaların aralarında olduğu Muse Creative Awards’dan
ödülle döndü.

Y

One of the nominees for the award with its creative website interface,
Makel received the Rose Gold award. Makel is one of the winners at
Muse Creative Awards, an event held in New York annually with the
participation of professional brands.

37 ülkeden 1.350 katılımcının değerlendirildiği Muse Creative Awards,
International Awards Associates (IAA) tarafından yönetilen ve uluslararası çapta tanınmış yaratıcı profesyonellerin seçkin, prestijli ekibi
tarafından değerlendirilir.

Muse Creative Awards evaluated 1,350 participants from 37 countries
this year and the jury comprised of innovators and creative people
with international prestige who are governed by the International
Awards Associates (IAA).

Yarışmaya katılarak dereceye giren Makel, sektörün önde gelen profesyonellerinin oluşturduğu jüri tarafından yaratıcılık ve etkin iletişim anlayışını her açıdan inceleyerek değerlendirmeler sonucu Rose
Gold Ödülü’nün sahibi oldu.

Participated in the awards, Makel won the Rose Gold Award for its
creativity and the sense of efficient communication the company is
dedicated to as a result of the evaluation of the professional jury.
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Solar Çatı Konferansı Gerçekleştirildi Güneşten Elektrik
Üreten Çatıların Geleceği: Öztüketim Modeli

Y

akın gelecekte, elektrik üreten ve tüketen çatılar blockchain
tabanlı uygulamalarla bağlantı kurup, kendi aralarında güneş
elektriği alışverişi yapacak. Endüstriyel çatılarda güneş enerjisinin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri ile geleceği Solarbaba Solar Çatı Konferansı’nda masaya yatırıldı.

meler yapılıyor. En az 10 GW gücünde bir potansiyele sahip olduğu
tahmin edilen endüstriyel çatıların en kısa zamanda güneşten elektrik üretebilmesi Türkiye ekonomisi ve istihdamı için de büyük önem
taşıyor. Tüketimin olduğu yerde üretim esasına dayalı milyonlarca
ufak güneş enerjisi santrali hem cari açığın azaltılması, istihdama

22 senedir başta güneşten elektrik üretimi olmak üzere, temiz enerji
kaynaklarının tanıtılması, tabana yayılması ve kurulu kapasitesinin
artması için çalışan Solarbaba’nın geleneksel Solar Çatı konferansı
bu yıl 3’üncü kez; Asunim Türkiye, SMA Solar Technology AG ve Zorlu
Solar destekleri ile 3 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Solarbaba
organizatörlüğünde ICCI Powered by POWER-GEN 2018 bünyesindeki konferansta, endüstriyel çatıların potansiyeli ve geleceği masaya
yatırıldı. Fütürist Ufuk Tarhan’ın da konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte enerjiden finansa çeşitli sektörlerden öncü konuşmacıların yanı
sıra güneş enerjisine dayalı kripto para birimi SolarCoin Kurucusu
Francois Sonnet de “SolarPara” konseptini, güneş enerjisi ve blockchain ilişkisini katılımcılarla paylaştı.

katkı sağlanması, kayıp-kaçak problemlerinin önüne geçilebilmesi
hem de arz güvenliği, yerli-milli-katma değerli ve ihraç edilebilir
teknoloji üretimi için de ideal bir uygulama alanı sunuyor.

Okul, ofis binaları, oteller, camiler, kamu binaları, belediyeler, seralar, organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, hastaneler, alışveriş merkezleri, üniversiteler, havaalanları, depolar gibi çok sayıda çeşitli
işletme çatısı ve cephesi her gün bol miktarda güneş alıyor. Ülkemizde, bu binaların artık aynı zamanda elektrik üreticisi konumuna
dönüşmeleri için mevzuatlarda son zamanlarda kolaylaştırıcı düzelt-
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“Endüstriyel Çatılarda Doğru ve Kaliteli EPC Hizmetinin Önemi”
Endüstriyel çatılarda hem sanayimiz hem de ülkemiz için büyük fırsatların yattığına değinen Asunim Türkiye Genel Müdürü Umut Gürbüz konferansta “Son dönemde elektrik fiyatlarında artış yaşanırken,
fotovoltaik sistemlerin fiyatlarında düşüş görüldü. Bu sayede sanayicilerimiz çok cazip fiyatlarla kendi elektriklerini üretme noktasına
ulaştı. Yakında solar çatılara sahip üreticilerin enerji maliyetlerindeki
düşüş sayesinde, solar çatıya sahip olmayan üreticilere nazaran daha
rekabetçi konuma geldiklerini hep beraber göreceğiz. Bu avantaj elbette ki sadece akıllı tasarım, doğru ürün seçimi ve tecrübeli mühendislik kavramlarının bir araya gelmesi ile ortaya çıkacaktır” sözleri ile
sektörü değerlendirdi. Dünyanın 12 ülkesine hizmetlerini götüren
bir şirket olarak küresel çaptaki deneyimlere dayanarak, Gürbüz süreci şöyle özetledi: “Çatı üzeri GES alanında yapılan yanlış seçimlerin
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beklenenden az getiri sağlamasını bir kenara bırakın, aksine büyük
zararlara yol açtığını biliyoruz. Çatı üzeri GES’ler arazi tipi GES’lerden
farklı ve çok daha kompleks sistemlerdir. Endüstriyel çatılarda doğru
ve kaliteli bir EPC için öncelikle yük profillerinin ve enerji ihtiyaçlarının doğru analizi önemli. Kurulumun yapılacağı tesis içinde üretilen
üründen, tesisin çatı özelliklerine ve çevresine kadar yapılacak kapsamlı çalışma sonrası, o tesis karakteristiğine en uygun tasarım ve
tasarıma uygun ürünlerin seçilmesi gerekli. Tüm bu hazırlık ve tasarım süreçlerine hakim profesyonel kurulum ekibinin çeşitli kriter ve
püf noktalarını gözeterek kurulumu tamamlaması, kurulumu yapan
şirketin tüm teminat ve garantileri vermesi ile süreç sonlanır”.

edilmesi ve her ayrıntının göz önünde bulundurulması gerekiyor”
değerlendirmesini yaptı. Zorlu Enerji Grubu Solar Teknik Müdürü Halil Oral ise “Endüstriyel çatılarda güneş paneli kurulumları için dikkat
edilmesi gereken en önemli iki konu, çatıdaki statik ve sızdırmazlık.
Yatırımcıların kurulum sonrasında sıkıntı yaşamaması ve tesisinden
maksimum kazanç sağlayabilmesi için; çatısını profesyonel, güvenilir kurulum firmalarına emanet etmesi, çatının yapısına uygun en
doğru ürün ve hizmeti seçmesi gerekiyor. Biz Zorlu Enerji olarak çatı
projelerinde enerjiyi maksimize etmekten önce, güvenliği maksimize ediyoruz” dedi.

“Çatı Pazarı Potansiyeli Çok Yüksek”
SMA Solar Technology Güney Avrupa Bölge Yöneticisi Valerio Natalizia Endüstriyel Çatı pazarının büyüme potansiyelinin yüksek
olduğuna dikkat çekerken, “devlet teşviklerinden bağımsız olarak
tüm sanayiciler ve büyük ölçekli ticarethaneler öztüketim modeliyle işletmeleri için çok büyük enerji tasarrufu sağlayabilir. Lisanssız
elektrik üretim yönetmeliğiyle birlikte Türkiye’de 4,5GW’ın üzerinde
bir güneş enerjisi kurulumu gerçekleşmiş olması oldukça sevindirici.
Dileriz ki aynı büyüme trendini evsel ve ticari çatı pazarı için de yaşarız. Türkiye büyüyen ekonomisi ve yüksek ışınım oranı ile çok büyük
bir potansiyel taşıyor. Görüştüğümüz üst düzey tüm karar vericiler
bu hedef doğrultusunda planlama yapıyor. Umarız bu tip çatı uygulamalarının hızlanabilmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri biran
evvel hayata geçer” açıklamalarını yaptı. Natalizia ayrıca “Doğru
inverter seçimi yüksek verimli bir çatı üstü GES için çok önemli bir
kriter. SMA olarak ticari segmentteki çözümlerimize ilaveten farklı
ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni ürünlerimiz Sunny Tripower CORE
1 ve SHP75 Peak 1 modellerimizi Türkiye pazarına sunuyoruz. Ayrıca
çok yakında enerji depolama, elektrikli araç şarj istasyonları, iklimlendirme gibi birçok entegrasyonu içeren yeni enerji yönetim platformu ennexOS’i de ticari kullanıcıların hizmetine sunuyor olacağız”
diyerek sözlerini tamamladı.

“Hem Elektrik Üret Hem Solar Para Kazan”
Çatılarda üretilen fazla elektriğin depolanması, çatıların birbiri ile
iletişimi ve kendi aralarında güneş elektriği alışverişi yapabilmeleri,
blockchain teknolojisine dayalı SolarCoin gibi birimlerin yaratılması
ve elektrikli arabaların zaman içerisinde sistemin doğal bir parçasının olması gibi yakın geleceğin önemli başlıklarının ele alınacağı
etkinlikte SolarCoin Kurucusu Francois Sonnet de geleceğin kripto
para birimi ile güneş enerjisi arasındaki ilişkiyi anlattı. Doğrulanmış
her bir MW/saat güce karşılık tesis sahiplerine 1 SolarCoin verilmesi fikrine dayanan “SolarCoin”, diğer kripto para birimlerinin aksine
detayları ve para transferlerini şeffaf bir şekilde gösteren sistemde
işliyor.
Güneş Enerjisinde Teşviksiz Yeni Dönem

Zorlu Enerji Grubu Solar Direktörü Evren Evcit “Çatı pazarını harekete geçirebilmek adına atılması gereken en önemli adım mahsuplaşmanın getirilmesi. Mahsuplaşma sayesinde hem devlete hem
de tüketicilere büyük yarar sağlanacak. Pazarın sağlıklı bir şekilde
büyüyebilmesi için de; denetim konusunda yasal düzenlemeler
hazırlanması, onaya sunulan projelerdeki teknik konulara dikkat
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Dünyada bugüne kadar güneş enerjisinde birçok ülkede devlet
teşvikleri önemli bir yer teşkil ediyordu. Yeni dönemde ise teşvikler
yerini yeni çözümlere bırakacak. Solarbaba Kurucusu Ateş Uğurel bu
konuda; “Bu yüzden her bireyin ve kurumun kendi elektrik ihtiyacını
ister çatısında ister ülkenin herhangi bir yerindeki arazisinde olsun,
temiz enerji kaynaklarından üretmesi temel hedef olacak. KurumsalSolar isimli model, önümüzdeki senelerde dünyanın birçok ülkesinde tanıklık edeceğimiz bir model. Elektrik üreticisi ile elektrik tüketicisini SolarKontrat adını verebileceğimiz standart bir blockchain
tabanlı anlaşma ile aracısız bir araya getiren liberal piyasa koşulları,
aynı zamanda dijital devrimin de önemli bir adımı olacak” dedi.
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Sigma Elektrik CMO & CSO’su Hakan TAN:

“25 Yıldır Türkiye’de Üretip Dünya’ya
Hizmet Vermekteyiz”
Sigma Elektrik CMO Hakan TAN:
We Have Produced in Turkey and Serve to the World for the Last 25 Years
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Rabia VATAN: Hakan bey neredeyse 2018 yılının ikinci yarısına gelmek üzereyiz.
Geçen bu süreyi Sigma Elektrik için nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hakan TAN : Öncelikle çok yoğun geçen bu dört aylık dönemde bize desteklerini ve katkılarını esirgemeyen Sigma yönetimine, Sigma çalışanlarına, değerli bayi iş ortaklarımıza
teşekkür etmek isterim.
Bildiğiniz üzere 8 Ocak tarihinde Sigma Elektrik bir ilki gerçekleştirerek 25.Yıl kampanyasını düzenledi. 25. Yıl kampanyası ile birlikte ilk dört ayı değerlendirdiğimizde 2017’ye göre
cirosal olarak %75’lik bir artışa ulaşmış durumdayız. Pazarlama kampanyalarımıza destek
vermesi amacıyla ve Sigma markasının bilinirliğini, farkındalığını ve imajına olumlu katkı yapması için “Türkiye’de Üreten Dünyaya Hizmet Veren Sigma Elektrik 25 yıldır sizlerle
birlikte” kampanyasına ait reklam filmini de 16 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında A Haber,
Bloomberg TV, CNN Türk, Haber Türk, NTV, TRT Haber kanallarında yayınlanmasını sağladık.

Reklam Filmi

İlaveten Sigma Elektrik markamıza ait responsive (dijital mobil telefonla uyumlu) ve interactivly (etkileşimli medya) özelliklerine sahip yeni web sitemizi de yayına aldık. Yeni web
sitemiz sayesinde iş ortaklarımız, sektör aktörleri ve internet kullanıcılarıyla daha etkileşimli, daha işbirlikçi, daha paylaşımcı ve daha katılımcılı bir iletişim sürecini gerçekleştirebileceğiz. Yeni web sitemizi sosyal medya kanallarımızla da bütünleştirdik.

Rabia VATAN: Mr. Tan, Q2 2018 is almost here. What is your assessment of this year so
far for Sigma Electricity?
Hakan TAN: First of all, I would like to extend my thanks to the management of Sigma, its
employees and our valued distributors for their support and contributions during the past four
months which were hectic.

Video Çekim Stüdyosu

As you may know, Sigma Electricity launched a campaign on January, 8th, for the first time in
its history in order to celebrate its 25th corporate anniversary. Our assessment of the first four
months of the year showed that our revenues have grown 75% when compared to the same
period of 2017 thanks to our 25th corporate anniversary campaign. Moreover, our commercial
was released on A Haber, Bloomberg TV, CNN Türk, Haber Türk, NTV, TRT Haber channels between April, 16-May, 11, as part of our “Manufacturing in Turkey and Offering Its Services to
the Globe, Sigma Electricity has been at Your Service for 25 Years” campaign in order to increase
the brand recognition of Sigma, to support our marketing campaigns, and to improve brand
awareness and company image.
Additionally, we have published our responsive (mobile supported) and interactive (interactive
media) new website. Our new website will allow us to communicate with our business partners, sectoral actors and internet users in a more interactive, more cooperative, and more participative manner. We have also integrated our new website with our social media accounts.
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Yeni web sitemizden bayilerimiz B2B sipariş kanalı üzerinden de
sipariş verebilmektedir. Sigma Elektrik böylelikle dijital dünyada
hem kurumsal hem de kişisel marka iletişim yönetimini sürdürebilmektedir. Yeni web sitemizdeki teknik destek videoları ise Ünlü
Grup bünyesinde oluşturulan Youtube kanalı için çekimler yapılacak olan stüdyosunda elektrik mühendislerimizin görsel, işitsel ve
kavramsal sunumlarıyla oluşturulacaktır.Gelişen, değişen, büyüyen
Sigma Elektrik yeni vizyon, misyon ve değerleri çerçevesinde yeni
marka tanıtım filmi prodüksüyonunu da gerçekleştirdi. Böylelikle
Sigma Elektrik paydaşlarıyla olan iletişimini ve farkındalığını daha
da arttırabilecektir. Sonuç olarak hem satış direktörlüğümüzde hem
de pazarlama direktörlüğümüzde 2018’in ilk dört ayının verimli ve
efektif geçtiğini söyleyebiliriz.
2017 yılının ilk dönemine göre kıyaslama yapacak olursak
2017-2018 arasında nasıl bir değerlendirme yaparsınız?
Sigma Elektrik 2017 yılı sonu gerçekleştirdiği plan çerçevesinde
2018 faaliyetlerini sürdürmektedir. Satış, pazarlama ve proje ekibimize çok değerli yeni arkadaşlar katıldı ve katılmaya da devam
ediyor. Bölgesel olarak bölge müdürlükleri ve bölge temsilcilikleri
oluşturulmasına özen gösteriyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı
gerçekleştiriyoruz. 2018 fiyat listemize birçok yeni ürün eklendi.
Pazarlama departmanımız bünyesinde bulunan Ürün Yönetimi
bölümünde yeni ürünlerin tasarım süreçleri de aynı hızla devam
etmektedir. Bir önceki soruda da belirttiğim gibi Sigma yönetiminin, Sigma çalışanlarının, değerli iş ortaklarımızın, sektörün ve nihai
kullanıcıların desteği ile satış ciromuzu 2017 yılına göre ilk dört ayda
%75 arttırdık. 2017 Nisan ile 2018 Nisan aylarını karşılaştırdığımızda %98’lik bir artış gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla 2018
yılı faaliyetlerimiz Sigma yönetiminin belirlediği bütçeler doğrultusunda gerçekleştirilmekte hatta hedeflenen bütçenin %10 üzerinde
olduğu görülmektedir.
2018 ikinci yarısı için hedefleriniz nelerdir?
Doğaldır ki markalar da gelişmekte, değişmekte ve büyümektedir.
Sigma Elektrik de hem satış hem dazarlama hem de proje departmanlarının katkılarıyla aksiyonlarına devam edecektir. 2018 yılının
ikinci yarısında da yeni sürprizlerle sektörde yer alacağız.
Sigma Elektrik olarak pazarlama ve satış departmanlarınızdaki hedefleriniz nelerdir?
Sigma Elektrik hem Türkiye’de hem de dünya pazarlarında daha güçlü bir yapıda olması için Ürün Yönetimi, Pazarlama, Marka Yönetimi
alanlarında faaliyetlerine devam etmektedir. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki elektrikçi, toptancı, mühendis, müteahhit, uygulamacı, son
kullanıcı ve mimarlardan aldığı destek ile marka bilinirliğini, marka
imajını, marka farkındalığını, üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini arttırmaktadır. Sigma Elektrik paydaşlarından aldığı bu güven,
memnuniyet ve olumlu geri bildirimler ile fabrikasını büyütmekte,
çalışan sayısını da her geçen gün arttırmaktadır. Sigma Elektrik bu
vesile ile sizlere teşekkür eder, aynı inanç, azim ve kararlılık ile çalışmalarına devam edecektir.
Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır?
Sigma Elektrik markasına ve bana derginizde yer verdiğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle..
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With our new website, our distributors are now able to order online using our B2B order channel. Thus, Sigma Electricity practices brand and
communications management in digital world. The technical support
videos to be embedded to our new website will be created by the Ünlü
Group to be recorded in the YouTube studio and they will incorporate
the visual, audio and conceptual presentations of our electrical engineers.
As a developing, transforming, and growing company, Sigma Electricity has also produced a commercial for the promotion of its new brand
in line with its new vision, mission, and values. Thus, Sigma Electricity will better improve the communication with its stakeholders along
with its brand awareness. In short, I can say that the first four months
of 2018 were efficient and effective both in our sales department and
in our marketing department.
When compared to the first two quarters of 2017, what are the
differences in 2018 so far?
Sigma Electricity operates at the moment in accordance with the
year-end plan drafted by the end of 2017. We recruited valued new
members for our Sales, Marketing, and Project teams and we are still
hiring. We place importance on establishing regional offices and regional agencies and we work towards this goal. We added many new
products to our price list for 2018. Our Product Management team reporting to our Marketing Dept. is diligently working on new products.
As I suggested before, our revenues are grown by 75% when compared
to the first four months of 2017 thanks to the support of the Sigma
management, its employees, our valued business partners, our sector
and the end-user. A comparison between April, 2017 and April, 2018
reveals a revenue growth by 98%. Therefore, I can say that we are on
track with our budget targets for 2018 and we are already operating
with 10% surplus at the moment.
What are your targets for Q2 2018?
Brands develop, transform and grow in the natural course of business.
Sigma Electricity will keep operating with the contribution of its Sales,
Marketing and Project Departments. We have already prepared surprises for the remaining part of the year.
What are your targets for your Sales and Marketing Departments?
Sigma Electricity is making efforts in Product Management, Marketing, and Brand Management in order to assume a more powerful position both globally and locally. With the support of local and international electricians, wholesalers, engineers, contractors, operators, end
users and architects, we are improving our brand recognition, brand
image, production capacity and product range. Sigma Electricity invests in additions to its manufacturing plant as a result of the trust our
stakeholders place on us, their positive feedback and the number of
people we employ is increasing steadily. As Sigma Electricity, I would
like to thank you here and once again underline our commitment to
our work.
Do you have anything to add?
Thank you for offering Sigma Electricity and myself this opportunity to
be published in your magazine. Until next time..
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Mutlusan Elektrik-Emin Elektrik İle Yeni Anahtar Serisi
Rita ve Sigorta+Zayıf Akım Kutusu Comfort İçin Tanıtım
Toplantısı Düzenledi
Mutlusan Electric Holds a Promo with Emin Electric for Its New Switch Series,
Rita, and Fuse + Low-Voltage Box, Comfort

M

utlusan Elektrik Batman bayimiz, Emin Elektrik’in öncülüğünde, Mutlusan Akademi toplantıları adı altındaki davetiyle
28.04.2018, Cumartesi günü gerçekleştirilen toplantıya katılım yüksek oldu. Davete katılan misafirler hem Mutlusan ailesine
yeni katılan ürünler hakkındaki bilgilendirmeden memnun kaldılar,

The promo held on Saturday, April 28, 2018 by Emin Electric, main
distributor of Mutlusan Electric in the city of Batman, has seen a high
level of participation. The guest who attended the reception stated
that they were satisfied with the information communicated about
the new products by Mutlusan as part of a pleasant get together.

hem de keyifli vakit geçirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler.

The meeting held at Batman Big Mamma’s and organized by Emin
Electric, distributor of Mutlusan Electric, continued with an informative presentation on the new switch & outlet series, Rita, and fuse +
low-voltage box delivered by Nurdoğan Büyükkeskin, Technical Director of Mutlusan Electricity, and an Electricity and Control Engineer. The
presentation was followed by a Q&A session. Zeynel Yılmaz, Sales and
Marketing Director, delivered the closing speech of the meeting.

Mutlusan Elektrik bayisi, Emin Elektrik öncülüğünde Batman Big
Mamma’s da düzenlenen toplantıda, Elektrik & Kontrol Mühendisi, Mutlusan Elektrik Teknik Müdürü Nurdoğan Büyükkeskin yeni
anahtar&priz serisi ve sigorta kutusu + zayıf akım kutusu hakkındaki bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi. Soru ve cevaplarla
toplantı devam etti. Kapanış konuşmasını ise Satış ve Pazarlama
Müdürü Zeynel Yılmaz yaptı.

58 www.sektorumdergisi.com

Haziran June 2018

Ömer Sazan, Regional Director, spent time with each guest and communicated detailed information about new products.
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Bölge Temsilcisi Ömer Sazan’da misafirlerle yakından ilgilenerek
ürünler hakkındaki soruları cevapladı.

Ürünleri inceleyen katılımcılar yeni ürün serilerine karşı oldukça ilgiliydiler. Katılımcılar tarafından, Rita anahtar serisinin; estetik görünümü, renk alternatifleri, montaj kolaylığı, bağlantı çeşitliliği, tırnak
yapısındaki farklılıklar gibi özelliklerinden dolayı memnuniyetlerini
dile getirdiler. Sigorta + zayıf akım kutusu Comfort konusunda 1’li,
1-2’li, 2-4’lü, 6’lı, 9’lu, 12’li, 18’li, 24’lü ve 36’lı tüm seri üzerinde

Having found the chance to assess the products, participants were
quite interested in the new product series. Participants agreed that
Rita Switch series is preferable for its ease of installation, connection
options, color alternatives, etc. They have emphasized the availability
of 1, 1-2, 2-4, 6, 9, 12, 18, 24, and 36 connection options in Comfort,

fuse + low-voltage box. Features such as replaceable glass, large internal space, ease of installation to drywall and concrete walls, and its
strong and compact design were commended. The fact that the box
accommodates high-voltage and low-voltage in a combined or separated manner drew attention to the product.

duruldu. Özellikle şık tasarımının yanında camın sağa-sola takılabilmesi, geniş iç hacmi, alçıpan-betopan duvarlara montaj özelliği,
sağlam ve kompakt yapısı üzerinde duruldu. Kuvvetli akım ve zayıf
akımın, kutuda birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilmesi de çok ilgi gördü.
Emin Elektrik’ten Sn. Hamza Bozkurt ve ekibi de toplantıda hazır
bulundular. Mutlusan Elektrik Satış ve Pazarlama Müdürü Zeynel
Yılmaz ise “Bu organizasyonda göstermiş olduğunuz, yoğun çalışma
ve yakın ilgi alaka için şahsınız nezdinde tüm Emin Elektrik ekibinize teşekkür ederiz” diyerek kendilerine bir plaket takdim etti. Sn.
Hamza Bozkurt da bir konuşma yaparak Mutlusan Elektrik’e ve tüm
katılımcılara teşekkür ederek Zeynel Yılmaz’a bir plaket takdim etti.
Mutlusan Elektrik bayisi, Emin Elektrik ile yapılan etkinliğin ardından, Mutlusan ekibi Akademi toplantılarına tüm Türkiye’de devam
ediyor olacağını belirtti.

60

www.sektorumdergisi.com

Haziran June 2018

Hamza Bozkurt and his team at Emin Electric were there at the event. “I
would like to thank all the Emin Electric team for the hard work on and
great interest in this organization,” said Mr. Zeynel Yılmaz , Sales and
Marketing Director of Mutlusan Electricity, as he presented a plaque
to him. Hamza Bozkurt, in his speech, extended his thanks to Mutlusan Electric and all the participants and presented a plaque to Zeynel
Yılmaz.
At the end of the reception held by Emin Electric, it was announced by
the Mutlusan team that Academy meetings will continue nationwide.
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Schneider Electric, Data Center Ankara
Organizasyonu’nda Mikro Veri Merkezleri ve Sınır
Bilişim Konusuna Işık Tuttu

S

chneider Electric, Data Center Ankara konferasında yer alarak
sektörün fikir önderleriyle buluştu. Schneider Electric Türkiye,
İran ve Orta Asya IT İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa
Demirkol, konferansta ‘Mikro Veri Merkezleri ve Sınır Bilişim’ başlıklı
bir konuşma gerçekleştirdi.

de işlenmesi gereken veri, hızla büyürken, esnek çözümler giderek
ön plana çıkıyor. Ancak hızla gelişen ve farklı lokasyonlarda oluşan
büyük verinin işlenmesi tek bir veri merkezinin sunduğu kalite ve
güvencede sağlanamayabiliyor. Bu nedenle, özellikle şubeleşmiş
yapılarda her şubede tüm veri merkezi özelliklerini bir kabinde top

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, 27 Mart tarihinde Ankara’da, 300’den fazla kamu ve özel
sektör üst düzey veri merkezi profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Data Center Ankara’ konferansında yer aldı. Schneider Electric
Türkiye, İran ve Orta Asya IT İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol’un konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik, özellikle kamu
sektörünü bir araya getirdi.

layabilmek, kurumlara güvenlik, verimlilik ve esneklik kazandırıyor.
Schneider Electric olarak bu konuya yönelik yenilikçi çözümler geliştirerek veri merkezlerinde kapasite artırmanın ve soğutma kontrolü
olmayan ortamlarda veri merkezi özellikleri sunmanın en kolay, en
hızlı ve en güvenilir yolunu sunuyoruz. Schneider Electric’in Mikro
Veri Merkezi Çözümleri, tak-çalıştır yapıda ve sertifikasyona sahip
olarak tasarlanmış soğutmasından PDU ve UPS’ine, ortam izlemesinden fiziki güvenliğe kadar her özelliği bünyesinde barındıran bütünleşik çözümlerdir” şeklinde konuştu.

Demirkol, ‘Mikro Veri Merkezleri ve Sınır Bilişim’ başlıklı konuşmasıyla konuya küresel ölçekli bir bakış açısı sundu. Demirkol; “Günümüz-
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Shura, Türkiye’nin Enerji Dönüşümü İçin Yola Çıktı

T

ürkiye’nin enerji dönüşümü tartışmalarına katkı koymayı amaçlayan Shura Enerji Dönüşümü Merkezi, 9 Mayıs 2018’de iş dünyası, kamu temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin biraraya geldiği bir tanıtım toplantısıyla faaliyete geçti. Shura;

Toplantının açılışında konuşan Shura Enerji Dönüşümü Merkezi
Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman Shura’nın kuruluş amaçları, misyonu ve yaklaşımına dikkat çekerek “Shura, enerji
dönüşümünün hızlı, ekonomiyi güçlendirecek ve tüm taraflara

Türkiye elektrik sektörü için çarpıcı sonuçlar içeren ilk çalışmasını da
toplantıda kamuoyuyla paylaştı. Türkiye ölçeğinde ilk kez gerçekleştirilen çalışmaya göre, Türkiye herhangi bir ek iletim altyapı maliyeti
altına girmeden 2026 yılına kadar kurulu rüzgâr ve güneş enerjisi
kapasitesini 40 bin MW’a çıkarabilir.

fayda sağlayacak şekilde gerçekleşmesi için enerji sektörünün tüm
paydaşlarının bakış açılarını dikkate alan bir sürecin önemine inanıyor” dedi.

European Climate Foundation (ECF), Almanya’nın enerji konusundaki
en etkin düşünce kuruluşu Agora Energiewende ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ortaklığında kurulan Shura
Enerji Dönüşümü Merkezi, veri bazlı, tarafsız ve bağımsız analizler
gerçekleştirerek Türkiye’nin düşük karbonlu enerji sistemine geçişini
desteklemek üzere yola çıktı. Türkiye’nin enerji sektörünü ekonomik,
teknolojik ve politikalar açılarından değerlendiren araştırma ve analizlerle bu konudaki tartışmalara ortak bir zemin yaratmayı odağına
alan Shura, enerji verimliliğini ve yenilenebilir kaynakları merkeze
koyan bir anlayış oluşturmayı hedefliyor.
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Enerji dönüşümünün ülke ekonomisinde yaratacağı fırsatlara değinen Shura Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın ise
toplantıda şöyle konuştu: “Hızla büyüyen ekonomisi, artan elektrik
talebi ve giderek rekabete açılan enerji piyasası ile köklü bir değişim
yaşayan Türkiye, son yıllarda Avrupa’nın en hızlı büyüyen rüzgâr 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 pek çok özelliğe sahip”
2026’da 40 Bin Mw Rüzgar ve Güneş Enerjisi Kurulu Gücü Mümkün
Shura, Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi ve iletim altyapısını
kapsamlı biçimde inceleyen ilk çalışmasını da açılış toplantısında
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kamuoyu ile paylaştı. Yenilenebilir kaynakların elektrik iletim şebekesine entegrasyon seçeneklerini inceleyen analiz, önemli bir bilgi
boşluğunu dolduruyor.

Shura Enerji Sektörünü Bir Araya Getiriyor
Shura’nın düşük karbonlu bir geleceğin inşasına, bilgiye ve güncel
verilerle dayalı analizlerle katkı yapmayı hedeflediğini belirten Selahattin Hakman şunları söyledi: “Shura, farklı bakış açılarının enerji
dönüşümü sürecine entegre edilmesini ayrıca önemsiyor. Bu amaçla
Shura, yatırım, teknoloji, finans, akademi dünyasının ve danışmanlık, düşünce ve sivil toplum kuruluşlarının liderlerinden oluşan bir
danışma kuruluna ev sahipliği yapıyor. Orta Doğu’nun mitolojik
rüzgâr (Shu) ve güneş (Ra) tanrılarından esinlenerek isimlendirdiğimiz, aynı zamanda geleneklerimizdeki ‘şura’ anlayışıyla çok paydaşlı
bir müzakere zemini olma anlamı taşıyan kurumumuzun, ülkemizin
yenilenebilir enerjideki dönüştürücü gücünü çok iyi yansıtacağına
inanıyorum”
Toplantıda açılış konuşmasını yapan Sabancı Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Zehra Sayers de “Sabancı Üniversitesi yerli ve uluslararası
ortaklarla iklim değişikliği ve enerji konularında yıllardır önemli çalışmalar gerçekleştirdi ve çok sayıda başarılı girişim başlattı. Aynı şekilde, karar vericiler ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını analiz
odaklı özgün araştırmaları temel alarak bir araya getirme vizyonuyla
Shura girişimine de ev sahipliği yapıyor” dedi.

Bu analizin Türkiye ölçeğinde ilk kez gerçekleştirildiğine dikkat çeken Değer Saygın sözlerinin şöyle sürdürdü: “Elektrik iletim sisteminde yenilenebilir kaynakların artan payını analiz eden çalışmanın
sonuçları heyecan verici. Türkiye, rüzgâr ve güneş enerjisinde gerçekleşmesi öngörülen artışı, TEİAŞ’ın 2026 yılına kadar planladığı
iletim şebekesi yatırımına ek bir maliyet gerektirmeden iki katına
çıkarabiliyor. Böylece bu kaynaklardan üretilecek elektrik, toplam

tüketimin %20’sinden fazlasını karşılayabilecek düzeye geliyor. Başka bir deyişle, Türkiye’nin 2026’da rüzgâr ve güneş kurulu gücünü 40
bin MW’a çıkarmasının elektrik sistemi altyapısına büyük bir etkisi
yok. Bu sistem operatörü, kamu kurumları, enerji planlayıcıları ve
yatırımcılar nezdinde çığır açacak bir bulgu. Yenilenebilir enerji gelişimine dair bu rapor, Türkiye’nin enerji sisteminde büyük ölçekli bir
dönüşüme ışık tutabilir”
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Almanya’nın enerji konusundaki en etkin düşünce kuruluşu Agora
Energiewende’nin İcra Direktörü Dr. Patrick Graichen ise konuşmasında şu görüşleri dile getirdi: “Almanya’da, küresel ölçekte enerji
dönüşümüne öncülük etmeyi çok önemsiyoruz ve maliyeti hızla düşen yenilenebilir enerjinin ve verimlilik teknolojilerin faydasına da
şahit olduk. Enerji dönüşümünün sunduğu fırsatları fark eden birçok
devlet ve sektör arasına bu teknolojilerde yüksek potansiyele sahip
Türkiye’nin yaratıcı iş dünyasının da dahil olacağını umuyorum.
Almanya’da bu dönüşümü çok paydaşlı teknik çalışmalara dayanarak tartışabilmek amacıyla kurulan Agora Energiewende’nin, benzer
bir yaklaşımı benimsemiş Shura ile işbirliğini çok önemsiyorum.
Shura’nın Türkiye’nin enerji geleceği için değerli bir iş ortağı olduğuna inanıyorum” dedi.
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Dicle Elektrik’ten Genç Mühendislere Destek

G

Güneydoğu’nun en büyük özel şirketi olan Dicle Elektrik, yeni
mezun olacak genç mühendislere destek sunacak. Söz konusu
destek açıklamasını Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat
Karagüzel, Dicle Üniversitesi’nde DÜ düzenlenen ‘İntörn Mühendisliğe Geçiş ve Üniversite Sanayi İş Birliğine Katkıları Çalıştayı’nda yaptı.

ması ile beraber bu projeye bölgenin en büyük özel şirketi olan Dicle Elektrik olarak ciddi destek sağlayacağız” dedi. Projenin, yüksek
oranda mühendis çalıştıran Dicle Elektrik gibi işyerleri için başarılı ve
doğru adayların seçimine önemli katkı sağlayacağına değinen Murat
Karagüzel’in açıklamaları genç dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Dicle Elektrik Dağıtım
Genel Müdürü
Murat Karagüzel

DÜ Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen ve başka ülkelerden akademisyenlerin de katıldığı uluslararası ‘İntörn Mühendisliğe
Geçiş ve Üniversite Sanayi İş Birliğine Katkıları’ konulu çalıştaya katılan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, çoğunluğu mühendislik fakültesi öğrencisi olan dinleyicilere seslendi.
Prof. Dr. Fuat Toprak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştayın ‘İntörn Mühendisliğe Paydaşların Katkısı’ başlıklı bölümünde konuşan
Karagüzel, çalışmak için kendilerine gelen mühendislerden beklentilerini açıklarken, bir de müjde verdi.
Dicle Elektrik’ten Projeye Destek Sözü
Dicle Üniversitesi’nin hayata geçireceği intörn mühendislik projesi
ile eğitimlerinin son yarı yılını doğrudan işyerlerinde veya Organize
Sanayi Bölgelerinde geçirecek mühendis adaylarının bu sayede hem
çalışma yaşamına uyum sağlayacaklarını, hem de yapacakları işin
pratiğini öğrenme imkanı sağlayacağını belirten Genel Müdür Murat
Karagüzel, üniversitenin ‘İntörn Mühendislik’ mevzuatını tamamla-

Bilgi ve Becerinize Güvenin Özgür Olun
Yeni bir işe başlayacak olanların mezun olduğu üniversitenin isminden çok kendisine güvenmesi gerektiğinin altını çizen Karagüzel
“Şirketin özelleştiği ilk dönemlerde sadece 40 kadar mühendisle işe
başladık.
Bugün ise 250’si elektrik mühendisi 300 dolayında mühendisle
çalışıyoruz. Bu mühendislerin büyük kısmı Dicle Üniversitesi’nden
mezun.
Mezun olup işe başlayacağınız zaman mezun olduğunuz üniversitenin isminden çok kendinize güvenin. Bilginize, becerilerinize,
çalışma azminize güvenin. Öğrenmeye açık olun. Böyle olursanız
çalışmak için gittiğiniz yerde kendi mevkiinizi, maaşınızı ve yetkinizi
kendiniz belirlersiniz. Siz mühendis adaylarına diğer bir önerim ise,
teknik anlamda özgür ve cesur olun. Belli kalıplar içerisine sıkışıp
kalmayın.
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Mutlusan Elektrik, Fabrika Gezileri Kapsamında
Öz Timur Elektrik ve Misafirlerini Ağırladı
Mutlusan Electric Hosts Öz Timur Electric and Other Guests
As Part of the Manufacturing Plant Tour

M

utlusan Elektrik, fabrika gezileri kapsamında Öz Timur Elektrik ve misafirlerini ağırladı. 27 Nisan 2018, Cuma günü gerçekleştirilen fabrika gezisi, Şırnak bayilerimizden Öz Timur
Elektrik’in öncülüğünde düzenlendi.

Mutlusan Electric hosted Öz Timur Electric and other guests as part of
the manufacturing plant tour. The manufacturing plant tour held on
Friday, April 27, 2018, was organized by Öz Timur Electric, one of our
distributors in the city of Şırnak.

27 Nisan, Cuma günü İstanbul’a inen misafirler, Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan alınarak Mutlusan fabrikaya transferleri yapıldı.

Upon their arrival in Istanbul on Friday, April 27, the guests were picked
up at the airport and transferred to Mutlusan’s manufacturing plant.
Mutlusan fabrikasında karşılanan misafirler için showroomda bir
ikram verildi. İkram alanında hem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Hıdır Kaçmaz hem de Mutlusan’lı yöneticiler ve teknik kadro
misafirler ile ilgilendi. Ardından da gruplar halinde Mutlusan ekibiyle birlikte fabrika gezildi. Üretim süreçleri ve ürünlerle ilgili merak
ettiklerini sordular. Teknik ekip merak edilenleri cevapladı ve bilgilendirdi.

Fabrika gezisi sonrası Park Inn By Radisson Hotel’e transferleri gerçekleştirilen misafirler akşam düzenlenecek gala yemeğine kadar
istirahat ettiler. Gala yemeğinde de iyi vakit geçiren misafirler ertesi
gün dönüş yaptılar. Geziden memnun kaldıkları ve gayet iyi ağırlandıkları için Mutlusan Elektrik’e teşekkür ettiler.
Mutlusan Elektrik’te, Öz Timur Elektrik öncülüğünde düzenlenen
fabrika gezisi kapsamında Sn. Ahmet Timurtaş’a ve katılım gösteren
tüm misafirlere teşekkür etti.
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After the welcoming ceremony at Mutlusan’s manufacturing plant, the
guests were treated with refreshments. Hıdır Kaçmaz, Vice-Chairman
of Mutlusan Electricity, and other executives and technical staff of
Mutlusan accompanied the guests at the lounge. The guests, then,
found the chance to take a tour at the manufacturing plant in groups,
accompanied by Mutlusan team. They found the chance to probe into
the manufacturing processes and products. Technical staff was there
to answer their questions and inform them.
Following the tour, the guests were transferred to Park Inn By Radisson Hotel and found the chance to rest until the dinner reception. After having a great time at the dinner reception, the guests packed for
home the next day. They extended their thanks to Mutlusan Electric
emphasizing the level of hospitality they were treated with.
Mutlusan Electric, also, extended their thanks to Ahmet Timurtaş and
other guests for participating in the manufacturing plant tour.
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ELDER 11. Sektör Toplantısı

E

nerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, “2017’de vatandaşlarımızdan yazılı başvuru yoluyla Kurumumuza elektrik sektörüne ilişkin 50 binden fazla tüketici
şikayeti iletilmesi dikkat çekici bir husustur. Buradan bir kez daha
hatırlatmak isterim ki tüketici şikayetlerinin ilk muhatabı dağıtım
şirketleri ve dolayısıyla çağrı merkezleridir” dedi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz,
“2017’de vatandaşlarımızdan yazılı başvuru yoluyla Kurumumuza
elektrik sektörüne ilişkin 50 binden fazla tüketici şikayeti iletilmesi
dikkat çekici bir husustur. Buradan bir kez daha hatırlatmak isterim
ki tüketici şikayetlerinin ilk muhatabı dağıtım şirketleri ve dolayısıyla çağrı merkezleridir.” dedi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz

Yılmaz, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 11. Sektör
Toplantısı’nda, tüketici memnuniyetinin sektörde yöneticilik yapan
veya sahada ter döken işçinin memnuniyeti ile doğrudan ilgili olduğunu söyledi.
EPDK olarak yeterli ve kaliteli hizmet sunumunun temini için üzerlerine düşen düzenleme, bilgilendirme, denetim gibi çalışmaları
titizlikle yaptıklarını aktaran Yılmaz, sektör temsilcilerinden de başta hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti olmak üzere her alanda
azami çaba göstermelerini beklediklerini vurguladı.
“Nasıl ki biz ayrıştırıcı değil kucaklayıcı ve birleştirici bir anlayışla
görev yapıyorsak, sektörümüzde görev yapan herkesten de takım
ruhu bilinci ile hareket etmesini bekliyoruz” diyen Yılmaz, sektörde
başarının da başarısızlık gibi müşterek olduğunu anlattı.
Yılmaz, bu doğrultuda geçen yıl ki yatırım gerçekleşmelerinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, “Yatırımlar konusunda yeni tarife
döneminde çıtayı yükseltmemize rağmen dağıtım sektörünün bu
yüksek çıtayı yakaladığını, hatta aştığını gördük. Dağıtım şirketleri
2016 yılında 4 milyar liralık tarifelere esas yatırım yaparken 2017 yılında bu rakam 4,7 milyar liraya ulaştı ve öngörülen yıllık yatırım ta-
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vanının yaklaşık yüzde 34 üzerinde bir gerçekleşme söz konusu oldu.
Yani şirketler; uygulama dönemi için belirlenen kurul onaylı yatırım
bütçesini öne alarak kullanmayı tercih ettiler ve yatırım konusunda
hevesli ve iştahlı olduklarını ispat ettiler” diye konuştu.
“50 Binden Fazla Şikayet Gelmesi Dikkat Çekici”
Yılmaz, yatırım rakamlarından daha önemli olan o yatırımların hizmet kalitesine ve müşteri memnuniyetine yansıması olduğuna değinerek şöyle devam etti:
“EPDK olarak tüketicilerin bilinçlendirilmesine, sahip oldukları hakları en iyi şekilde öğrenmelerine büyük önem veriyoruz. 2017’de
vatandaşlarımızdan yazılı başvuru yoluyla kurumumuza elektrik
sektörüne ilişkin 50 binden fazla tüketici şikayeti iletilmesi dikkat
çekici bir husustur. Buradan bir kez daha hatırlatmak isterim ki tüketici şikayetlerinin ilk muhatabı dağıtım şirketleri ve dolayısıyla çağrı
merkezleridir. Zira serbest bir piyasada kamu ancak müşteri ile şirket arasında çözüm bulunamayan konularda devreye girmelidir. Bu
sebeple çağrı merkezlerinde çalışan personelin vatandaşlarımızı en
faydalı ve en hızlı şekilde bilgilendirmeleri sorunların çözümü için de
en doğru şekilde yönlendirmeleri büyük önem taşımaktadır. Çağrı
merkezi personeli mutlak surette gerekli eğitimlerden geçirilmeli,
tüketicilerimiz muğlak cevaplarla veya baştan savma bir tavırla karşılaşmamalıdır.”
Güçlü ve etkin iletişimin olmadığı yerde yeni sorunların ortaya çıkacağnı belirten Yılmaz, “Bu sebeple çağrı merkezlerinde görev yapan
her personel vatandaşlarımızla iletişiminde nezaketten taviz vermemeli. Karşısındaki insanın derdine derman olabilmek için sabırlı ve
gayretli olmalıdır” ifadelerini kullandı.
“Akıllı Şebeke Altyapısını Hep Birlikte Kuracağız”
Tüketicinin memnun olmadığı bir piyasanın sağlıklı işlemeyeceğini
vurgulayan Yılmaz, “Şirketlerin küstürüldüğü bir piyasada da vatandaşımızın hak ettiği üstün hizmet kalitesini yakalayabilmek mümkün değildir” dedi.
Yılmaz, dağıtım şirketlerinin daha etkin hizmet vermesi için akıllı
şebeke yapısı kurmalarını sağlayacak mevzuat düzenlemelerini yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: “Bitme noktasına gelen ve
EPDK destekli bir proje olan Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve
Strateji Belirleme Projesi’nin ülkemizin teknolojik altyapılarına yapılacak yatırımlar için aydınlatıcı bir rol üstlenmesini bekliyoruz. Yeni
dönemde, teşvik esaslı tarife düzenlemeleri ile akıllı şebeke yatırımlarının yaygınlaştırılması için tüm elektrik dağıtım sektörünü motive
edecek düzenlemeler yapacağız. Kayıp kaçak oranının asgari düzeye
indirildiği, küçük ölçekli ve yenilenebilir kaynaklı üretimin desteklendiği bir dağıtım şebeke altyapısını inşallah önümüzdeki günlerde
sektörümüzle birlikte kuracağız. İnanıyoruz ki akıllı şebekeler; daha
üstün hizmet kalitesi ve daha yüksek müşteri memnuniyetini de beraberinde getirecektir.” Kaynak : Bursa AA
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Güneş Enerjili Ticari Çatılar Konferansı’na
Yoğun Katılım

E

ndüstriyel çatılarda güneş enerjisinin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri ile geleceği Solarbaba Solar Çatı Konferansında masaya yatırıldı. 22 senedir başta güneşten elektrik
üretimi olmak üzere, temiz enerji kaynaklarının tanıtılması, tabana
yayılması ve kurulu kapasitesinin artması için çalışan Solarbaba’nın
geleneksel Solar Çatı konferansı bu yıl 3’üncü kez; Asunim Türkiye,
SMA Solar Technology AG, BASEAK Detons ve Zorlu Solar destekleri
ile gerçekleştirildi. 1127 kişinin kayıt yaptırdığı ve Solarbaba

çatısı ve cephesi her gün bol miktarda güneş alıyor. Ülkemizde, bu
binaların artık aynı zamanda elektrik üreticisi konumuna dönüşmeleri için mevzuatlarda son zamanlarda kolaylaştırıcı düzeltmeler de
yapılıyor. En az 10 GW gücünde bir potansiyele sahip olduğu tahmin
edilen endüstriyel çatıların en kısa zamanda güneşten elektrik üretebilmesi Türkiye ekonomisi ve istihdamı için de büyük önem taşıyor. Tüketimin olduğu yerde üretim esasına dayalı milyonlarca ufak
güneş enerjisi santrali hem cari açığın azaltılması, istihdama katkı

organizatörlüğünde ICCI Powered by Power-Gen 2018 bünyesindeki konferansta, endüstriyel çatıların potansiyeli ve geleceği masaya
yatırıldı. Fütürist Ufuk Tarhan’ın da konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte enerjiden finansa çeşitli sektörlerden öncü konuşmacıların yanısıra güneş enerjisine dayalı kripto para birimi SolarCoin Kurucusu
Francois Sonnet de “SolarPara” konseptini, güneş enerjisi ve blockchain ilişkisini katılımcılarla paylaştı.

sağlanması, kayıp-kaçak problemlerinin önüne geçilebilmesi hem
de arz güvenliği, yerli-milli-katma değerli ve ihraç edilebilir teknoloji üretimi için de ideal bir uygulama alanı sunuyor.

Okul, ofis binaları, oteller, camiler, kamu binaları, belediyeler, seralar,
organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, hastaneler, alışveriş merkezleri, üniversiteler, havaalanları, depolar gibi çok sayıda çeşitli işletme
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Endüstriyel Çatılarda Doğru ve Kaliteli EPC Hizmetinin Önemi
Endüstriyel çatılarda hem sanayimiz hem de ülkemiz için büyük
fırsatların yattığına değinen Asunim Türkiye Genel Müdürü Umut
Gürbüz konferansta “Son dönemde elektrik fiyatlarında artış yaşanırken, fotovoltaik sistemlerin fiyatlarında düşüş görüldü. Bu sayede sanayicilerimiz çok cazip fiyatlarla kendi elektriklerini üretme
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noktasına ulaştı. Yakında solar çatılara sahip üreticilerin enerji maliyetlerindeki düşüş sayesinde, solar çatıya sahip olmayan üreticilere
nazaran daha rekabetçi konuma geldiklerini hep beraber göreceğiz.
Bu avantaj elbette ki sadece akıllı tasarım, doğru ürün seçimi ve tecrübeli mühendislik kavramlarının bir araya gelmesi ile ortaya çıkacaktır” sözleri ile sektörü değerlendirdi.

bir potansiyel taşıyor. Görüştüğümüz üst düzey tüm karar vericiler
bu hedef doğrultusunda planlama yapıyor. Umarız bu tip çatı uygulamalarının hızlanabilmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri biran
evvel hayata geçer” açıklamalarını yaptı.
Natalizia ayrıca “Doğru inverter seçimi yüksek verimli bir çatı üstü
GES için çok önemli bir kriter. SMA olarak ticari segmentteki çözümlerimize ilaveten farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni ürünlerimiz
Sunny Tripower CORE 1 ve SHP75 Peak 1 modellerimizi Türkiye pazarına sunuyoruz. Ayrıca çok yakında enerji depolama, elektrikli araç
şarj istasyonları, iklimlendirme gibi birçok entegrasyonu içeren yeni
enerji yönetim platformu ennexOS’i de ticari kullanıcıların hizmetine
sunuyor olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.
Zorlu Enerji Grubu Solar Direktörü Evren Evcit “Çatı pazarını harekete geçirebilmek adına atılması gereken en önemli adım mahsuplaşmanın getirilmesi. Mahsuplaşma sayesinde hem devlete hem
de tüketicilere büyük yarar sağlanacak. Pazarın sağlıklı bir şekilde
büyüyebilmesi için de; denetim konusunda yasal düzenlemeler
hazırlanması, onaya sunulan projelerdeki teknik konulara dikkat
edilmesi ve her ayrıntının göz önünde bulundurulması gerekiyor”
değerlendirmesini yaptı. Zorlu Enerji Grubu Solar Teknik Müdürü Halil Oral ise “Endüstriyel çatılarda güneş paneli kurulumları için dikkat
edilmesi gereken en önemli iki konu, çatıdaki statik ve sızdırmazlık.
Yatırımcıların kurulum sonrasında sıkıntı yaşamaması ve tesisinden
maksimum kazanç sağlayabilmesi için; çatısını profesyonel, güvenilir kurulum firmalarına emanet etmesi, çatının yapısına uygun en
doğru ürün ve hizmeti seçmesi gerekiyor. Biz Zorlu Enerji olarak çatı
projelerinde enerjiyi maksimize etmekten önce, güvenliği maksimize ediyoruz” dedi.

Dünyanın 12 ülkesine hizmetlerini götüren bir şirket olarak küresel
çaptaki deneyimlere dayanarak, Gürbüz süreci şöyle özetledi: “Çatı
üzeri GES alanında yapılan yanlış seçimlerin beklenenden az getiri
sağlamasını bir kenara bırakın, aksine büyük zararlara yol açtığını
biliyoruz. Çatı üzeri GES’ler arazi tipi GES’lerden farklı ve çok daha
kompleks sistemlerdir. Endüstriyel çatılarda doğru ve kaliteli bir EPC
için öncelikle yük profillerinin ve enerji ihtiyaçlarının doğru analizi
önemli. Kurulumun yapılacağı tesis içinde üretilen üründen, tesisin çatı özelliklerine ve çevresine kadar yapılacak kapsamlı çalışma
sonrası, o tesis karakteristiğine en uygun tasarım ve tasarıma uygun
ürünlerin seçilmesi gerekli. Tüm bu hazırlık ve tasarım süreçlerine
hakim profesyonel kurulum ekibinin çeşitli kriter ve püf noktalarını
gözeterek kurulumu tamamlaması, kurulumu yapan şirketin tüm
teminat ve garantileri vermesi ile süreç sonlanır”.
Çatı Pazarı Potansiyeli Çok Yüksek
SMA Solar Technology Güney Avrupa Bölge Yöneticisi Valerio Natalizia endüstriyel çatı pazarının büyüme potansiyelinin yüksek
olduğuna dikkat çekerken, “Devlet teşviklerinden bağımsız olarak
tüm sanayiciler ve büyük ölçekli ticarethaneler öztüketim modeliyle işletmeleri için çok büyük enerji tasarrufu sağlayabilir. Lisanssız
elektrik üretim yönetmeliğiyle birlikte Türkiye’de 4,5GW’ın üzerinde
bir güneş enerjisi kurulumu gerçekleşmiş olması oldukça sevindirici.
Dileriz ki aynı büyüme trendini evsel ve ticari çatı pazarı için de yaşarız. Türkiye büyüyen ekonomisi ve yüksek ışınım oranı ile çok büyük

Hem Elektrik Üret Hem Solar Para Kazan
Çatılarda üretilen fazla elektriğin depolanması, çatıların birbiri ile
iletişimi ve kendi aralarında güneş elektriği alışverişi yapabilmeleri,
blockchain teknolojisine dayalı SolarCoin gibi birimlerin yaratılması
ve elektrikli arabaların zaman içerisinde sistemin doğal bir parçasının olması gibi yakın geleceğin önemli başlıklarının ele alınacağı etkinlikte SolarCoin Kurucusu Francois Sonnet de geleceğin kripto para
birimi ile güneş enerjisi arasındaki ilişkiyi anlattı. Doğrulanmış her
bir MWsaat güce karşılık tesis sahiplerine 1 SolarCoin verilmesi fikrine dayanan “SolarCoin”, diğer kripto para birimlerinin aksine detayları ve para transferlerini şeffaf bir şekilde gösteren sistemde işliyor.
Güneş Enerjisinde Teşviksiz Yeni Dönem
Dünyada bugüne kadar güneş enerjisinde birçok ülkede devlet
teşvikleri önemli bir yer teşkil ediyordu. Yeni dönemde ise teşvikler
yerini yeni çözümlere bırakacak. Solarbaba Kurucusu Ateş Uğurel bu
konuda; “Bu yüzden her bireyin ve kurumun kendi elektrik ihtiyacını
ister çatısında ister ülkenin herhangi bir yerindeki arazisinde olsun,
temiz enerji kaynaklarından üretmesi temel hedef olacak. KurumsalSolar isimli model, önümüzdeki senelerde dünyanın birçok ülkesinde tanıklık edeceğimiz bir model. Elektrik üreticisi ile elektrik tüketicisini SolarKontrat adını verebileceğimiz standart bir blockchain
tabanlı anlaşma ile aracısız bir araya getiren liberal piyasa koşulları,
aynı zamanda dijital devrimin de önemli bir adımı olacak” dedi.
Kaynak : www.solarbaba.com
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Teksan Saudi Elenex Fuarı’na Katıldı

T

eksan Jeneratör Suudi Arabistan’daki pazar payını artırmaya
Odaklandı. Enerji sektöründe son yıllarda ileri teknoloji üreten firmaların öne çıktığı görülüyor. Sektörün devleri ise ürün
ve hizmetlerini tanıtmak için dünyaca kabul görmüş fuarları tercih
ediyor. Bu yıl yirmincisi gerçekleşen ve 7-9 Mayıs 2018 tarihlerinde
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Saudi Elenex Tra-

Saudi Elenex Fuarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Teksan Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak
Başeğmezler şunları söyledi: “Teksan Jeneratör olarak sektörümüz
ile ilgili önemli organizasyonların hemen hepsine katılıyoruz. Son
olarak 7-9 Mayıs 2018 tarihlerinde Riyad’da gerçekleşen Saudi Elenex Fuarı’nda şirketimizin Ar-Ge gücünü ortaya koyan inovatif ürün-

de Show da sektörün alanında en büyük organizasyonlarından biri
olarak kabul ediliyor. Teksan Jeneratör bu önemli buluşmada yerini
aldı ve Saudi Elenex Fuarı’nda inovatif ürünlerini sergiledi. Teksan’ın
hedefinde Suudi Arabistan’daki pazar payını artırmak var.

lerimizi sergiledik. Ar-Ge ve inovasyon gücümüzle ürettiğimiz üstün
teknoloji ürünlerimizi 128 ülkeye ihraç ediyoruz. Suudi Arabistan’a
da önemli oranda ihracat gerçekleştiriyoruz. Suudi Arabistan, Ortadoğu ve Körfez Bölgesi açısından çok önemli bir merkez konumunda
bulunuyor.

Enerji sektörünün yakından takip ettiği Saudi Elenex Trade Show
(20. Uluslararası Elektrik, Aydınlatma, Güç Üretimi ve Su Teknolojisi
Fuarı) firmaların yeni ürünlerini tanıttığı bir platforma dönüştü. Pek
çok bölgeden binlerce katılımcı ve ziyaretçiyi buluşturan fuarda yaklaşık çeyrek asırdır yenilikçi çözümleri ile enerji sektöründe hizmet
veren Teksan Jeneratör, kesintisiz güç çözümlerini sergiledi.
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2018 yılında bu pazardan aldığımız payı daha da artırmayı planlıyoruz. Fuarda gördüğümüz yoğun ilgi hedefimize ulaşmak noktasında
motive edici oldu.”
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Çiftçilere Elektrik Desteği Geliyor

B

ahar paketinin ikincisi geliyor. Paket kapsamında 50 bin çiftçiye
elektrik faturası desteği verilecek, 1.2 milyarlık yol geçiş borcu
yapılandırılacak ve bildirimi eksik olan binlerce işverene af gelecek. Hükümet, ikinci bahar paketiyle de milyonların cebine yansıyacak, günlük yaşamına dokunacak, ödeme kolaylıkları ve rahatlama
sağlayacak adımlar atıyor. Tarımsal sulamadan kaynaklı elektrik borcu bulunan 50 bine yakın çiftçiye de müjdeli haber geldi.

me, bakım ücreti, su kullanım hizmet bedeli, elektrik enerji borcu
bulunması halinde DSİ, elektrik dağıtım şirketi ya da perakende
şirketince tarımsal destekleme ödemesi yapacak bankaya borç miktarı bildirilecek. Borç tutarı, çiftçilerin destekleme ödemelerinden
mahsup edilerek DSİ veya işletme ve bakım sorumluluğu devredilen
gerçek veya tüzel kişiye, elektrik dağıtım şirketine veya elektrik perakende satış şirketine ödenecek.

Çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik borçlarının yasal takibe gerek kalmaksızın tahsili sağlanacak. Çiftçilerin borçları,
desteklemelerinden mahsup edilerek elektrik dağıtım şirketlerine
ödenecek. Yine aynı paket kapsamında 1.2 Milyar Lira’nın üzerindeki
köprü, yol geçişi cezaları yeniden yapılandırılacak, binlerce şirketin
eksik bildirim kaynaklı cezaları af edilecek. Meclis Başkanlığı’na sunulan pakette yer alan bazı önemli başlıklar şöyle:

Döviz Önlemleri ve Hazine’ye Özel Yetki

1.2 Milyarlık Borç Yapılandırılıyor
Düzenleme kapsamında 1.2 milyar liralık köprü, yol geçişi cezası
yeniden yapılandırılıyor. Otoyollar başta olmak üzere parasını ödemeden geçiş yapanlara kesilen cezalar ve faizlerin bir kısmı silinecek,
bir kısmı taksitlendirilecek.
İşverenlere Bir Şans Daha
Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimlerindeki eksiklikler nedeniyle
ceza kesilen binlerce işletmenin de yüzü güldü. Bildirgelerde hesap
hatası yüzünden kesilen cezalar düzenlemeyle verilecek 15 günlük
ek süre içinde düzeltilirse cezalar silinecek. Mevcut uygulamada
bildirimlerde kuruluşlardan kaynaklı hatalarda için bile ceza kesilebiliyor.
İskân Kanunu’nda Kolaylık
İskân Kanunu’ndan kaynaklanan sorunlar da çözülüyor. Bu kapsama
neler gireceği konusundaki çalışma devam ediyor.
50 Bin Çiftçinin Yüzü Gülecek
Çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik borçları takibe
girmeden tahsil edilebilecek. Bu çiftçilerin ödenmeyen sulama işlet-
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Yeni dönemde dövizle kredi kullandıran bankaların da sorumluluğu
olacak. Bankalar müşterinin dövizle borçlanma kriterlerini karşılayıp
karşılamayacağı konusunda titiz davranacak. Gerekli kontrolü yapmayan bankalara 50 bin liradan 250 bin liraya kadar ceza verilecek.
Türk Parasını Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikle Hazine’ye ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgeyi gerçek-tüzel kişilerden isteme
yetkisi veriliyor. Hazine, kamu kurumlarından devletin güvenliği,
aile hayatının gizliliği, meslek sırrı gibi hükümler saklı kalmak koşuluyla her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilecek.
İhale Kanununa İnce Ayar
İhalenin pazarlık usulüyle yapılma koşuluna netlik kazandırmak
amacıyla Kamu İhale Kanunu’nda düzenleme yapılıyor. Doğal afet,
salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi öngörülemeyen
olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılması koşuluna ‘yapım tekniği açısından özerklik arz eden’ başlığı da ekleniyor.
Yeniden Değerleme 30 Eylül’de
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerinin aktiflerinde yer
alan taşınmazlarının değerleri, Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Finans sektöründe faaliyet gösterenler, kayıtlarını yabancı para birimiyle tutmalarına izin verilenler
bundan yararlanamayacak. Mükellefler yeniden değerleme işlemlerini, 30 Eylül 2018’e kadar yapacak. Taşınmazların yeniden değerleme sonrası ve yeniden değerleme öncesi net bilanço aktif değerleri
arasındaki fark, pasifte özel bir fon hesabına alınacak.
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Dikili Tip Kabinetin Yeni İsmi; Evoline
The New Name for Free-Standing Cabinets: Evoline

1

989 yılından beri Türkiye’nin öncü kabinet üreticisi Estap, yeni
nesil Evoline dikili tip kabinetleriyle sıradanlığa meydan okumaya devam ediyor. Estap mühendisleri tarafından estetik görünümü mekanik direnci artırılacak şekilde tasarlanan Evoline, 1000 kg
taşıma kapasitesiyle kabinet kavramına yeni bir boyut kazandırıyor.

Turkey’s leading cabinet manufacturer since 1989, Estap challenges
the ordinary with its new generation of Evoline free-standing cabinets.
Designed by Estap engineers for increased mechanical resistance and
an aesthetic look, Evoline brings a whole new meaning to the cabinet
concept with up to 1.000 kg load carrying capacity.

Türkiye kabinet sektöründe Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE)
onayladığı ilk firma olan Estap, son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği
Evoline dikili tip kabinet ile sektöre farklı bir bakış açısıyla baktığını
bir kez daha kanıtlıyor.

The first company operating in Turkish cabinet sector certified by Turkish Standards Institution (TSE), Estap makes a difference with its freestanding cabinets developed using the latest technology.

Çözüm Ortağınız Evoline
Estap mühendisleri tarafından ana profili estetik görünümü ve mekanik direnci artıracak şekilde tasarlanan Evoline, 45˚’lik açıya sahip
6 bükümden oluşuyor. Var olan havalandırma sisteminin alan kaybını önlemek için tavan sacı yüzeyine teması en aza indiren Evoline,
4 farklı köşeden temasla sabitleniyor. 600 mm. genişliğindeki kabinlerde tek, 800 mm. genişliğindeki kabinlerde çift kablo girişiyle
bütünleşen Evoline, 1000 kg taşıma kapasitesiyle kabinet kavramına
yeni bir boyut kazandırıyor. Yaylı menteşe sistemine sahip olmasıyla
kullanıcısına kolay sökülebilme olanağı tanıyan Evoline; fan sistemi,
dikey kablo düzenleyicisi, dikey kablo tavası, tekerlek/pinyon ayak
grubu, sabit ve hareketli raflar, aydınlatma modülü, topraklama
sürekliliği ve zemine sabitleme kiti aksesuarlarıyla kullanıcısının
beğenisini kazanıyor.
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Evoline; Your Solution Partner
Main profile has an aesthetic structure which increases mechanical resistance, folded at an angle of 45 degrees and consisting of 6 bends for
each profile. Evoline minimizes the contact with the top sheet surface
in order to prevent any losses in the ventilation system and the cabinet
is fixed at four corners.
Integrated with a single and double cable inlets made available in cabinets of 600 mm and 800 mm width, respectively, the product makes
a difference with up to 1.000 kg load carrying capacity. Evoline also
offers the ease of dismantling thanks to the spring hinges used, and it
steals the spotlight with its fan system, vertical cable manager, vertical
cable tray, wheel/pinion feet modules, fixed & mobile shelves, lighting
module, uninterrupted grounding, and floor securing kit.
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Enerjisa Enerji, EŞARJ ile Türkiye’yi Elektrikli Araç
Şarj İstasyonlarıyla Kaplayacak

T

ürkiye’nin lider enerji şirketi Enerjisa Enerji, şarj istasyonları satışı ve sarj istasyonu ağı kurulumu alanında faaliyet gösteren ve
bu alanda Türkiye’de pazar lideri konumunda bulunan Elektrikli
Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. hisselerinin büyük çoğunluğunu satın
aldı. Otomotiv endüstrisinde devrim yaratan elektrikli otomobil
satışları dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artıyor. Elektrikli
araçların gelişimine paralel olarak şarj istasyonlarına olan ihtiyaç
da artıyor. Artan “şarj” ihtiyacını gören Türkiye’nin lider Enerji şirketi

“Satın Alma Elektrik Enerjisi Sektörüne 360 Derece
Bakış Açımızın Göstergesi”

olan Enerjisa Enerji, Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş.’nin (EŞARJ)
hisselerinin büyük çoğunluğunu satın alarak şirketin hakim hissedarı oldu. Bu satın almayla Enerjisa Enerji, elektrik sektöründe dağıtım
ve satıştaki liderliğinin yanısıra bu alanda da yenilikçi ve öncü rol
üstlenerek endüstrinin dönüşümünde aktif rol oynamayı hedefliyor.

Zaimler, “Çevre dostu elektrikli araçların yaygınlaşması Türkiye açısından çok önemli. Elektrikli araçların yaygınlaşması ve bu sektörün
gelişimi için de ülke genelinde yaygın şarj istasyonu ağına büyük
ihtiyaç var. Enerjisa olarak büyüme politikalarımızı her zaman
sürdürülebilir ve çevre dostu ürün ve hizmetlerle güçlendirmeyi
hedefledik. Bununla birlikte elektrik endüstrisinin her alanında
müşterilerimize hizmet sunmak ve onlara böyle yenilikçi çözümler
üretmeyi de hedeflerimiz arasına ekledik. EŞARJ’ın satın alınması da
enerji sektörüne bakışımızın somut bir göstergesidir. Eşarj’ın inovatif
iş modeli ile Enerjisa’nın bilgi ve deneyimini birleştirerek Türkiye’nin
çevik ve yenilikçi enerji şirketi olarak insanımızın hayatına dokunan
çözümler üreterek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’de 2008 yılında faaliyete geçen EŞARJ, şarj istasyonları satışı
ve sarj istasyonu ağı kurulumu alanında faaliyet gösteriyor. EŞARJ’ın
bugün itibariyle Türkiye’de 80 şarj istasyonu ve 1.000 müşterisi bulunuyor. Büyük bir hızla gelişen elektrikli araçlar sektörüne yönelik
ulusal istasyon ağı ve işletim sistemlerinde lider konuma sahip olan
Eşarj, şarj ünitelerinden oluşan ulusal istasyon ağı ve hizmet modelini güçlendirerek Türkiye’nin her noktasında şarj çözümleri sunmayı
hedefliyor.

EŞARJ’ın hisselerinin satın alınmasıyla ilgili açıklama yapan Enerjisa Enerji CEO’su Kıvanç Zaimler, bu satın almanın Enerjisa Enerji’nin
elektrik enerjisi sektörüne 360 derece bakış açısının çok önemli somut
bir göstergesi olduğunu söyledi. EŞARJ’ın yeni gelişen bir alanda
müşterilerine sunduğu inovatif iş modeli ile Enerjisa’nın enerji sektöründeki bilgi, deneyim ve gücünü birleştirdiklerine dikkat çeken
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Sanayiciye Elektrik Şoku

E

nerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Vatansever, 50 milyon kWh olan yıllık enerji tüketim
limitinin aşağı çekilmesi ile çok daha fazla sayıda sanayi tesisi
ve organize sanayi bölgesinin enerji maliyetinin artacağını söyledi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 20 Ocak
2018’de yayınlanan ve 1 Nisan 2018’de yürürlüğe giren tebliğin
oluşturduğu şokun yankıları sürerken, yıllık tüketim limitlerinin düşürülmesi ile elektrik maliyetleri artan reel sektör kuruluşlarının ve
OSB’lerin sayıları çoğalacak.

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Vatansever, yakında bu uygulamanın genişleyeceğini ve
50 milyon kWh olan yıllık enerji tüketim limitinin aşağı çekilmesi
ile çok daha fazla sayıda sanayi tesisi ve organize sanayi bölgesinin
enerji maliyetinin artacağını söyledi. Bu durumıun sanayicinin maliyet yapısını bozacağını ve öngörülemezliği artıracağını kaydeden
Vatansever, “Önümüzdeki günlerde yıllık elektrik tüketim limitinin
düşürülmesi ile çok daha fazla sanayi tesisi tarife dışında kalacak ve
Nisan 2018 döneminde olduğu gibi tarifeye göre çok yüksek fiyata
enerji kullanacak. Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığımızı ve EPDK
yöneticilerimizi bu konuda şimdiden uyarma ihtiyacı hissediyoruz”
dedi.
“Bu Döviz Kuru İle Fiyatın İnmesi İmkansız”
EPDK tarafından yayımlanan Ocak 2018 Ulusal Tarifesinde sanayi için
elektrik fiyatı 21,97 kuruş/kWh iken Nisan 2018 Ulusal Tarifesinde
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sanayi için 22,98 kuruş/kWh, yeni tebliğe göre ise Nisan 2018 dönemi elektrik yalın birim maliyetinin 26,5 ile 28 krş/kWh aralığında
olduğuna dikkat çeken Vatansever, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yeni
tebliğe göre elektrik piyasasında saatlik değişen Piyasa Takas Fiyatı
(PTF), sanayi tesisi ya da OSB’nin o saatte tükettiği elektrik miktarı
çarpımı hesaplanarak o saatte elektrik için ödeyeceği bedel hesaplanıyor. Bu rakama Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyeti ve aracı firmalara ödenen komisyon eklendiğinde Nisan 2018 için şirketlerimizin tüketim profili ve tedarikçisine ödediği

komisyona bağlı olarak elektrik fiyatı 26,5 ve 28 kuruş/kWh olarak
gerçekleşiyor. Bu fiyata ilave olarak dağıtım bedeli, sistem iletim
bedeli ve diğer vergi ve fonlar da ekleniyor. Her ay farklı, belirsiz ve
yüksek fiyattan enerji satın almaya zorlanan sanayicinin enerji maliyetini öngöremeden ulusal ve uluslar arası piyasada rekabet etmesi
mümkün değil. Diyelim ki sanayicimiz bugün bir sipariş aldı, sözleşmesini yaptı ve malını Temmuz ayında teslim edecek. Maliyetlerini
hesaplarken belirlediği elektrik fiyatı, üretime başladığı anda belki
yüzde 10, belki yüzde 30 artacak.
Enerji üretiminde ithal kaynaklara yüzde 75 oranında bağımlı olduğumuz ve döviz fiyatının sürekli yükseldiği bir durumda, piyasa fiyatının düşme ihtimalini hemen hemen sıfır görüyoruz. Zaten zorlukla
üretim yapan sanayicimizin rekabet koşullarına darbe vuracak bu tür
girişimlerin olmamasını diliyoruz.”
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Sanayi Kenti Güneş’ten Kazanacak

S

anayi kenti Kocaeli, yılda 4 milyon 470 bin kilovatsaat elektrik
enerjisi üretilmesinin planlandığı Güneş Enerji Santraliyle ülke
ekonomisine katkı sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 dönüm arazi üzerine
kurulan güneş enerjisi santralinden (GES), yılda 2,6 milyon liralık
gelir elde edilmesi planlanıyor. Sanayi ve liman kenti olarak adından
söz ettiren Kocaeli’de, Kandıra Namazgah Barajı çevresinde kurduğu
güneş enerji panelleriyle elektrik üretmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, yılda 4 milyon 470 bin kilovatsaat enerji sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin önemli bir enerji açığı bulunduğunu ama
aynı zamanda güneşi “bol” bir ülke olduğunu söyledi. Dünya çapında
enerji üretimi ve yenilenebilir enerji kaynakları için farklı yöntemler
uygulandığını belirten Karaosmanoğlu, belediyelerinin de bu konuda girişimlerde bulunduğunu kaydetti.
Karaosmanoğlu, bu kapsamda HES projeleriyle enerji üretimi yapan
belediyenin, İSU Genel Müdürlüğü’nün de güneş ışınlarını enerjiye
dönüştürmek için yeni bir projeyi daha hayata geçirdiğini anlatarak,
“Kandıra bölgesine su sağlayan Namazgah Barajı çevresine bir güneş enerjisi tarlası kuruldu. Baraj çevresindeki 60 dönümlük alanda oluşturulan güneş enerjisi tarlası aktif hizmet veriyor. EPDK ile
yapılan anlaşma sonucunda İSU, üretilen enerjiyi elektrik hatlarına
veriyor” şeklinde konuştu.
“5-6 Yılda Yaptığımız Masraf Geri Dönecek”
Karaosmanoğlu, güneşin tükenmeyen büyük bir kaynak olduğunu
ifade etti. Güneşten istifade etmenin ve teknolojik gelişmeleri bu
yönde izlemenin herkesin görevi olduğunu belirten Karaosmanoğlu,
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şunları kaydetti: “Biz de hem model olsun hem de enerji üretelim
diye bu çalışmaları başlattık. Kandıra Namazgah Barajı’nda su havzasının dışında kamusallaştırdığımız önemli bir bölüm var, burada
büyük bir enerji panelleri tarlası yaptık. Yatırım maliyeti 16,8 milyon
lira, yılda 2 milyon 610 bin lira gelir elde edeceğiz. Önemli bir enerji
oradan elde edeceğiz. Ben inanıyorum ki 5-6 yılda yaptığımız masraf geri dönecek. Bu çalışmaları önemsiyoruz, doğal enerji kaynaklarından istifade ediyoruz, Türkiye’nin enerjisine de önemli bir enerji
katıyoruz.”

“Güneşten En Güzel Şekilde İstifade Etmeye Çalışıyoruz”
Karaosmanoğlu, doğal bir enerji kaynağından, kendi kendine yenilenebilir enerji kaynağından istifade edeceklerini belirterek, bu tür
yatırımları fırsat buldukça yapacaklarına vurgu yaptı. Özel sektörün
de bu alanda yatırımlar yaptığını ifade eden Karaosmanoğlu, kentteki su kaynaklarının bulunduğu noktalarda da enerji üretimi gerçekleştirdiklerini anlattı.
Karaosmanoğlu, güneş enerjisinden elde ettikleri enerji kaynağıyla
en az 10-15 bin nüfusa yetecek kadar enerji elde edebileceklerini
belirterek, şunları ifade etti: “Biz su kanal idaresinde çok miktarda
elektrik kullanıyoruz. Yani yaz mevsiminde aylık elektrik tüketimine
verdiğimiz para 4 milyon lirayı geçiyor. Bunun önemli bir bölümünü güneş enerjisinden elde ettiğimiz enerjiyle karşılayacağız. Bu da
bizim gelirlerimize olumlu etki yapacak. Güneşten, HES’ten ve ayrıca rüzgar elektrik santrallerinden en güzel şekilde istifade etmeye
çalışıyoruz. Başiskele Kullar Arıtma Tesisi Güneş Enerji Tesisleri, 3,3
milyon liraya mal olacak. Çalışmalarımız devam ediyor, buradan da
yılda 1 milyon 350 bin kilovatsaat enerji elde edilecek. Yıllık 755 bin
lira da gelir elde edilecek.”
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Dijital Esnaf Olmanın 7 Kuralı

T

OBB e-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax e-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, dijital esnaf olmanın 7 kuralını açıkladı.
Dijitalleşmeyen işlerin önümüzdeki yıllarda yaşama şansının
olmayacağına işaret eden Cenk Çiğdemli, e-ticaret sitesinin kurulum
aşamasından reklamını yapmaya, müşteri memnuniyetini yönetmekten güvenliğe kadar kritik alanlarda neler yapılması gerektiğini
aktardı.
TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi,
Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu
Cenk Çiğdemli

gabyte) üzerinde dijital veri oluşuyor. Tahminlere göre bir kişi ayda
ortalama 10 GB veri üretiyor. Tüm bu bilgiler yığılarak artmaya devam ediyor. Özellikle şirketler için verilerini yedeklemek öncelikli konular arasında artık. Bir makine arızası, fidye yazılım veya herhangi
bir siber saldırı geri döndürülemeyecek zararlara yol açabiliyor.
SSL ve 3D Secure Önemli
Bir e-ticaret sitesinde SSL sertifikası mutlaka olmalıdır. Aksi halde
müşterileriniz siteye güvenip kredi kartı bilgilerini girmek istemeyecektir. Bunun yanı sıra 3D Secure hizmetinin de açık olması tavsiye
edilir. Çünkü 3D Secure ile müşteri, ödemeyi yaptığına dair bir SMS
onaylaması yapmak zorundadır. Bu onaylama, hem müşteri hem de
satıcı için güveni arttırır. Bu uygulamanın kredi kartı cirolarını düşüreceğine, müşterinin alışverişten vazgeçeceğine dair yanlış bir kanı
var. Yapılan araştırmalara göre kredi kartı satışlarında bu sebeple
herhangi bir düşüş yaşanmıyor, hatta dürüst ve garantici müşteri 3D
Secure uygulamasının olduğu siteyi daha güvenli buluyor.
Bütçeye Göre Dijital Reklam

Sitede Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanmayın
Öncelikle altyapısı sağlam bir e-ticaret sitesi yaptırmanız gerekiyor. Sitenizi yaptırmak için hizmet alacağınız firmanın profesyonel
olduğundan emin olmalısınız. Google aramalarda 300-500 liraya
bile site yaptığını iddia eden şirket görünümlü şahıslar görebiliyorsunuz. Ucuza e-ticaret sitesi açan, vur-kaç yapan bir dolandırıcı da
çıkabilir. Profesyonel bir altyapının bu rakamlara kurulmayacağını
unutmamalısınız. Sitenizde açık kaynak kodlu ücretsiz yazılımlar
kullanılmadığından da emin olmalısınız. e-ticaret gibi güvenin birincil öncelikte olduğu bir alanda ücretsiz yazılımlar başınıza dert
açabilir, yaşayacağınız problemler zarar etmenize yol açabilir. İyi bir
e-ticaret paketi için en az bin lira ile 5 bin lira arasında bir miktarı
gözden çıkarmalısınız. Bu parayı yılda sadece bir kez ödeyeceksiniz.
Tasarım Basit Olmalı
İnternet sitenizin tasarımı basit ve net olmalı. Ara, göz at ve ürün al
gibi bölümlerin kullanımı kolay olmalı. Ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgi yazmak ve güzel fotoğraflarını yüklemek de satışınızı arttıracak
unsurlardır. Müşteri ürünü büyütmek, döndürmek, renklerini değiştirmek yani kısacası ürünle aynı fiziki ortamdaymış gibi etkileşim
kurmak ister. Bunu unutmayın.
Veri Yedeklemeyi Atlamayın
Dünya üzerinde her yıl 1.8 Zettabyte’ın (1 Zettabyte =1 trilyon Gi-
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Facebook, Google, Instagram gibi platformlara sitenizin reklamını
vermeniz kısa zamanda çok sayıda müşteriye erişmek için önemlidir. Bütçenize göre reklam verebilirsiniz. Instagram ve Facebook gibi
sosyal platformlarda ürünlerinizi tanıtabileceğiniz birer hesap da
açmalısınız. Paylaşımlarınıza ürünle ilgili (#topukluayakkabı, #zeytinyağı gibi) etiketler koymayı da ihmal etmeyin. Son yıllarda en popüler reklam kanallarından biri de influencer marketing, yani sosyal
medyadaki etkili hesaplar aracılığıyla, göze batmayan, doğal içerikli
reklamlar üretmek. Bu doğrultuda, yaptığınız iş ile ilgilenebileceğini
düşündüğünüz sosyal medya ünlülerine veya sosyal medya sayfalarına ürünlerinizden birer tane göndererek sosyal medyada paylaşım
yapmalarını rica edebilirsiniz.
SEO Çalışması Yaptırın
Ürünlerinizin Google aramalarda üst sıralara yükselmesi için SEO
çalışması yaptırmalısınız. Bu konuda sitenizi yapan e-ticaret paket
firmanızdan destek isteyebilirsiniz ve bilgi alabilirsiniz. Böylece sattığınız ürünle alakalı bir arama yapıldığında müşterinin önüne sizin
siteniz de gelir.
Ulaşılır Olun
Günümüzde talep ve şikayetlerin çoğunlukla chatbot ve sosyal medya üzerinden yöneltildiğini unutmayın. Çağrı merkezleri bile artık
yazılı alana kaydı. Sosyal medya hesaplarınızda müşterilerinizle aktif iletişim halinde olun. Müşteri memnuniyetini anlık olarak izleyin.
Sitenizde chatbot servisi kullanmayı ihmal etmeyin. Hatta bütçeniz
varsa yapay zeka ile geliştirilen bir chatbot kullanmalısınız. Kullanıcıların çoğu Sıkça Sorulan Sorular ve Yardım Sayfaları’nı da aktif olarak kullanıyor, dolayısıyla sitenizde bu tür içeriklere yer vermeniz yerinde olacaktır. Hakkımızda ve İletişim sayfalarınız da detaylı olmalı.
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Audi E-Tron Faraday Kafesi’nde Tanıtıldı

A

udi, bu model ile klasik bir otomobil üreticisinden, müşterilerine kişiye özel şarj hizmeti veren bir tedarikçi olarak konumlanıyor. Audi e-tron, sadece 30 dakika şarjla yola çıkmaya hazır
olurken, lityum iyon pilleri tam şarj ile 400 kilometre bir menzil
sunuyor.

durumdalar. Audi e-tron prototipinin seri üretim modeli, piyasadaki
diğer otomobiller arasında şarj istasyonlarında 150 kW’a kadar şarj
olabilen ilk otomobil olma özelliğini taşıyor.
Doğru akımla hızlı şarj özelliğine ek olarak bu elektrikli SUV aynı
zamanda AC şarj ünitelerinden elde edilen alternatif akımla da
yoldayken şarj edilebiliyor. SUV’nin piyasaya çıkmasıyla Audi’de
şahsi şarj hizmeti vererek e-tron müşterilerinin Avrupa’nın 65 bin
noktasındaki şarj istasyonlarına kolay bir şekilde erişmesini sağlayacak. Müşterilerin bu hizmetten faydalanmak için tek ihtiyacı olan
bir kart. myAudi portalından yapılan tek seferlik bir kayıt işlemi ve
ardından imzalanan bireysel şarj sözleşmesi ile bu hizmetten tüm
e-tron müşterileri faydalanabilecek.
Şarj ve Navigasyon Sistemi Entegre Çalışacak
Uzun mesafeli yolculuklar myAudi uygulamasından veya doğrudan
otomobilin içindeyken planlanabilecek. SUV’de bulunan navigasyon
sistemi, sadece bataryanın şarj yüzdesini değil aynı zamanda trafik
durumunu ve gerekli şarj süresini de hesaba katarak tahmini varış
süresini müşterilere sunacak.
Audi evde şarj için de çeşitli çözümler sunuyor. Talep üzerine yerel
Audi bayisinin önerdiği bir elektrik teknisyeni müşteriyi ziyaret edip
garajı için hangi şarj seçeneklerinin uygun olduğunu kontrol ederek
kurulumu gerçekleştirecek.

Siemens’in Berlin’deki şalt tesislerindeki yüksek gerilim test sahasında bulunan Faraday kafesinin ölçüleri; 42 x 32 x 25 metre. Dünyanın
en büyük şalt tesisinde bulunan elektrik teknisyenleri ve mühendislerden oluşan bir ekip üç milyon volta kadar ulaşan gerilimlerdeki
yıldırımları araştırıyor. 1958’de üretilen parabolik yapının içerisinde
ev büyüklüğünde bir şok gerilim jeneratörü bulunuyor; Audi e-tron
prototipi ise bunun tam ortasında. Flaş ışıklar otomobilin tavanının
üzerindeki şimşeğe benzer akım ile dans ederek 25 metre yüksekliğindeki yapının içini aydınlatmaya yetiyor. Çalışmaları sırasında
uzmanlar bir atlama gerilimini otomobile doğrulttular.
150 Kw’a Kadar Şarj Olabilen İlk Otomobil
Bu deney insanların binlerce yıldır hayalini kurduğu bir şeyi simgeliyordu; yıldırımları yakalamak ve sahip oldukları enerjiyi kullanmak.
Günümüzde dahi elektrikli bir otomobili şarj etmek için yıldırımın
enerjisini kullanmak imkansız. Fakat bu mühendisler yıldırım hızında şarj hayalini gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaşmış
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Ev enerji yönetim sistemi ile birlikte kullanıldığında ise şarj sistemi
bağlantısı akıllı şarj özellikleri de sunuyor. Örneğin, Audi e-tron prototipi evdeki elektrik tesisatının ve otomobilin elverdiği en yüksek
çıkış gücüyle şarj olurken aynı zamanda evdeki diğer kullanıcıların
da elektrik tüketimini göz önünde bulunduruyor. Dahası müşteriler,
elektriğin daha ucuz olduğu zamanlarda şarj etme gibi kendi kişisel tercihlerini belirleyebiliyor. Evde fotovoltaik bir sistem kuruluysa
otomobil tercihen sadece bu sistemin ürettiği elektriği kullanarak
şarj edilebiliyor.
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Prysmian Kablo, Data Center 2018’de
Yoğun İlgi Gördü

P

rysmian Kablo, 8 Mayıs günü, BASİD’in düzenlediği Data Center
Türkiye 2018 Konferansı’na katıldı ve yapısal kablolama alanındaki yeni teknolojilerini ve OM5 yeni nesil fiber çözümlerini,
konferansa katılan sektör yetkilileriyle paylaşma fırsatı buldu. Enerji
ve telekomünikasyon kabloları sektörünün lideri Prysmian Group’un
Türkiye operasyonu Prysmian Kablo’nun Altın Sponsor olarak katılım

ka markası ile pazara sunduğu yapısal kablolama ürünleri ve OM5
yeni nesil fiber çözümleri ile sektörde fark yaratıyor. Veri merkezleri,
ofisler ve endüstriyel alanlar başta olmak üzere, evlerde de tercih
edilen yapısal kablolama sistemi ile her geçen gün daha fazla verinin
iletilmesi ihtiyacını karşılamak üzere Prysmian Group tarafından
geliştirilen OM5 yeni nesil fiber çözümleri, firmamızın telekom ala-

sağladığı Data Center Türkiye 2018 Konferansı, 08 Mayıs 2018 tarihinde Wyndham Grand İstanbul Levent’de düzenlendi. Konferans
kapsamında Fiber Optik Kablolamada Global Ürün Müdürü Tayfun
Eren, “Yeni Nesil Fiber Çözümleri” başlıklı bir sunum yaptı.

nında sektöre sunduğu ürünlerin başında geliyor. Günlük hayatta
kullandığımız kabloların daha hızlı, daha ince olması ve daha az yer
kaplaması üzerine sürdürdüğümüz Ar-Ge çalışmalarımızın bir sonucu olarak geliştirdiğimiz ürünlerin standartlarını global otoriteler ile
belirleyerek, kendi tasarımımız olan patentli kabloları ve bilgi birikimimizi sektöre sunuyoruz” dedi.

Sektörün bir araya geldiği ve bu yıl 5. kez düzenlenen Data Center
Türkiye 2018 Konferansı’nın ana teması, “Veri Merkezlerinin Geleceği ve Bulut Teknolojilerinde Hibrit Yapılanma” idi. Bu yıl, Bilişim
Altyapı Sistemcileri Derneği (BASİD) ve Building Industry Consulting Service Industry (BICSI) iş birliğinde düzenlenen Data Center
Türkiye Konferansı’nda, gün boyu, iki ayrı salonda hem ana temayla
ilgili olarak teknik konular hem de geleceğin teknolojileri hakkında
sunumlar yapıldı. Konferansa, teknoloji altyapısı sunan şirketlerin
yöneticileri, bilgi işlem yetkilileri ve akademisyenler, veri merkezi
entegratörleri ve yöneticileri, işletme müdürleri, BT yöneticileri, ağ,
kablolama ve haberleşme mühendisleri, satınalma yöneticileri, mimarlar ve iş analistleri katıldı.
Gün sonunda, katılımcılara teşekkür plaketlerinin de sunulduğu
Data Center Türkiye 2018 Konferansı kapsamında, Prysmian Kablo
Telekom Kabloları Satış Direktörü Ufuk Çolak “Prysmian Kablo, Dra-

“Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” misyonu kapsamında ürün ve
hizmet sundukları her alanda, çalışan eğitiminden ürün geliştirilmesine kadar her alanda yenilikçi çalışmalar yaptıklarını belirten
Prysmian Group Türkiye’nin CEO’su Erkan Aydoğdu ise, “Telekom
sektörünün en yeni yeni teknolojilerin konuşulduğu bu konferans,
sektör profesyonellerinin bir araya gelmesi ve güncel teknolojiler
konusunda bilgi alışverişi yapılabilmesi bakımından önem taşıyor.
Draka markalı ürünlerimizle, yapısal kablolama ve data center altyapılarında kullanılan günümüz teknolojisini daha da ileri taşımayı
hedefliyoruz” dedi.
Kaynak : Voltimum
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Güneş Enerjisi Potansiyelimiz Toplam Elektrik
İhtiyacımızdan Fazla

C

W Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Ülke olarak güneş enerjisi potansiyelimiz toplam elektrik enerjisi ihtiyacımızın
tamamından kat ve kat daha fazlasını tek başına karşılayabilecek kadar büyük.” ifadesini kullandı.

Ömer Ünal’a ziyaretinden doalyı teşekkür eden Sarvan, 2010 yılında
kurulan firmalarının bugüne kadar Türkiye’de 300 MW’nin üzerinde
güneş enerjisi santrali projesi devreye aldığını hatırlattı. Sarvan,
“Bugüne kadar tamamlamış olduğumuz bir tane güneş enerjisi

Güneş paneli üreticisi CW Enerji’den yapılan açıklamaya göre, fabrikasının çatısına güneş enerjisi santrali kurulan Ömer Ünal Soğuk
Hava Deposu sahibi Ömer Ünal, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı
Tarık Sarvan’ı ziyaret etti.
Ünal, ziyarette kendilerini çevre dostu, temiz enerji kaynağı güneş
gibi sınırsız ve ücretsiz olan bir kaynak ile tanıştırdıkları için Sarvan’a
teşekkür etti. 4 yıldır fabrikasının çatısında bulunan güneş panellerinden, fabrikasının elektriğinin yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan
Ünal’ın ziyareti CW Enerji’de gerçekleşti.

santrali projemizde sorun yaşamadık. Hepsi sorunsuz elektrik üretimine devam ediyor. Ülke olarak güneş enerjisi potansiyelimiz toplam
elektrik enerjisi ihtiyacımızın tamamından kat ve kat daha fazlasını
tek başına karşılayabilecek kadar büyük.
Biz de CW Enerji olarak yaptığımız ciddi yatırım hamleleriyle fotovoltaik sektörünü Türkiye’de daha da yaygınlaştırmak, bu potansiyeli
ortaya çıkarmaya devam etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Sabancı Üniversitesi “Sanayi Odaklı Projeler”in
Çıktılarını Paylaştı

S

anayi Odaklı Projeler ile kurumlar öncelikli araştırma konularını Sabancı Üniversitesi ile projelendirerek hayata geçirdikleri
yepyeni bir üniversite – sanayi işbirliği örneği sunmaya devam
ediyor. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Ekim 2016’dan bu yana devam eden “Sanayi Odaklı
Projeler” (SOP), ikinci yılını birçok yeni proje ve farklı sektörlerdeki
sanayi kuruluşlarının işbirliği ile %30 büyüme sağlayarak başarı ile
tamamladı.

Sabancı Üniversitesi’nin, üniversite-sanayi işbirliğine yeni bir boyut
kazandırdığı Sanayi Odaklı Projeler’in çıktıları 15 Mayıs 2018, Salı
günü Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama
Merkezi’nde (SUNUM) 2. kez gerçekleşen Bahar Daveti ile paylaşıldı.
Davete çeşitli sektörlerden otuzun üzerinde firmanın yöneticilerinden oluşan seçkin davetliler katıldı.
Davetin açış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Zehra Sayers ve Sabancı Üniversitesi Mühendislik, Doğa Bilimleri

Program, Sabancı Üniversitesi müfredatındaki “Mezuniyet Projesi”
dersi kapsamında, katılımcı kurum ve Sabancı Üniversitesi öğretim
üyelerinin danışmanlığında, 4. sınıf lisans öğrencilerinin projelerinden oluşuyor. Sabancı Üniversitesi ve proje kapsamında işbirliği
yapılan kurumlar üzerinde çalıştıkları projeyi birlikte yürütüyor.

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Atılgan ve Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Sanayi Odaklı
Projeler kurucusu Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından proje sahibi firmalara teşekkür plaketi takdim
edildi ve ardından tüm konuklar yapılan kokteylde bir araya geldi.

2018 yılı Sanayi Odaklı Projeler Programı’na otomotiv tasarımı ve yan
sanayi, bilişim, elektronik, plastik, kimya, gıda, kişisel & ev temizlik
ve bakım ürünleri, dayanıklı tüketim malları gibi çeşitli sektörlerde
faaliyet gösteren kurumlar arasında yer alan Airties, Aksa Motor,
Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji, Evyap, Festo, Ford Otomotiv, Lostar
Bilgi Güvenliği, Mutlu Akü, Procter & Gamble, Ravago Petrokimya,
Siemens, Unilever, Yongatek katılım sağladı. Toplam 13 katılımcı
kurumun 24 projesinde çalışan 78 lisans öğrencisi üniversite- sanayi
işbirliği ile birlikte tamamladıkları proje çıktılarını paylaştı.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zehra Sayers konuşmasında,
“Sabancı Üniversitesi’nin bence sizlere sağlayabileceği en önemli
özelliklerden bir tanesi farklı disiplinlerden insanların bir araya gelip birlikte çalışmaya alışık olmaları ve problemlere farklı yönlerden
yaklaşabilmeleridir. Üniversitemizin diğer önemli özelliği hiyerarşik
olmayan, küçük ölçekli yapısıdır. Bu özellik de yine sizlerle etkileşime
daha kolay ve açık olmasını sağlar. Son olarak da söylemek istediğim, biraz övünmek gibi olacak ama, hem hocalarımız hem de öğrencilerimiz çok yetenekli, bakış açıları geniş, olaylara farklı yönler-
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den yaklaşabilen insanlar. Hocalarımız problemleri farklı yönlerden
değerlendirmekte ustalar. Öğrencilerimiz de çok iyi ve başarılılar.
Gittikleri her yere her kuruma çok katkıları olduğuna inanıyorum.
Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizlerle işbirliği yapmak ve bunu
genişletmek bizim hedefimizdir” dedi.

üniversite işbirliği ile projelendirilerek hayata geçirilmesine olanak
sağlanıyor. Öte yandan projede işbirliği içinde olunan sanayi kuruluşları bürokratik engellerle karşılaşmaksızın, projede çalışan öğrenciler ve danışman öğretim üyesinin koordinasyonunda Sabancı
Üniversitesi’nin en ileri teknolojilerle donatılmış laboratuvarlarının
sunduğu araştırma imkanlarından özgürce yararlanabiliyor. Ayrıca
projelerde çalışan dördüncü sınıf öğrencileri de sanayi kurumları için
etkin bir insan kaynakları havuzu oluşturarak kurumlara potansiyel
çalışma arkadaşlarını tanıma ve yetiştirme şansı da veriyor. Programın en avantajlı yönlerinden biri de, somut sorunlara, somut ve
inovatif çözüm önerileri getirilebilmesi, fikrin ürüne dönüşmesidir.
SOP Süreci Nasıl Devam Ediyor
SOP programına katılmak isteyen kurum; yılda 2 defa, istediği sayıda, farklı mühendislik alanlarındaki konularda proje önerisinde
bulunabilir. Tüm proje önerileri öğretim üyelerinden oluşan seçici
kurul tarafından değerlendirilir. Güz döneminde başlayan projeler,
Ekim – Mayıs ayları arasında yürütülerek sonuçlanır. Şubat ayında
başlayan projeler ise bir sonraki akademik yılda devam ederek Aralık ayında tamamlanır.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Canan Atılgan şunları söyledi: “Sanayi ve üniversiteleri buluşturmak zor iştir. Büyük projelere hemen girmeye sıcak bakmayız,
çünkü çalışma stilleri benzer olmayan kurumların ortaklıklar sırasında yaşayacakları sorunları kestirmek zordur. Sanayi Odaklı Projelerimiz bu tür riskleri barındırmamakta, hatta bir çözüm sunmakta.
Küçük boyutlu bir proje, birbirimizi tanımak, ortak çalışma kültürü
geliştirmek için çok güzel bir fırsat sunuyor. Öğrencilerimizin kurduğu köprüler aracılığı ile sanayi ve üniversiteyi bir araya getirip, “daha
neler yapabiliriz, daha büyük neler geliştirebiliriz”i birlikte düşünmek için çok güzel bir başlangıç noktası oluyor.”

Sanayi projelerinde biri kurum tarafından diğeri Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri arasından olmak üzere, en az iki danışman görev
alıyor. Öğrenciler, ilk 3 ay projenin tasarım evresi üzerinde çalışırken
bir yandan da karmaşık bilim ve mühendislik problemleri, Sürdürülebilir Kalkınma, Ekonomi, çevre sorunları, üretilebilirlik, etik, sağlık,
sosyal ve politik sorunlar, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişim
yönetimi, Fikri mülkiyet hakları, Yenilikçilik ve girişimcilik, İş sağlığı
ve güvenliği konularında seminerlere ve grup çalışmalarına katılarak eğitim alıyorlar. Öğrencilerden aldıkları eğitimleri projelerine
yansıtmaları bekleniyor.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Sanayi Odaklı Projeler kurucusu Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu
ise konuşmasında şöyle dedi: “Aslında burada üç paydaş var; birisi
sanayi tarafı, birisi öğrenciler, diğer taraf ise biz öğretim üyeleri. Öğretim üyelerinin bir hedefi iyi öğrenci yetiştirmek. Öğrencilerin sorumluluğu iyi bir mühendis olmak, topluma fayda sağlamak. Bunun
da diğer paydaşı sanayiciler ise ihtiyaç duydukları projeleri üniversite
ile birlikte gerçekleştiriyor. Tüm bu hedefler için ortaklaşa takımlar
halinde çalışıyoruz. Bu nedenle her üç taraf için de kazan-kazan motivasyonunda olduğundan her geçen yıl proje sayısı artıyor.
Proje çıktılarını hazırladıkları posterler ile etkinlik süresince katılımcılara tanıtan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri,
sanayi kurumlarıyla gerçekleştirdikleri çalışmalar sayesinde profesyonel hayat ile tam anlamıyla tanışmış ve kariyerleri için önemli bir
adım atmış olduklarına inandıklarını belirttiler.
Sanayi Odaklı Projeler (SOP) işbirliği modelinde kurumlar karşılıklı
olarak birçok avantaja sahip oluyor.
Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen işbirliği projesi ile sanayi
kurumlarının araştırma gündeminde yer alan ancak; insan, zaman,
teknik ekipman gibi kaynak kısıtları olan araştırma konularının,

Sabancı Üniversitesi, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında gerçekleştirdiği Sanayi Odaklı Projelere tüm hızıyla devam ederek, yeni
proje başvurularını sop@sabanciuniv.edu e-posta adresinden kabul
ettiklerini açıkladı.
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Özbekistan’ ın Enerjisi Aksa’ya Emanet
Uzbekistan Entrusts Its Energy to Aksa

A

sya, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Amerika’da bulunan 14 ofisiyle faaliyet gösterdiği alanda küresel çapta ilk 5 firma arasında
yer alan Aksa, Özbekistan’ın en büyük ve en çok ziyaret edilen
uluslararası enerji fuarı Özbekistan Power’a katıldı. 11 ülke ve 5 binden fazla sektör profesyoneli ile iş dünyası temsilcisinin buluştuğu
fuarda, Aksa Jeneratör yenilikçi ürünlerini sergiledi.
Üç kıtada gerçekleştirdiği üretimiyle 160 ülkeye ihracat gerçekleştiren Aksa Jeneratör, bu kez de Orta Asya’nın incisi Özbekistan’ın en

büyük enerji fuarı Özbekistan Power’a katıldı. Özbekistan Başbakan
Yardımcısı Otajonov Nodir Sobirovich’in de ziyaret ettiği Aksa Jeneratör standı, fuar katılımcılarından büyük ilgi gördü. 16-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen, 11 ülke ve 5 binden fazla sektör profesyoneli
ile iş dünyası temsilcisinin buluştuğu bu fuar, 10 yıldır enerji sektörünü bir araya getiriyor.
Farklı kıtalarda organize edilen fuarlara katılarak pek çok sektör temsilcisiyle bir araya gelme imkanı bulduklarını belirten Aksa Jeneratör
CEO’su Alper Peker, “Orta Asya’nın incisi Özbekistan gelişmekte olan
bir ülke. Bizim için de çok önemli bir pazar olarak ön plana çıkıyor.
Sanayileşmeyle birlikte Özbekistan’da artan enerji ihtiyacına paralel
olarak yatırımlar da arttı. 10 yılı aşkın süredir Özbekistan’la çalışıyoruz. Bir Türk firması olarak Orta Asya’nın kalbinde, doğuyla batının,
kuzeyle güneyin buluştuğu Özbekistan’daki bu fuarda bayrağımızın
dalgalandığını görmek bizim için büyük gurur” dedi.
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Listed in the Top 5 in its field with 14 regional offices located in Asia,
Europe, the Middle East, Africa and America, Aksa participated in the
Uzbekistan Power, the largest international energy fair of Uzbekistan.
The Fair hosted 11 countries and more than 5 thousand professionals,
and Aksa Generator was there to showcase its innovative products.
Manufacturing in three continents and exporting to 160 countries,
Aksa Generator participated in the largest energy fair held in Uzbekistan, the pearl of the Central Asia. Also visited by Otajonov Nodir So-

birovich, Vice-President of Uzbekistan, Aksa Generator’s stand was the
highlight of the fair. Held May, 16-18, the fair brought 11 countries
and more than 5 thousand professionals operating in the sector together for the last decade.
“Uzbekistan, the pearl of Central Asia, is a developing country,” said
Alper Peker, CEO of Aksa Generator, having stated that they have found
the chance to meet representatives of the sector participating to exhibitions organized on different continents. “Uzbekistan market is very
important for us. With the industrialization in Uzbekistan, investments
into energy have increased proportionally. We have been operating
in Uzbekistan for more than 10 years. As a Turkish company, we are
proud to see our flag in this fair at the heart of Central Asia, where the
East meets the West and the North meets the South,” he added.
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Berdan Civata’ya Finlandiya Türkiye
Büyükelçisi’nden Ziyaret

Y

enilenebilir enerji, çeşitli altyapı ve üst yapı projeleri ve otomotiv gibi pek çok sektöre çelik bağlantı elemanları üreten Berdan
Civata ticari faaliyetlerini ve dostluklarını pekiştirmek üzere
Finlandiya Türkiye Büyükelçisi Päivi Kairamo’yu entegre tesislerinde
ağırladı.

Finlandiya Türkiye Büyükelçisi Bayan Päivi Kairamo’nun ve Konsolos
Bayan Liisa Uschanov-Eskelinen’in ziyareti sırasında şirketlerinin
tarihçesi, uzmanlık alanları, Finlandiya ile ticari faaliyetlerini ve
potansiyelini aktaran Berdan Civata Yönetim Kurulu üyeleri TürkiyeFinlandiya dostluk köprüsünü, ticaretlerini artırarak sağlamlatırmayı

Türkiye’de sektöründe tek akrediteli laboratuvara sahip olan ve ülkenin gururu mega projelerin en büyük ölçekli bağlantı elemanları
üreticisi olan Berdan Civata ihracat faaliyetlerine de oldukça önem
veriyor. Hâlihazırda 50’den fazla ülkeye ihracat yapan Berdan Civata,
özellikle rüzgar enerjisi ve altyapılar sektörlerinde Kuzey Avrupa ülkeleri ile işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

hedeflediklerini ifade ettiler. Finlandiya’nın büyük altyapı şirketlerinin tedarikçisi olan Berdan Civata’yı yakından tanıma fırsatı bulduğu
için memnuniyetlerini dile getiren Büyükelçi Kairamo, ticari faaliyetlerin geliştirilmesi için Finlandiya Büyükelçiliği olarak gerekli desteği
vereceklerini belirttiler.
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Zorlu Solar Vestel Çatısına 80MW GES Kuracak

Z

orlu Solar Direktörü Evren Evcit, Vestel’e ait Manisa’daki dev fabrikanın çatısını yakında güneş panelleriyle kaplayacaklarını, bu
şekilde tesisin elektrik faturasını da düşüreceklerini belirterek,
“Toplamda çatıya 80 megavatın üzerinde bir kurulum yapabiliyoruz.
Bu dünyanın en büyük solar çatılarından birisi olacak. Dünyada ilk
üçe girer, Avrupa’nın en büyüğü olur” dedi.

15-20’sini bu şekilde karşılayabilecek. Vestel’e rekabet açısından çok
büyük bir avantaj sağlayacak çünkü enerji maliyeti aslında elektronik üretimindeki toplam maliyetin önemli kalemlerinden biri” diyor.

Zorlu Enerji iştiraki Zorlu Solar’ın Direktörü Evren Evcit, güneş enerjisi sistemi kurma maliyetlerinin son beş yılda yarının altına indiğini
vurgularken, yakında Vestel’in fabrikasına dünyanın en büyük solar
çatısını kuracaklarını anlatıyor. Vestel’in Manisa tesislerinin dünyanın en büyük endüstri komplekslerinden biri olduğuna dikkat çeken
Evcit, “Dünyanın en büyük beyaz eşya üretim tesislerinden ve orayı
dünyanın en büyük solar çatılarından biri yapmak gibi bir gayemiz
var. Toplamda 437 bin metrekare çatı alanı üzerine 80 megavat
(MW) civarında bir kurulum yapabiliyoruz. Bu sene yönetimden
onayını aldık, 80 MW büyük bir proje, adım adım yapıyoruz. Dünyanın en büyük solar çatıları arasında ilk üçe girer diye düşünüyorum.
Avrupa’nın en büyüğü olur” diyor.

“Megavat olarak ise konutlarda GES kurulabilme potansiyeli 23 bin
240 MW, ticari binalarda da 21 bin 460 MW. Konut ve ticari çatıların
toplamı Türkiye’nin mevcut kurulu gücünün yaklaşık yarısına karşılık
geliyor. Bu çok ciddi bir potansiyel. Nasıl inşaat sektörü Türkiye’nin
büyümesini son 10 yılda bir lokomotif görevi gördü, güneş sektörünün aslında böyle bir potansiyeli var. Aynı zamanda bu potansiyelin enerjideki cari açığı kapatmada da çok büyük bir faydası var. 40
GW’lık bir yatırımdan bahsediyoruz, aşağı yukarı 40 milyar dolarlık
bir yatırım.”

Geçtiğimiz aylarda çıkan son kaynak tedarik tarifesi düzenlemesi
ile OSB’lerde enerji fiyatlarının arttığını dile getiren Evcit, “Elektrik
fiyatlarındaki artışla Vestel’in çatısına kurduğumuz solar sistemin
geri dönüşünü kabaca 7-7.5 yıllara getirebiliyoruz. Sanayi için çok
uzun bir süre değil bu, zira kurduğunuz andan itibaren sistemin
geri dönüşü başlıyor. Çünkü fatura ile dışarıya verdiğiniz parayı içerde tutuyorsunuz. 7.5 yıl geçtiğinde çatımızdaki sistem tamamen
amortize olmuş, neredeyse sıfır maliyetle enerji üretimi yapacak bir
sistem haline geliyor” şeklinde konuşuyor. Kurulan güneş sisteminin
fabrikanın enerji ihtiyacının tamamını karşılayıp karşılamayacağını
sorduğumuzda Evcit, “Yüzde 100’ünü karşılayamaz çünkü tesis çok
büyük ama tüm çatıya panel kurabilirsek, elektrik maliyetinin yüzde

ÇATIDER rakamlarına göre konutta toplam GES için kullanılabilir
alanın 232 milyon 400 bin metrekare, ticari binalarda ise 214 milyon 600 bin metrekare olduğunu anlatan Evcit, şöyle konuşuyor:

Solar pazarında, santraller ve çatı kurulumları olmak üzere iki ayrı
segment olduğunu söyleyen Evcit, şunu söylüyor: “Avrupa’da yüzde
70’i çatı kurulumu, yüzde 30’u santraller. Türkiye’de biraz farklı başladık biz çünkü çok girişimci bir halkımız var. Aslında lisanssız enerji
üretim yönetmeliği bir öztüketim modeliyle başladı ama tüketimle
alakalı bir sınır koymadığımız için, bunu bir yatırım projesine döndürdük ve güneş santralleri oluştu. Türkiye’de 4 bin 600 MW’lık bir
kurulum oldu. Kötü mü oldu? Hiç de kötü olmadı. Gelişimi biz çatıdan değil sahadan başlattık. Ama bunun şuna faydası oldu: Bir altyapı oluştu, insanlar soları öğrendi, yan sanayici oluştu, bir endüstri
oluştu. Şimdi çatının önündeki engelleri kaldırıp, yolunu açarsak
aslında tecrübeli bir ekosistem var Türkiye’de. Çatı sistemlerinde,
tükettiğinizi çatınızda üretebiliyorsunuz. Kayıp-kaçak derdiniz yok,
tarife derdiniz yok.”
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EDS Solar Kiremit İle Çatılarınız Yüzde 25
Daha Fazla Elektrik Üretecek
25% More Power Generated at Your Roof with EDS Solar Shingles

İ

sviçre markası EDS Solar Kiremit’in Türkiye, Kıbrıs, Irak, Arap Emirlikleri ve Türk Cumhuriyetleri distribütörlüğünü alan Gül Çatı İnşaat
İstanbul’da tanıtım toplantısı düzenledi. Solar Kiremitlerin yüzde
80 verimlilik sağladığına dikkat çeken Gül Çatı İnşaat Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Temiz, diğer panellere göre EDS Solar Kiremit’in
yüzde 25 daha fazla elektrik üreteceğini söyledi.

Having become the distributor of Swedish EDS Solar Shingles for Turkey, Cyprus, Iraq, UAE and Turkic Republics, Gül Roofing Construction
Co. held a promo in Istanbul. Having stated that solar shingles offer
up to 80% energy efficiency, Süleyman Temiz, CEO of Gül Roofing
Construction Co., announced that EDS Solar Shingles are designed to
generate 25% more electricity.

İsviçre markası EDS Solar Kiremit ile Gül Çatı İnşaat’ın işbirliği Sait
Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen toplantıyla anlatıldı. Toplantıya,
Gül Çatı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve EDS Solar Kiremit Distribütörü Süleyman Temiz, EDS Solar Kiremit Distribütör ortağı Yegane
Guliyeva, EDS Kurucusu Christian Bauer, Avusturya-Türkiye Ticaret
Odası Başkanı Yavuz Kuşçu ve Günder Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu ve basın mensupları katıldı.

The partnership of Swedish EDS Solar Shingles and Gül Roofing Construction Co. was announced at a reception held at Sait Halim Pasha
Villa. The reception has seen the participation of Süleyman Temiz, CEO
of Gül Roofing Construction Co. and EDS Solar Shingles Distributor,
Yegane Guliyeva, Distributing Partner of EDS Solar Shingles, Christian
Bauer, Founder of EDS, Yavuz Kuşçu, President of the Austrian-Turkish Chamber of Commerce, Faruk Telemcioğlu, Secretary General of
Günder, and members of the press.

“Kiremit Olan Her Yerde Elektrik Üretelim”
Toplantı sonrasında DHA’ya ürün hakkında bilgi veren Temiz, 38 yıldır çatı kapladıklarını aktardı. Temiz, ürünün basit bir şekilde çatılarda uygulanacağını dile getirerek, “Ülkemiz güneş ışınlarından çok
fazla faydalanan bir ülke. Ürünle birlikte aynı zamanda ülke ekono-
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“Let’s Produce Power at Any Location Where Shingles are
Used”
Mr. Temiz made an interview with DHA following the reception and
he explained that they are in roofing business for the last 38 years.
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misine de katkıda bulunacağız. Kiremit olan her yerde elektrik üretelim niyetiyle yola çıktık. Diğer panellerden farkı yüzde 25 daha fazla
elektrik üretiyor. Verimlilik oranı yüzde 80. Güneşin olduğu bütün
saatlerde elektrik üreteceğiz. Panel, havada bulut, kar ve yağmurda
olsa aynı şekilde elektrik üretiyor” dedi.

“Turkey is rich with natural sunlight,” said Mr. Temiz explaining that
this product can be applied to any roof conveniently. “It also translates
to contributing to the national economy. We have set our course to produce power at any location where shingles are used. As distinguished
from its competitors, this product offers up to 25% more power generation capacity. And it runs at an energy efficiency of 80%. We are
going to generate power during daytime. This panel is capable of generating power whether it is overcast, rainy, or snowy,” he added.
“Our Aim is to Give the Chance to Every Household to Produce
Their Power”
“We are now the distributor of Swedish EDS Solar Shingles for Turkey,
Cyprus, Iraq, UAE and Turkic Republics,” said Yegane Guliyeva, Distributor of EDS Solar Shingles.“The product is unique both visually and
technically. It is specially designed for villas. Being aware of the value
of sunlight, we are prepared to install these panels to any roof where
shingles are used. Aesthetically speaking, it is ideal for custom projects
offering the necessary convenience. Our aim is to give the chance to
every household to produce their power,” said Guliyeva.

“Her Ailenin Kendi Elektriğini Üretmesini Amaçlıyoruz”
EDS Solar Kiremit Distribütörü Yegane Guliyeva ise, “İsviçre markası
olan EDS Solar Kiremit’in Türkiye, Kıbrıs, Irak, Arap Emirlikleri ve Türk
Cumhuriyetleri distribütörlüğünü üstlendik. Ürün hem görsel hem
de teknik açıdan özel yapıldı. Görüntü itibariyle villalara özel üretildi. Biz Türkiye’de güneşin değerini de bilerek kiremitin gireceği her
çatıya bu uygulamayı yapabiliriz. Estetik olarak villalara ve özel projelerde de kolaylıkla uygulaması yapılabilir. Amacımız her aile kendi
elektriğini kendisinin sağlayabilmesi” ifadelerini kullandı.
“Our Target is High Energy Output Using Solar Shingles”
“Aesthetics is our priority,” said Christian Bauer, founder of EDS, and
underlined three priorities they defined as they manufacture solar
shingles. “We have always ensured the safety of the users and the

“Solar Kiremtilerden Yüksek Enerji Elde Etmeyi Hedefledik”
Solar Kiremitleri üretirken üç temel noktayı hedef aldıklarının altını
çizen EDS Kurucusu Christian Bauer da, “ İlk önem verdiğimiz nokta
estetik. Sonra sistem ve can güvenliğini hep göz önünde bulundurduk. Üçüncü nokta ise, kiremitlerden yüksek enerji elde etmemiz.
Biz bu solar kiremitlerle her eve elektrik sağlıyoruz. Her evin bağımsız bir şekilde kendi elektrik ihtiyaçlarını gidermesini hedefliyoruz”
dedi.
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system. And third point is the high energy output using shingles. We
are providing energy to any household with our shingles. Our target
is to make it possible for households to provide for their energy needs
independent of the grid” he added.
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Güneş Panelleri ve Su Türbinlerinden
Enerjisini Üretecek Yüzen Şehir: Wayaland
ütüristik tasarıma sahip, modüler çevre dostu piramitlerin yüzen şehri, gelecekteki sakinleri için kayıtlara başladı. Pierpaolo
Lazzarini, yüzen modüler piramitlerden oluşan şehir tasarımı ile

F

sayan ve yaklaşık 3000 m2’lik bir yüzey sunan çeşitli modüller içeriyor. Bodrum, tekneler ve resepsiyon için büyük bir girişe sahipken,
her bir modülün batık kısmı su altı depolarını, motorları, ekipman-

gelecekten bir kesiti, yenilikçi yaşam alanı meraklılarının beğenisine
sunuyor.

ları, ek enerji kaynaklarını ve jeneratörleri depolamaktadır. Toplam
6500 m2 yüzölçümüyle yüksekliği 10 kata bölen full waya, su hattından maksimum 30 metre yüksekliğe ulaşmaktadır.

Oteller, mağazalar, spalar, spor salonları, barlar ve sinemalar dahil
çeşitli yaşam ve eğlence olanakları sunan bir şehir olan Wayaland,
enerji üretimini tamamen sürdürülebilir ve çevre dostu olan güneş
panelleri ve su türbinleri ile sağlayacak. Proje daha sürdürülebilir bir
topluluk içinde yeni bir offshore yaşam deneyimi sunmayı hedefliyor.
Wayaland’ın ana piramidi, 54 metre derinliğindeki bir bodrumu kap-
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Lazzarini, şehrin yapım sürecini başlatmak için daha küçük, iki katlı
10mx10m boyutlarındaki modül ile bir kitle fonlaması kampanyası
başlattı. Tasarımcıya göre, ilk Waya takımını inşa etmek için 350.000
Euro gerekiyor. Bu bütçeleme için 2022 yılında yapılacak açılıştan itibaren, bir gecelik rezervasyon için 1000 Euro’luk bir fiyat sunulması
planlıyor. Ayrıca proje kapsamında her yatırımcı, Wayaland vatandaşı olacak ve bir Waya pasaportuna sahip olacak.
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Dünyanın En Büyük Rüzgar Türbini Haliade-X
İngiltere’de Test Edilecek
eneral Electric (GE) Yenilenebilir Enerji’nin Haliade-X adı verilen
12MW’lık yeni rüzgar türbinini tanıtmıştı. 2021 yılına kadar piyasaya sunulması planlanan mega türbin, 260 metre yüksekliği ve

G

İngiliz hükümeti deniz tipi rüzgar santrallerinin güçlü bir destekçisi.
Ülkenin enerji bakan Claire Perry de yaptığı açıklama ile desteklerini
belirterek, test anlaşmasını temiz enerji kaynaklarını arttırırken yeni

107 metre uzunluğundaki kanatları ile dünyanın en güçlüsü olacak.
GE bu mega türbinleri için Offshore Renewable Energy Catapult
(ORE) ile birlikte çalışacak. İngiltere’nin kuzey doğu kıyısında yer
alan inovatif test merkezi Haliade-X’i önümüzdeki beş yıl boyunca
test edecek.
Türbinlerin elektrik şebekesi ile nasıl etkileşimde bulunduğunu test
etmek için tasarlanan anlaşma, güç takımı, elektrik altyapısı, kanatlar ve şebeke emülasyon sistemini içerecek.

iş fırsatları sunan sektör için harika bir haber olarak nitelendiriyor.
GE’nin deniz tipi rüzgar enerjisi segmentinin CEO’su John Lavelle ise
Haliade-X’i kontrollü ve zorlu koşullara sokarak daha hızlı bir şekilde
analiz edecek test anlaşmasını oldukça önemli olarak vurguluyor.
Sınırlı tekrarlanabilirliğe sahip, yerel rüzgar koşullarına dayanan geleneksel test yöntemlerine nazaran, ORE’nin tesisi ve uzmanlığı ile
GE türbinlerinin teknolojisi daha kısa sürede uyarlanacak ve müşteri
taleplerine yönelik yeni özellikler geliştirilecek.
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Prysmian Group’a 2017 Mükemmellik Ödülü

P

rysmian Group 2017 Airbus Havacılık Endüstrisi Mükemmellik
Ödülü’nü kazandı. Grup, performans, servis ve ürün kalitesinde gösterdiği tutarlılık ile, bu ödülü almaya, ikinci defa layık
görüldü. Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya
çapında lideri olan Prysmian Group, 2017 Airbus Elektriksel Tedarikçisi Ödülleri Töreni’nde, dünyanın en büyük uçak imalatçılarından

“Airbus Havacılık Endüstrisi Mükemmellik Ödülü 2017” verilirken
değerlendirmeye alınan kriterler arasında, ticari ve teknik imkanlar
açısından operasyonel kusursuzluk, kalite ve lojistik, endüstriyel mükemmeliyet ve ortalama stratejik mükemmeliyet gibi özellikler bulunuyor. Hazırlanan değerlendirme raporunda, Prysmian Group’un
bu kriterler kapsamında düzenli bir büyüme sergilediği görülüyor.

Airbus’a hizmet veren tedarikçiler arasında, teknik, operasyonel ve
ticari performans ile birlikte Aerospace BU alanında gerçekleştirilen
önemli başarıların değerlendirmeye alındığı Elektriksel Tedarikçisi
Ödülleri kategorisinde “Airbus Havacılık Endüstrisi Mükemmellik
Ödülü 2017”ye layık görüldü.

Ortaya çıkan sonuçlar, Grup’un hem endüstriyel mükemmeliyetinin
altını çiziyor; hem de müşteri taleplerini hızlı cevaplama ve müşteri
ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılama gibi farklı özelliklerini de öne
çıkarıyor.

En büyük uluslararası hava taşıtı üreticilerine ürün ve hizmetlerini sunan Prysmian Group, uzun yıllardır, özellikle Airbus ile olan iş
birliğinde üstün bir performans sergilemeyi sürdürüyor. Prysmian,
Airbus ile çalışan diğer tedarikçiler arasında, sahip olduğu verimlilik, endüstriyel performans ve hizmet kalitesi gibi özellikleri ile öne
çıkıyor. Grup, 2016 yılında da üstün başarıları dolayısıyla bu ödüle
layık görülmüştü.
Prysmian Group ile Airbus arasında, uzun yıllara dayanan bir iş ilişkisi bulunuyor. Prysmian bugüne kadar, Airbus’ın en son piyasaya
sürülen A320 neo modeli ve teknolojik açıdan en gelişmiş model
olan A350 modeli de dahil olmak üzere, tüm Airbus uçakları için on
binlerce kilometre uzunluğunda kablo tedarik etti.
Bu ödül, Prysmian Group’un sadece üstün başarısını göz önüne sermekle kalmıyor; aynı zamanda, Prysmian’ın, Airbus’ın tedarik zinciri
içerisindeki kilit rolünün ve önemli bir tedarikçi olarak performans,
servis ve ürün kalitesinde gösterdiği tutarlılığın Airbus tarafından da
takdir edildiğinin altını çiziyor.
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Prysmian Group’un Üretim Direktörü Giacomo Sofia, alınan bu
ödülle ilgili olarak; “Yetkinliğimiz, iş anlayışımız, takım oyunu duruşumuz ve müşterilerimizle kurduğumuz gerçek anlamda güçlü iş
birliğine dayalı üstün başarımız sayesinde arka arkaya iki yıldır bu
ödülü alıyoruz.” dedi. Prysmian Group Havacılık ve Uzay Bölümü Satış Direktörü Christophe Pelletier ise, olağanüstü bir ekip çalışması
ve sıkı çalışmanın sonucu alınan bu ödülle ilgili memnuniyetini, “Biz
Havacılık ve Uzay Satış ekibi olarak, daima mükemmele ulaşmak için
çalışırız ve Airbus da bizi, her zaman daha yükseğe daha iyiye ulaşma arzusuyla teşvik eder” şeklinde belirtti.
Prysmian Group bünyesinde gerçekleştirilen tüm çalışmaları ilgiyle
takip ettiklerini ve bu çalışmalara paralel olarak, Türkiye’nin önemli
projelerinde yer aldıklarını belirten Prysmian Group Türkiye CEO’su
Erkan Aydoğdu, “Prysmian Group’un sektörde 150 yıldan uzun bir
tecrübesi var. Bugün Grubumuz, tecrübesiyle olduğu kadar teknolojik liderliği ile de kendi alanında öne çıkıyor. Biz de Prysmian Group Türkiye olarak, sektörünün lideri olan, ilklere imza atan, özel ve
prestijli işler içerisinde yer alan bir grubun parçası olmaktan gurur
duyuyoruz” dedi.
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Berdan Civata AtomExpo 2018 Nükleer Enerji Fuarı’nda

R

usya’nın Soçi’ kentinde düzenlenen “10.Uluslararası AtomExpo
2018 Nükleer Enerji Forum ve Fuarı”na Berdan Civata’da katılarak yeni gelişmeler ve ortaklıklar hakkında bilgi sahibi oldu.

Berdan Civata Nükleer Enerji Zirvelerinde Boy Gösteriyor
Berdan Civata 40 yıla yakın bir deneyim ve sektörünün akredite
olmuş ilk ve tek test laboratuvarı, entegre üretim tesisleri ile bir
çok alanda öncülük yaparak bugün dünya devlerinin çelik bağlantı
elemanları ihtiyaçlarına yönelik ilk tercih edilen çalışma ve bağlantı
mühendisliği ortaklarından biri olmuştur.

Nükleer santrallerin kalite el kitabını da 4 yıl önce bir danışmanlık
ve eğitim firması ile çalışarak sistemine entegre eden Berdan Civata, Nükleer Enerji santrallerine öncelikle Akkuyu Nükleer Santrali
ile başlattığı hizmet yolculuğunda Sinop Nükleer Santrali için de
sektöre yardımcı olabilecek yapı ve yeterlilikte bir firma olarak bu
konferans ve zirvelerde yer alarak küresel potansiyel ortaklarımıza
da etkin bir sunum ve tanıtım etkinliklerinde bulunmaktadır.

14-16 Mayıs 2018’de Soçi’de gerçekleşen forum, uluslararası kuruluşların, Rus ve yabancı şirketlerin temsilcilerinin ve katıldığıve önde
gelen nükleer sanayi uzmanlarının nükleer endüstrinin gelişiminin
geleceği ile ilgili tüm güncel konular hakkında açık ve derinlemesine
tartışmalar ve konferanslarla bilgilendirdiği bir etkinlik oldu.
21. yüzyıl enerji karmasında nükleer enerjinin yerini ve rolünü açıkça tartışıp tanımlamak için bir mekan oluşturulan AtomExpo 2018’
de yer alan Berdan Civata Marka Pazarlama Müdürü Davut Dolgun
ve Proje Mühendisi Önder Dokuzlar 66 ülkeden temsilcinin katıldığı
fuarın önemine değinerek, “Kendileri de birer mega yapı olan nükleer santrallerine ait özel bağlantı elemanlarının üretimi ile nükleer
santrallere basınçlı kap, kazan, vana, pompa ve benzeri cihazları üretecek olan sanayicilerimizin bağlantı elemanlarını yüzde 100 yerli
imkanlarla karşılamayı, onları yurt dışı civata üreticilerine muhtaç
etmemeyi hedeflemekte olduklarını ifade ettiler.

Bu amaçla 2018 yılında da dünya genelinde hızla büyüyen nükleer sanayinin masaya yatırıldığı 6-7 Mart 2018’de İstanbul Pullman
İstanbul Convention Center’da düzenlenen V.Uluslararası Nükleer
Santraller Zirvesi ve Fuarında stantı ile yer alan Berdan Civata Nükleer araştırmalar ve nükleer enerji teknolojilerin uluslararası firma
temsilcileri ile buluşmuştu.
Haziran June 2018
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Schneider Electric, ‘Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım
Ödülleri’nde Sosyal Alan’da Birinciliğe Layık Görüldü

S

chneider Electric, sürdürülebilir bir gelecek için uluslararası çapta yürüttüğü Enerji Üniversitesi ile ‘Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri’nde, sosyal alan kategorisinde birincilik elde etti.

bir eğitim sağlıyor. Açıldığı günden 2017 yılı sonunda tüm ülkelerde 679,228 kullanıcıya ulaşan Enerji Üniversitesi’nden toplamda
1,098,390 eğitim verildi.

Şirket, 2009 yılında başlattığı Enerji Üniversitesi online platformu
üzerinden, 13 dilde, 200’ü aşkın konuda eğitim sunuyor.

Türkiye İMSAD tarafından birinciliğe layık görülmenin Enerji Üniversitesi’ nin başarısını bir kez daha kanıtladığını dile getiren Schneider
Electric Türkiye, İran ve Orta Asya Pazarlama İletişimi Müdürü Burcu
Mungan; “Enerji eğitimi, daha sürdürülebilir ve verimli bir gelecek
oluşturmak ve daha sağlıklı bir gezegene sahip olmak açısından kritik bir öneme sahip. Schneider Electric olarak biz de müşterilerimiz
ve Enerji Üniversitesi katılımcılarına, küresel uzmanlığımız ve deneyimimizle harmanlanmış bir içerik sunarak kendilerini geliştirmeleri
ve bu alana liderlik etmeleri konusunda rehberlik sağlıyoruz. 9 yıldır
istikrarlı bür şekilde yürüttüğümüz projemizin Türkiye İMSAD tarafından ödüllendirilmesi de bizi bu çalışmalarımızı sürdürme konusunda cesaretlendirdi” dedi.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Türkiye İMSAD tarafından sürdürülebilirlik alanındaki iyi
uygulamaların ödüllendirilmesi için gerçekleştirdiği ‘Geleceğe Yatırım Ödülleri’nden birincilik ödülü aldı. Şirkete, Sosyal Alan kategorisinde bu başarıyı getiren proje ise Enerji Üniversitesi oldu.
Schneider Electric’in 2009 yılından bu yana uluslararası çapta yürüttüğü Enerji Üniversitesi 13 dilde, 200’ü aşkın ücretsiz kurs ile hem
profesyonellere hem de gençlere enerji verimliliği, bina kontrolü ve
otomasyon, aydınlatma, HVAC, veri merkezleri, endüstriyel sistemler, elektrik sistemleri, sağlık hizmetleri gibi konularda kapsamlı
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Borsan Grup, Şanlıurfa’da Gövde Gösterisi Yaptı
Borsan Group Makes an Appearance in Şanlıurfa

B

ölgenin en büyük Fuar ve Kongre Merkezi’nde Şanlıurfa Mobilya ve Dekorasyon Fuarı’na katılan Borsan Grup, stantta yer alan
ürünleriyle göz doldurdu.

Şanlıurfa Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın katılımlarıyla Şanlıurfa’nın kuruluş
yıldönümü olan 11 Nisan’da Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını
açtı.

Borsan Group was the highlight of Şanlıurfa Furniture & Decoration
Fair held in the largest Fair & Congress Center of the region.
Şanlıurfa Furniture & Decoration Fair officially opened for visiting on
April, 11th, with the participation of Ahmet Eşref Fakıbaba, Minister
of Food, Agriculture and Livestock, on the anniversary of the Liberation
of Şanlıurfa.
Sectoral Gathering
The organization received the participation of the region’s largest construction and decoration firms, housing manufacturers and suppliers,
along with local authorities and institutions. Among the others, Borsan
Group, the leader of the sector, took its place at the organization. Borsan Group made an appearance with its Borsan Kablo, Borled, and
Borpanel products.

Sektör Bir Araya Geldi
Fuar, bölgenin en büyük yapı, inşaat ve dekorasyon firmaları, konut
üreticileri ve tedarikçileri ile birlikte belediyeler ve kurumların katılımıyla gerçekleşti. Birçok firmanın yer aldığı fuara, sektörün lideri
Borsan Grup da katıldı. Borsan Grup; Borsan Kablo, Borled ve Borpanel ürünleriyle stanttaki yerini aldı.
Sektör İçin Önemli Bir Fuar
Fuarın çok güzel ve yoğun geçtiğini belirten Borsan Kablo Satış
Müdürü Adil Güngör, “11-15 Nisan arasında gerçekleşen Şanlıurfa
Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, sektör için önemli. Fuara bölgenin en
büyük yapı, inşaat, dekorasyon firmaları, konut üretici ve tedarikçileriyle birlikte belediyeler ve kurumlar da katılım gösterdi. Fuar bölgenin en büyük fuar ve kongre merkezi. Bu yüzden bölge tarafından
önemseniyor” diye konuştu.
Fuarın Ana Sponsoru
Güngör, “Bayimiz Urfa Ekol, 6. kez fuarın ana sponsoru olarak fuardaki yerini aldı. Fuarda, Urfa Ekol’ün 164 metrekare stant alanında
Borsan Grup olarak Borsan Kablo, Borled ve Borpanel ürünlerimiz ile
yer aldık. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı stant, vatandaşların
ve firmaların da büyük ilgisini çekti. Ayrıca Şanlıurfa 6. Mobilya ve
Dekorasyon Fuarı alanının yapımındaki enerji kabloları, Borsan Kablo olarak Urfa Ekol Elektrik tarafından uygulandı” şeklinde konuştu.
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An Important Event For The Sector
“Held April, 11th-15th, Şanlıurfa Furniture & Decoration Fair is an
important event for the sector,” said Adil Güngör, Sales Manager of
Borsan Kablo, having stated that the event was very enjoyable and
busy. “The organization received the participation of the region’s largest construction and decoration firms, housing manufacturers and
suppliers, along with local authorities and institutions. The fair is held
in the largest fair and congress center of the region which is why many
stakeholders place importance on it,” he added.
Main Sponsor Of The Fair
Mr. Güngör continued: “Urfa Ekol, our distributor, took its place in the
fair as the main sponsor of the event for the 6th consecutive year. We
participated to the fair with Borsan Kablo, Borled, and Borpanel products showcased in the 164 m2 stand area of Urfa Ekol. Having offered
a wide range of product selection, the stand drew the attention of the
visitors and firms. Nevertheless, the power wiring installation of the
6th Şanlıurfa Furniture & Decoration Fair was undertaken by Urfa Ekol
Electricity using Borsan Kablo products.”
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Kuveyt’in En Büyük AVM’lerinden The Avenues’ta
Mitsubishi Electric İmzası
Mitsubishi Electric to Provide for The Avenues, One of the Largest
Shopping Center in Kuwait

P

rojede 69 asansör ve 2’si spiral 64 yürüyen merdivenden oluşan 133 ünite yer alıyor. Teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric,
Kuveyt’in en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan The
Avenues’e asansör ve yürüyen merdivenleri ile imza atıyor. Şirket,

The project consisted of a total number of 133 units, 69 elevators and
64 escalators including 2 spiral escalators. Mitsubishi Electric, a leader
in technology, delivers elevators and escalators to The Avenues, one of
the largest shopping centers in Kuwait. The company has delivered 69

800’den fazla mağazası bulunan The Avenues’e 69 asansör ve 2’si spiral 64 yürüyen merdiven olmak üzere toplamda 133 ünite sağlıyor.
Bu ünitelerin, alışveriş merkezinin dördüncü büyüme aşamasında
kullanılması planlanıyor.

elevators and 64 escalators, including 2 spiral escalators 133 units in
total to The Avenues, home to more than 800 stores. These units are
projected to be used as part of the fourth phase of expansion.

Mitsubishi Electric’in tescilli yürüyen merdiven teknolojisi ile üretilen özel spiral yürüyen merdivenler, The Avenues’un “Prestige” adlı
lüks alışveriş bölgesinin geniş avlusuna mimari zarafet ve sofistike
bir atmosfer kazandırıyor. Her biri 14 ila 27 kişilik taşıma kapasitesine sahip olan asansörler dakikada 60 metre nominal hıza ulaşıyor.
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The pair of unique spiral escalators, created with proprietary escalator technologies from Mitsubishi Electric that no other company has
been able to duplicate, lend an atmosphere of architectural elegance
and sophistication to the large atrium of the mall’s “Prestige” luxuryshopping district. The elevators carry between 14 and 27 passengers
each and have a rated speed of 60 meters per minutes.
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Mitsubishi Electric, Büyük Ölçekli Dış Mekan Renkli Ekran
Sistemi ile IEEE Milestone Ödülü’ne Layık Görüldü
8 yılda dünya genelinde 2 binden fazla Diamond Vision ekran
kuruldu. Teknoloji devi Mitsubishi Electric, büyük ölçekli dış
mekan renkli ekran sistemi Diamond Vision serisiyle Elektrik

3

ilk tanıtıldığı günden bugüne dünya çapında spor stadyumları, yarış
pistleri, alışveriş merkezleri, halka açık alanlar gibi 2 binden fazla
mekanda kuruldu.

ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından prestijli IEEE
Milestone Ödülü’ne layık görüldü.

Gün Işığında Bile Parlak ve Tam Renkli Görüntüler Sunabiliyor

Piyasaya ilk çıkış tarihinden sonra en az 25 yıl boyunca devam eden
geçmiş başarıları takdir etmek amacıyla 1983 yılında kurulan IEEE
Milestone programı; elektrik, elektronik, bilgi ve iletişim alanlarında
devrim yaratan yenilikleri ödüllendiriyor. Dünyanın ilk büyük ölçekli
renkli dış mekan ekran sistemi Diamond Vision’ı dünyaya tanıttığı ilk
günden bu yana 38 yıldır bu özel görüntüleme sistemini geliştirmeye
devam eden Mitsubishi Electric, etkileyici video görüntüleri oluşturan teknolojisi ile IEEE Milestone Ödülü’nü almaya hak kazandı. Mitsubishi Electric’in özel ekran serisi olan Diamond Vision sistemleri,
1980 yılında ABD’nin Los Angeles şehrindeki Dodger Stadyumu’nda
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1980 yılına kadar stadyumlarda bulunan elektrikli skor panolarında
geleneksel olarak yalnızca harfleri ve sayıları yansıtan akkor lambalar
kullanılıyordu. Bu noktada Mitsubishi Electric, yaklaşık 100 metreye
kadar uzaklıkta bile görüntüleri TV görüntüsü kadar mükemmel
biçimde gösterebilecek ekranlara yönelik artan talebe yanıt olarak,
gün ışığında dahi parlak ve tam renkli görüntüler sunabilen, kırmızı,
mavi ve yeşil olmak üzere üç renkli kompakt katot ışınlı tüpü (CRT)
geliştirdi. Mitsubishi Electric’in yeni yazılımı ile görüntüler, müzikler
ve diğer içeriklerin kontrol edilebiliyor olması sayesinde stadyumlardaki maçlar sırasında eğlenceli dakikalar da yaşanabiliyor.
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Japonya’nın Kyushu Bölgesindeki ilk IEEE Milestone Ödülü
Diamond Vision ile IEEE ödülünü almaktan büyük gurur duyduklarını belirten Mitsubishi Electric Corporation Yönetim Kurulu Başkanı
Masaki Sakuyama şu açıklamalarda bulundu; “Şirketimiz özel olarak
ilk kez bu onura layık görüldü. Ayrıca bu ödül, Japonya’nın Kyushu
bölgesinde bir şirket tarafından alınan ilk IEEE Milestone Ödülü
olma özelliğini de taşıyor. Diamond Vision’ın 35 yılı aşkın süredir
dünya çapındaki izleyicilere son derece etkileyici video görüntüleri
sunmaya devam etmesi bizi gururlandırıyor. İnsanların yaşamlarını
zenginleştiren faydalı teknolojiler geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”
Tamamlanan
Temmuz 1980
Mart 1981
Ağustos 1988
Ekim 1996
Nisan 2003
Mart 2005

tırlanmasını sağlayacak. Diamond Vision teknolojisini daha da geliştirmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz.”
Dünya Çapında İzleyicilere Etkileyici Video Görüntüleri Sunuyor
Diamond Vision, ABD’nin Los Angeles şehrindeki Dodger Stadyumu’ nda
ilk kurulduğu günden bu yana çok çeşitli tesislerde kullanılmak
üzere kabul gördü. Zaman içinde Mitsubishi Electric’in mühendislik
alanındaki yenilikleri büyük ekranlarda kullanılan ışık yayıcı öğelerin gelişimine yön verdi. Bu doğrultuda, öncelikle tekli katot ışınlı
tüpler yerini düz matrisli CRT’ lere bıraktı. Ardından da bu CRT’lerin
yerine LED’ler kullanılmaya başlandı. Bu değişiklikler, çok daha
yüksek görüntü kalitesi sağlayarak Diamond Vision ekranların spor

Özel Notlar

Tesis

Dünyanın ilk tam renkli
büyük ölçekli ekranı kuruldu
İlk kez Japonya’da kuruldu
Düz matris tipi CRT kuruldu
İlk LED tipi ekranlar kuruldu
3’ü 1 arada LED tipi ekranlar
kuruldu
Dünyanın en büyük dış mekan (outdoor) HD video
ekranı kuruldu

Dodger Stadyumu (ABD)

8,7 m x 5,8 m

Korakuen Stadyumu (Japonya)
Dodger Stadyumu (ABD)
Korakuen Stadyumu (Japonya)
Kishiwada Cyclepia
Stadyum (Japonya)

13,0 m x 5,8 m
5,12 m x 4,16 m
2,27 m x 1,62 m

Studio Alta (Japonya)

24,0 m x 21,7 m
48,32 m x 21,76 m
x 2 set
15,36 m x 8,7 m x
2 set
601,92 m x 1,056 m
253,1 m x 0,88 m
x 2 set
10,9 m x 2,3 m x
4 set

Eylül 2009

(Ve sonrası) Dünyanın en büyük full HD video ekranı

Dallas Cowboys (ABD)

Ocak 2010

(Ve sonrası) Dünyanın en uzun video ekranı
(Ve sonrası) Dünyanın en uzun reklam amaçlı video
ekranı

BAE Madan at yarışı pisti (BAE)
1535 Broadway Marriot Marquis
(ABD)

Kasım 2014

Diamond Vision Teknolojisi Daha da Gelişecek
Nagasaki Üretim Merkezi, Mitsubishi Electric Kıdemli Genel Müdürü
Teruaki Tanaka, ilk Diamond Vision ekranın 35 yıldan uzun bir süre
önce Nagasaki’de doğduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti;
“O günden beri dünyada büyük ölçekli dış mekan renkli ekran sistemleri denildiğinde Diamond Vision akla ilk gelen ekran oldu. Bu
ödül, Nagasaki’de Diamond Vision teknolojisine katkıda bulunan
herkesin gayretli çalışmalarından dolayı tarih boyunca övgüyle ha-
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Ekran Boyutu (g)
x (y)

3,84 m x 2,88 m

107,5 m x 10,88 m
100,4 m x 23,6 m

stadyumlarının yanı sıra çeşitli etkinlik tesislerinde de giderek daha
çok kullanılmasına imkan tanıdı. Bu tabloda, Diamond Vision dünya
çapındaki izleyicilere etkileyici video görüntüleri sunma konusunda
önemli bir rol edinmiş oldu.
Öne Çıkan Diamond Vision Ekranları
Japonya başta olmak üzere dünya çapındaki pek çok ülkede spor
stadyumları, yarış pistleri, alışveriş merkezleri, halka açık alanlar
gibi mekanlarda 2 binden fazla Diamond Vision ekran bulunuyor.
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Mutlusan Elektrik-Levent Aydınlatma Elektrik ile Yeni
Anahtar Serisi Rita İçin Tanıtım Toplantısı Düzenledi

M

Mutlusan Electric Holds a Promo for Its New Switch Series, Rita with
Levent Lighting Electric

utlusan Elektrik olarak Antalya bayimiz, Levent Aydınlatma
Elektrik’ in öncülüğünde, Mutlusan Akademi toplantıları adı
altındaki davetiyle 04.05.2018, Cuma günü The Marmara
Otel’de toplantımızı gerçekleştirdik. Katılımın yüksek olduğu toplantıya Mutlusan Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Mustafa
Kaçmaz‘da katıldı.
Levent Aydınlatma Elektrik, Bülent Kuzucuk ve tüm ekibinin davetiyle gerçekleştirilen Rita Anahtar Serisi tanıtım toplantısına katılan

misafirler; Mutlusan ailesine yeni katılan ürünler hakkındaki bilgilendirmeden memnun kaldıklarını belirterek geçirdikleri keyifli vakitten dolayı mutluluk duyduklarını belirttiler.
Mutlusan Elektrik bayisi, Levent Aydınlatma Elektrik öncülüğünde
The Marmara Otel’de düzenlenen toplantıda, Elektrik & Kontrol Mühendisi, Mutlusan Elektrik Teknik Müdürü Nurdoğan Büyükkeskin
Yeni Anahtar & priz serisi hakkındaki bilgilendirme sunumunu
gerçekleştirdi. Soru ve cevaplarla toplantı devam etti. Satış ve Pazarlama Müdürü Zeynel Yılmaz ise Mutlusan Elektrik A.Ş.’nin
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As Mutlusan Electric, we held a reception under the name of ‘Mutlusan
Academy Meetings’ at The Marmara Hotel on Friday, May 4, 2018, with
the initiative of Levent Lighting Electric, our distributor in Antalya. The
reception has seen a high level of participation and Mustafa Kaçmaz‘,
Chairman of Mutlusan Electric Inc., was also there with us.
Organized by Levent Lighting Electric, Bülent Kuzucuk and their team,
the Promo of Rita Switch Series was reportedly very informative and
the guests noted that they enjoyed the presentations made about new

products added to the Mutlusan family. The meeting held at The Marmara Hotel and organized by Levent Lighting Electric, distributor of
Mutlusan Electric, continued with an informative presentation on the
new Switch & Outlet series, Rita, delivered by Nurdoğan Büyükkeskin,
Technical Director of Mutlusan Electric, and an Electricity and Control
Engineer. The presentation was followed by a Q&A session. Zeynel
Yılmaz, Sales & Marketing Director of Mutlusan Electric, informed the
participants about the company’s plans for the future and the details
about the road map for Rita Switch Series.

etkinlik

elektrik
electric

gelecek projeksiyonu ve Rita Anahtar Serisi yolcuğumuzun detayları
ile birlikte hedefleri hakkında bilgi verdi.
Mutlusan Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Kaçmaz
davetlilere yaptığı konuşmada; 35 yıllık birikim ve tecrübelerini
misafirler ile paylaştı. Birlikte büyümenin önemi ve yerli sermaye

In his address to the participants, Mustafa Kaçmaz, Chairman of Mutlusan Electric Inc., shared his notes from his 35-years in this sector
and his know-how with the guests. He communicated the importance
he places on growing together and the contribution to the national
economy with local investments. He underlined the contributions of
such unity as a single force to the present time and the future. Mustafa
Kaçmaz noted that Mutlusan Electric is a big family with its manufacturing plant built on 40,000 meter square area and its 750 employees. Having underlined the need for working together for the better,
Mustafa Kaçmaz expressed his gratitude for the high level of participation to the meeting and extended his thanks to the participants.
At the end of his speech, Mr. Kaçmaz also extended his thanks to Bülent
Kuzucuk, Chairman of Levent Lighting Electric, for his contribution and
support to this event and presented a plaque to him.

olarak ülke ekonomisine yapılan katkıları aktardı. Birlik olmanın ve
hep beraber tek bir güç olmanın bugüne ve yarına ne gibi katkıları
olduğunu paylaştı. Mustafa Kaçmaz, Mutlusan Elektrik’ in 40.000
metre kare’ den fazla üretim tesisi ve 750 çalışan kadrosu ile kocaman bir aile olduğunun altını çizdi. Birlikte daha çok çalışarak daha
iyiye ulaşmamız gerekliliğinin altını bir kez daha çizen Mustafa Kaçmaz, toplantıya katılım yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, herkese katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bülent Kuzucuk, after taking the stage, extended his thanks to the participants and emphasized the substance, necessity and importance of
the cooperation between Mutlusan Electric and Levent Lighting Electric. Mr. Kuzucuk ended his words expressing his trust in reaching at
great success as Mutlusan Electric and Levent Lighting Electric and that
he has seen the light necessary to make this possible in both teams.
Hayati Akşit, General Manager of Levent Lighting Electric, and his
team attended to the event and accompanied the guests. Mithat Erem,
Regional Representative of Mutlusan Electric, answered the questions
of the guests during the Q&A session.

Mustafa Kaçmaz konuşmasının sonunda katkı ve desteklerinden
dolayı Levent Aydınlatma Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Bülent
Kuzucuk’a teşekkürlerini sunarak plaket takdim etmek için sahneye
davet etti.
Katılımcılara teşekkür ederek sözlerine başlayan Bülent Kuzucuk,
Mutlusan Elektrik ve Levent Aydınlatma Elektrik birlikteliğinin doğruluğu, gerekliliği ve önemine vurgu yaptı. Mutlusan Elektrik ve
Levent Aydınlatma Elektrik olarak birlikte büyük başarılara imza atılacağına olan inancını tekrarlayarak, her iki ekipte de bu ışığı sonuna
kadar gördüğünü belirterek sözlerini tamamladı.
Levent Aydınlatma Elektrik, Şirket Müdürü Hayati Akşit ve tüm ekip
toplantıya katılarak misafirler ile yakından ilgilendi. Mutlusan Elektrik Bölge Temsilcisi Mithat Erem’de toplantı sırasında ve devamında
misafirlerimizden gelen ürünler hakkındaki soruları cevapladı.
Ürünleri inceleyen katılımcılar yeni ürün serilerine karşı oldukça ilgiliydiler. Katılımcılar tarafından, Rita Anahtar serisinin; estetik görünümü, renk alternatifleri, montaj kolaylığı, bağlantı çeşitliliği, tırnak
yapısındaki farklılıklar gibi özelliklerinden dolayı memnuniyetlerini
dile getirdiler. Sigorta + Zayıf Akım kutusu Comfort konusunda özellikle şık tasarımının yanında camın sağa-sola takılabilmesi, geniş iç
hacmi, alçıpan- betopan duvarlara montaj özelliği, sağlam ve kompakt yapısı üzerinde duruldu. Kuvvetli akım ve zayıf akımın, kutuda
birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilmesi de çok ilgi gördü.
Mutlusan Elektrik A.Ş. ve Levent Aydınlatma Elektrik ile yapılan etkinliğin ardından, Mutlusan Akademi toplantıları durmadan tüm
hızıyla Türkiye’de devam edecektir.

Having found the chance to assess the products, participants were
quite interested in the new product series. Participants agreed that
Rita Switch series is preferable for its ease of installation, connection
options, color alternatives, etc. Features of Fuse + Low-Voltage Box,
Comfort, such as its elegant design along with its replaceable glass,
large internal space, ease of installation to drywall and concrete walls,
and its strong and compact design were commended. The fact that the
box accommodates high-voltage and low-voltage in a combined or
separated manner drew attention to the product.
At the end of the reception held by Mutlusan Electric and Levent Lighting Electric, it was announced that Mutlusan Academy meetings will
continue nationwide.
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Hindistan’ın Güneş Enerjili İlk Tren İstasyonu

G

eçen yıl güneş enerjisiyle çalışan vagonlar ile denemeler yaptıktan sonra, Hindistan’ın dizel yakıtlı demiryolları artık yenilenebilir enerji ile çalışan bir istasyona sahip. Assam’ın başkentindeki Guwahati tren istasyonu, ülkede tamamen güneş enerjisiyle

Bu büyük paya sahip gider karşısında, devletin taşımacılık ağı, birkaç
yıldır yenilenebilir enerjiye geçiş için çalışmalarını yoğunlaştırmış
durumda. Güneş enerjili tren istasyonu projesi, Hint Demiryolları’nın
2025 yılına kadar yenilenebilir enerji ile enerji ihtiyacının yaklaşık

çalışan ilk istasyonu olma özelliğine sahip. Hindistan’ın kuzeydoğu
bölgesindeki büyük bir demiryolu yolu üzerinde bulunan bu istasyon, her gün yaklaşık 20.000 yolcuya hizmet veriyor.

%25’ini karşılamak için 5.000 MW’lık güneş enerjisi kapasitesi sunma
planlarının bir parçasını oluşturuyor. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında, Hint Demiryolları, vagonlardaki ışıklandırma, fanlar ve bilgi görüntüleme sistemlerini destekleyen çatı güneş panelleri ile ilk tren
vagon setini kullanıma sunmuştu.

Hint Demiryolları açıklamasında, 700 kilowatt kapasiteye sahip şebeke bağlantılı çatı güneş panellerinin kurulumu ile Guwahati istasyonun, ana binasının, vagon deposu ve demiryolu koloni bölgesinin
de enerji ihtiyacını karşılayabileceğini açıkladı. Böylece demiryolu,
elektrik faturalarında da yılda yaklaşık 99.900 Dolar tasarruf sağlayacak. Hint Demiryolları şu anda ülkenin en büyük elektrik ve mazot
tüketicisi konumunda. 2016 mali yılına bakıldığında, enerji harcamaları Hint Demiryolları’nın giderlerinin %18’ini kapsıyor.
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Yenilenebilir enerji geliştirmelerine oldukça önem veren Hint Demiryolları, Mangaluru, Tunauvananthapuram ve Jaipur gibi ülke çapındaki küçük şehirlerde yer alan birçok tren istasyonunun da enerji
ihtiyacını güneş ve rüzgar enerjisi ile destekliyor.
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Güneydoğulu 2.800 Çocuk Enerji Tiyatrosunda Buluştu

H

izmet bölgesinde yaşayan halkı enerji verimliliği hakkında bilinçlendirmek amacıyla yıl boyunca çeşitli projeler gerçekleştiren Dicle Elektrik, bu kez çocukları özel bir tiyatro projesiyle buluşturdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı
ve Enerji Verimliliği Derneği tarafından hayata geçirilen ve bugüne

değiniliyor. Enerjinin verimli kullanılmasının ülkenin ve ekonominin
geleceğine önemli katkılarda bulunacağını belirten Dicle Elektrik
Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel şunları söyledi: “Çocuklarımızın enerjiyi bilinçli tüketme konusunda erken yaşlarda eğitilmesi
hem gelecek nesillerin daha bilinçli yaşamasının yolunu açıyor hem

dek Türkiye genelinde 25 binden fazla öğrenciyle buluşan “Enerji
Çocuk Naz ve Arkadaşları” adlı gösteri Dicle Elektrik sponsorluğunda
sahnelendi. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta
5 günde gerçekleştirilen 11 ayrı gösteriyi 2 bin 800 öğrenci izledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteği ile Enerji Verimliliği Derneği tarafından üç yıl önce başlatılan
Enerji Çocuk projesinin faaliyetlerinden bir olan “Enerji Çocuk Naz ve
Arkadaşları” evde uygulamamız gereken, enerji verimliliğine katkı
sağlayacak bazı konuları eğlenceli bir dille ve oyunlarla anlatıyor.
81 ilde “Tasarrufla Hayat, Daha Güzel Hayat” vurgusu ile çocuklara
ulaşan oyunda enerji kaynakları tanıtılarak, tasarrufun önemine

de çocuklar anne-babaları üzerinde önemli bir denetim vazifesi
görüyor. Enerjinin bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak için bölge
halkına verimliliğin ve tasarrufun önemini her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, enerji verimliliği hakkındaki projeleriyle öne
çıkan Enerji Verimliliği Derneği’nin “Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları”
tiyatrosuna sponsor olarak hizmet bölgemizde 2 bin 800 çocuğumuza ulaştık.
Çocukların katılımı ve oyunu keyifle izlemeleri faydalı bir projeyi hayata geçirdiğimizi bize gösterdi. Çocuk ve gençleri bilinçlendirmek,
milli enerjimizin geleceği için son derece önemli.”
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Türk Enerji Gemisi, Sudan’da Elektrik Üretimine Başladı

K

aradeniz Holding’in iştiraki Karpowership’e ait Karadeniz Powership Rauf Bey isimli yüzer enerji gemisinin Sudan’da elektrik üretimine başladığı bildirildi. Karadeniz Holding’in iştiraki
Karpowership’e ait Karadeniz Powership Rauf Bey isimli yüzer enerji
gemisinin Sudan’da elektrik üretimine başladığı bildirildi.

altıncı projesi. Karpowership, daha fazla büyüme ve ilerleme sağlayabilmek için global enerji gemisi işini büyütmeye odaklanırken,
kıtadaki operasyonlarını genişletmeye devam edecek.” Açıklamada
görüşlerine yer verilen Karpowership Ticaret Grup Başkanı Zeynep
Harezi de elektriğin tüm gelişmelerin başlama noktası olduğuna

Karpowership’ten yapılan açıklamada, şirketin, Türkiye’nin enerji
teknolojileri alanındaki tecrübesini Afrika’ya taşımaya devam ettiği belirtildi. Karadeniz Powership Rauf Bey’in Sudan’daki ilk yüzer
enerji santrali projesi olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Karadeniz Powership Rauf Bey enerji gemisi, Sudan’ın doğusundaki liman şehri Port Sudan’da, Ramazan ayı ile birlikte ticari operasyonlarına başladı. 180 megavat kapasiteye sahip gemi, Sudan
Thermal Power Generating Company ile imzalanan enerji satın alma
sözleşmesi kapsamında ulusal şebekeye elektrik sağlayacak. Sudan
ile gerçekleştirilen iş birliği, Gana, Mozambik, Zambiya, Gambiya ve
Sierra Leone’deki projelerin ardından Karpowership’in Afrika’daki

işaret ederek, “Sözleşmemiz 150 megavat için. Üretilen her bir kilovatsaatin Sudan’ın faydasına olmasını ve ülkeyi bir sonraki ekonomik kalkınma ve refah seviyesine taşımasını ümit ederim. Amacımız,
Sudan’ı Afrika’nın ekonomik, bilimsel ve teknolojik ilerlemesinin
merkezi olarak görmek ve Sudan ile birlikte büyümektir. Bunu yaparken de en ucuz elektriği sağlamaktır” değerlendirmesinde bulundu. Karpowership tarafından Sudan’a elektrik sağlanması amacıyla geçen ay sözleşme imzaladığı duyurulmuştu.
Ankara (AA)
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Vestel’den Teknolojiye Katkı ve İnovasyonda Bir İlk:
Avrupa Patent Ofisi’ne 408 Başvuru Yapan Vestel
Sıralamadaki Tek Türk Şirketi Oldu

V

estel Elektronik, Avrupa Patent Ofisi’ne (European Patent Office) en çok patent başvurusu yapan ilk 100 şirket sıralamasındaki tek Türk şirketi oldu. Avrupa’nın en büyük resmi organizasyonlarından olan Avrupa Patent Ofisi’ne, 2017 yılında 408 patent
başvurusu yapan Vestel Elektronik, dünya devlerini geride bırakarak
listeye ilk 50’den girmeyi başardı.

defiyle çalışıyoruz. Bunu yapmak için de bütçemizin önemli bir kısmını Ar-Ge’ye ayırıyoruz. 1.600 kişiyi aşkın güçlü Ar‑Ge ekibimiz ve
8 Ar‑Ge merkezimiz Vestel’i ileri taşıyacak değerler. Bu merkezlerden
çıkan fikirler, yenilikçilik anlayışımızın ürünlerine dönüşüyor. Nitekim, faaliyet alanlarımız özelinde yaptığımız 408 patent başvurusu
ile Avrupa Patent Ofisi’nin sıralamasındaki tek Türk şirketi olmanın
Vestel Şirketler Grubu
İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan

Vestel Elektronik, Avrupa Patent Ofisi tarafından yayımlanan, Avrupa Patent Ofisi’ne (EPO) 2017’de en çok başvuru yapan şirket sıralamasında ilk 50’ye girdi. 408 patent başvurusu yapan Vestel, Avrupa
Patent Ofisi’ne en çok başvuru yapan ilk 100 şirket sıralamasındaki
tek Türk şirketi oldu. Böylece Vestel’in başvuruları Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 38 üye devlet ve ek 6 ülkede birden tanınacak.
Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan “Biz her
zaman Türkiye’yi en yeni teknolojilerle tanıştıran ilk marka olma he-
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haklı gururunu yaşıyoruz. Dünya devlerinin yer aldığı Avrupa Patent
Ofisi sıralamasında, dünyaca ünlü büyük şirketleri geride bırakarak
ilk 50’de yer almak, yenilikçilik anlayışımızı bir kez daha ortaya koymuştur.
Her geçen yıl teknoloji alanında rekabetin arttığı bir ortamda, Vestel Elektronik’in sıralamaya tek Türk şirketi olarak girmesine katkıda
bulunan, başta Fikri Haklar Departmanı’ndaki çalışma arkadaşlarım
olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.
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Berdan Civata Konmak Fuarı’ndaydı

4

0 yıllık deneyimini mega projelere ve ülke ekonomisine katkı
sağlamak üzere yoğunlaştıran Berdan Civata modern teknoloji
için Anadolu’nun üretim üssünde Konya 15. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Yan Sanayileri, Ekipmanları,
Delme Teknolojileri, Malzemeler ve El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik
Fuarı’na stant kurarak katıldı.

Anadolu’nun üretim üssü ve Türkiye’nin KOBİ Başkenti Konya’da 15.
kez düzenlenen fuarda yüzlerce marka, binlerce makine, malzeme,
ekipman, donanım ve teknolojileri sergilendi. TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Konya 15. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Yan Sanayileri, Ekipmanları,
Delme Teknolojileri, Malzemeler ve El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik

Mersin’den Avrupa ve dünyaya özel ve standart alt ve üst yapı malzemesi üreten Berdan Civata, yer aldığı ‘dev projelerle’ hedefini büyütürken Türkiye’deki bir çok fuarlarda da yerini alıyor. Tarsus’tan dünyaya dev projelerin yapı taşını oluşturan ve çok sayıda başarıya imza
atan Berdan Civata, Türkiye’nin KOBİ Başkenti Konya’da düzenlenen
metal işleme sektörünün Anadolu’daki buluşmasına katıldı.

Fuarı’na geniş bir kadro ile katılan Berdan Civata ürünleri ile yine ilgi
odağı oldu.

Sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve yeni teknolojik ürünlerden haberdar olmak isteyen Berdan Civata, 02-04 Mayıs İstanbul
24.Uluslaraarası ICCI Çevre ve Enerji Konferans ve Fuar standından
sonra,10-13 Mayıs tarihlerinde Konya Fuarı’nda da yerini aldı.
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Her yıl olduğu gibi 2018 yılında da yüzlerce markanın, binlerce, makine, malzeme, ekipman, donanım ve teknolojilerinin sergileneceği
fuar, sadece Konya ve bölgesine değil sektörün ihracat yaptığı ülkeler
başta olmak üzere Balkanlar, Ortadoğu, Körfez ülke, Orta Asya Cumhuriyetleri ile Kafkasya’ dan gelecek ziyaretçi ve alım heyetlerine ev
sahipliği yaparak ülke ekonomisine de olumlu katkılar sağlayacaktır.
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CBKSoft En Yeşil Ofis Projesi İle Düşük
Karbon Kahramanı Ödülü Aldı

C

BKSoft, karbon ayak izini azaltarak iklim değişikliğiyle mücadeleye destek veren şirketlerin ödüllendirildiği V. İstanbul Karbon
Zirvesi’nde “enVision ile En Yeşil Ofis Projesi” ile “Düşük Karbon
Kahramanı” ödülüne layık görüldü.
Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün
daha fazla hissedildiği, doğal yaşamın giderek yok olduğu günümüz
dünyasında, karbon yönetiminde başarılı profil sergileyen şirketler
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul
Karbon Zirvesi’nde ödüllendirildi.

melerini sağlıyoruz. Böylelikle daha az kağıt tüketimi gerçekleşiyor
ve kağıt üretiminden kaynaklı atmosfere karbondioksit salınımının
önüne geçmiş oluyoruz. Bir yandan doğa koruma adına ciddi bir katkı sağlanırken, öte yandan zaman ve tasarrufu ile ofislerde verimlilik
artıyor.
CBKSoft Kurumsal İletişim Müdürü
Ayberk Yurtsever

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından bu yıl
5’incisi düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi kapsamında sera gazı
salımında cimri davranan ve iklim değişikliğiyle mücadeleye destek
veren kuruluşlara ‘Düşük Karbon Kahramanı’ ödülleri verildi. 69 projenin aday olduğu değerlendirmede 26 kuruluş ödül aldı.

EBYS İle Çevreci Belediyeler

Sürdürebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr.
Filiz Karaosmanoğlu tarafından açıklanan listede, CBKSoft “enVision
ile En Yeşil Ofis Projesi” ile Düşük Karbon Kahramanı ödülüne layık
görüldü. . Ödüller Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel
Müdür Yardımcısı Adnan Tan tarafından sahiplerine takdim edildi.
Ödülü, CBKSoft adına Kurumsal İletişim Müdürü Ayberk Yurtsever
aldı.
Kağıtsız Ofis Düşük Karbon
Yurtsever, tören sonrasında yaptığı konuşmada, “Bizim için çok anlamlı ve gurur verici bir ödül. CBKSoft olarak Elektronik Belge ve
Süreç Yönetim Sistemleri geliştirerek; kamu kurumları, belediyeler
ve özel firmaların tüm iş süreçlerinde ‘Kağıtsız Ofis’ konseptine geç-
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Geçen yıl belediyeler kategorisinde gerçekleştirdiğimiz En Yeşil Ofis
araştırması şu gerçeği ortaya koydu: Türkiye genelindeki 35 belediye, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde toplamda
2.128 ton karbondioktsit salınımının önüne geçmiştir. Kartal Belediyesi 1025 ton, Altındağ Belediyesi 218 ton, Kadıköy Belediyesi 188
ton karbondioksit salınımının önüne geçerek ilk 3 sırada yer aldılar.
Ayrıca, genel toplamda elektronik belge kullanımına bağlı olarak,
7.529 ağacın kesilmesinin de önüne geçilmiştir.
Daha yeşil bir dünya için kamuoyunda bu konuda farkındalık yaratmak adına, En Yeşil Ofis araştırmasını önümüzdeki dönemde farklı
sektörler için de gerçekleştirip, sonuçları paylaşmaya devam edeceğiz. 2018 yılında ise Enerji sektöründe En Yeşil Ofisler ve En Verimli
Ofisler araştırmamızı yayınlayacağız. enVision ile En Yeşil Ofisler listesinde yer alan tüm kurumlarımıza gösterdikleri duyarlılıktan ötürü, gelecek kuşaklar adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.”
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Günsan Yeni Seri Şalt Ürünleri İle Anadolu’da
Günsan Visits Anatolian Cities with its New Switch Products

Y

enilikçi ürün ve çözümleri ile sektörde fark yaratan Günsan
Elektrik, yeni nesil üretim teknolojisi sayesinde 3kA’den 6kA’e
çıkan Valta Serisi’ndeki otomatik sigortaları, gerçekleştirdiği
seminer ile Malatya’daki elektrikçilerin beğenisine sundu. Toplantıda,

Making a difference in its sector with innovative products and solutions, Günsan Electric introduced its 6kA automatic fuses, increased
from 3kA thanks to the modern manufacturing technologies used by
the company, in a seminar delivered to the electricians operating in

6kA otomatik sigortalar dışında, yeni ürünler arasında bulunan kaçak akım koruma anahtarı, kompakt şalter, kontaktör, termik röle ve
kompanzasyon kontaktörü de tanıtıldı.

the city of Malatya. In addition to 6kA automatic fuses, company’s
new products, namely, residual current protection relays, contactors,
thermal relays and compensation contactors were also introduced in
the course of the event.

Seminer sırasında daha yüksek ve kesintisiz performansı ile kullanıcılar için muhteşem bir deneyim sağlayan Valta Serisi’ndeki yeni nesil kompakt şalterler hakkında bilgi verilirken, kolay aksesuar montajı ile elektrikçilere sunulan daha hızlı, konforlu ve güvenli çalışma
ortamından da bahsedildi. Numuneler üzerinden ürünleri inceleme
fırsatı da bulan katılımcılar ürünlerin güvenlik odağı hakkında da
bilgi sahibi oldu.
Seminer süresince #piyasayıaltedenşalt hashtag’i ile fotoğraflarını
paylaşarak en fazla beğeni alan elektrikçilere çeşitli hediyeler verildi. Günsan seminerler serisine Anadolu’nun farklı kentlerinde devam
edecek.
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The audience was informed about the new generation of compact
switches available in Valta Series were introduced to the participants
with the perfect experience they have to offer to the users thanks to
improved and uninterrupted performance and convenient, comfortable and safe working environment provided to the electricians with
ease of accessory assembly was emphasized. Also found the chance
to observe the samples, participants were informed about the safety
focus of the products.
The electricians who received the highest amount of likes for sharing
photos during the seminar with the hashtag #piyasayıaltedenşalt won
several gifts. Günsan will be holding similar events at different Anatolian cities.
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Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik
Endeksi Nisan Ayı Sonuçları Açıklandı

B

ileşik Endeks’te 0,5 puanlık beklenmeyen bir gerileme yaşandı.
İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Nisan 2018 sonuçlarına göre; son üç aydır iyileşme eğiliminde olan endeks, Nisan
ayında 0,5 puan geriledi. Bileşik Endeks’teki beklenmedik gerilemede; faaliyetlerdeki yavaşlama, erken seçim sürecinde güven ve
beklentilerdeki azalma etkili oldu. Nisan ayındaki bu gelişmelere
rağmen Bileşik Endeks, geçen yılın Nisan ayına göre 6,39 puan daha
yüksek gerçekleşmeyi başardı. Tüm alt endeksler, geçen yılın aynı
döneminin üzerinde gerçekleşti.

meyi kesintiye uğrattı. Güven Endeksi, 2017 yılı Kasım ayından sonra
ilk kez geriledi. Nisan ayında faaliyetlerdeki yavaşlayan performansa
ilave olarak beklentilerdeki bozulma da güven kaybında etkili oldu.
Güven seviyesi bir önceki aya göre 1,5 puan düştü. Böylece güven
seviyesi geçen yılın aynı ayının güven seviyesinin sadece 0,6 puan
üzerinde kalabildi. Türkiye ekonomisi ile inşaat sektörüne ilişkin
Mart ayında başlayan güven kaybı Nisan ayında hızlandı. Yurtiçi
pazarlarda da Nisan ayında uzun süre sonra güven kaybı gerçekleşti. İhracat pazarlarına yönelik güven ise Nisan ayında da artışına,

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayisi
Bileşik Endeksi’nin Nisan 2018 sonuçları açıklandı. Nisan ayında 0,5
puan düşerek 100,82 puan olarak gerçekleşen Bileşik Endeks’te şu
bilgiler yer aldı:

yavaşlayarak devam etti. Tek güven artışının yine ihracat pazarlarına
yönelik olduğu Güven Endeksi’ndeki gerileme, iyileşmenin kırılgan
olduğunu gösterdi.

Faaliyetlerde, Beklentilerin Altında Bir Performans Yaşandı
İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler, Nisan ayında, bir önceki
aya göre artmaya devam etti. Ancak artışın sınırlı olduğu faaliyetler,
beklentilerin altında bir performans gösterdi. Bu performansta, inşaat işleri talebindeki mevsimsel artışın zayıf kalması belirleyici ana
unsur oldu. Yani mevsimselliğin inşaat faaliyetlerine katkısı azaldı.
Faaliyet Endeksi, Nisan ayında Mart ayına göre 1,5 puan arttı. Ayrıca
Nisan ayındaki faaliyet seviyesi, geçen yıl aynı dönemin 13,1 puan
üzerinde gerçekleşti. Yurtiçi satışlar, Nisan ayında önemli ölçüde
artarken, ihracat da istikrarlı yükselişini sürdürdü. Üretim artışının
yavaşladığı Nisan ayında cirolar, iç ve dış satışlardaki artışa bağlı olarak büyüdü.
Güven Endeksi 5 Ay Sonra İlk Kez Geriledi
Güven Endeksi, Nisan ayında 5 ay sonra geriledi. Faaliyetlerdeki yavaşlamanın yanı sıra erken seçim süreci, güvendeki kademeli iyileş-

Beklentilerde 4 Aydır Süren İyileşme Kesintiye Uğradı
Beklentilerdeki artış eğilimi de Nisan ayında, gerilemeye döndü. Faaliyetlerdeki yavaş artışa ilave olarak, erken seçim süreci, güvenin
yanı sıra beklentileri de olumsuz etkiledi. Beklenti Endeksi Nisan
ayında bir önceki aya göre 0,8 puan düştü. Böylece Aralık ayından
beri süren iyileşme kesintiye uğradı. Buna rağmen Nisan ayı beklenti
seviyesi, geçen yılın aynı dönemine göre halen 7,1 puan daha yukarıda gerçekleşti. Türkiye ekonomisi ve inşaat malzemeleri sanayisine
ilişkin beklentiler Nisan ayında düştü. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerdeki gerileme, en önemli gelişme olarak ortaya
çıktı. Gelecek üç aya ilişkin ihracat siparişlerindeki artış ise Nisan
ayında yavaşlayarak sürdü. Erken seçim sürecinin etkisine rağmen,
önümüzdeki 3 ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde ise
sınırlı iyileşmeler devam etti.
İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nde son olarak, Ramazan
ve Bayram döneminin etkileri ile önümüzdeki 2 ayın faaliyetlerinde
yavaşlamanın beklendiği; güven ve beklentileri ise seçime ilişkin öngörülerin şekillendireceği belirtildi.
Haziran June 2018
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Benzin İstasyonlarına Elektrik Şarj Üniteleri Geliyor

A

karyakıt ve gaz istasyonları, elektrikli araçlara da ikmal yapabilecek kompleksler için harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’den de destek alan Enerji Petrol Gaz İkmal
İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, “Biz istasyonun
tanımını değiştirmek istiyoruz. Bu yeni istasyonlarda LPG, LNG, CNG,
akaryakıt ve hepimizin dört gözle beklediği elektrik şarj ünitelerini
bulabileceğiz” dedi. Projeye göre enerji istasyonları, elektrikli oto-

fazlasıyla faydalanabileceği free pointleri, bunu yaparken de doğal
enerji kaynaklarımızı da üretebilsin. İstasyonların çatısına fotovoltaik panel yerleştirebilsinler.

mobillere kendi ürettiği elektriği satabilecek. Özhaseki ile bir araya gelen Aktaş, akaryakıtı olup LPG ünitesi olmayan istasyonların
durumu ile akaryakıt istasyonlarının bünyesinde tüm enerji ikmal
türlerinin olması ile ilgili projesini paylaştı. Özhaseki’den destek alan
Aktaş, gazetecilere bilgi verdi.

LPG İçin İzin İstendi

Şarj Ünitesi Kurulacak
“Geleceğin istasyonu” ile ilgili bir maket hazırladıklarını anlatan Aktaş, şunları söyledi: “Şu anda altyapısı ile ilgili büyük firmalar hazırlık
yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında bundan sonra her şey olsun.
İçerisinde akaryakıt dışı gelirler olan marketi, kafesi, internetinden
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İlk etapta akaryakıt istasyonu kendi ihtiyacını, ikinci aşamada ise
satacağı şarj ünitelerine vereceği enerjiyi üretebilsin. Türkiye’nin
yerleşik elektrik ünitelerinin trafo sisteminin bu düzenlemeyi kaldırmayacağını biliyoruz. Bürokrasiyi şimdiden hazırlayalım.”

Bakan Özhaseki’den akaryakıt istasyonlarında her türlü ikmalin yapılabilmesi için imar desteği istediklerini kaydeden Aktaş, şunları söyledi: “Akaryakıt istasyonu olup da içinde hala LPG bulunduramayan
istasyonlara bir defalık izin isteyeceğiz. 2005 yılı öncesi düzenleme
ile 1 kilometre mesafedeki istasyonlar LPG bulunduramıyor. Yani kim
önce LPG aldıysa onun yanındakiler alamadı. LPG’si olmayan 2 bin
264 akaryakıt istasyonu var. Şimdi sayın Bakan’dan 2005 ve öncesi
için elinde ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi olanlar için bir defalık
hak talep ediyoruz.”
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Ürdün, 103 MW Kapasiteye Sahip Güneş Enerjisi
Santralini Devreye Aldı
rdün, Abu Dabi Kalkınma Fonu (ADFD) tarafından finanse edilen, ülkenin en büyük güneş enerjisi santrali Quweira’yı devreye aldı.

Ü

315 W’lık 328,320 modül ise, Çin merkezli üretici Jinko Solar tarafından sağlandı. Mevcut en yeni istatistiklere göre, Ürdün’ün yenilenebilir enerji kapasitesi 2017 yılının sonunda, çoğunlukla güneş

İspanyol mühendislik şirketi TSK ve Abu Dabi merkezli EPC şirketi
Enviromena Power Systems tarafından kurulan santralin kurulumu,
2014 yılındaki ihale ile başlatılmıştı.

enerjisinin katkılarıyla 732 MW seviyesinde gerçekleşti. 130 milyon
ABD Doları tutarındaki ülkenin en büyük güneş enerjisi santrali olan
Quweira projesinin de devreye alınmasıyla bu rakamın 835 MW’ı aşması bekleniyor.

Sabit eğimli ve tek eksenli yatay izleme teknolojilerinin birleşiminden oluşan projede, iki 51.5 MW PV sistemi, ulusal şebekeye bağlı
olan 19 Ingeteam inverter istasyonuna dayanıyor. Projede kullanılan
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Elektrikli MINI Cooper Geliyor

M

inik otomobillerin kült markası MINI, hali hazırda Avrupa için
elektrikli bir MINI Cooper üzerinde çalışmalarını bitirdi. Önümüzdeki yıl ise modelini piyasaya çıkarmayı planlıyor. Öte
yandan son dönemde önlenilemez bir yükselişe geçen Çin otomotiv endüstrisi Avrupalı üreticileri kendine çekmeyi başarıyor. Alman

Hepsinden önce Alman üreticinin, Çin için üreteceği yeni elektrikli
MINI Cooper için tasarım, platform, üretim ve lojistik haklarını satın
alması gerekiyor. Üretici için en büyük sıkıntılardan biri aracın Çin’de
üretilecek olmasına rağmen lityumiyon pillerin yerel kaynaklardan
tedarik edilemiyor olması. Hal böyle olunca üretici pilleri BMW’nin

üretici de Çin’e doğru stratejik bir eğilim gösteriyor. İkinci elektrikli
modelini Çin’de üretmeyi planlayan MINI, bu modelin Çin’e özel olacağını açıkladı.

Bavyera’da yer alan e-mobilite merkezinden tedarik etmek zorunda
kalacak. Öncelikle bu sorunun aşılması gerekiyor.

İkinci elektrikli MINI Cooper için mimari platform da dahil olmak
üzere, proje ile ilgili birçok teknik sorun çözüme kavuştu. Ancak yeni
modelin markanın biraz pahalıya mal olan önden çekişli UKL platformu üzerine inşa edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Ancak Alman üreticinin uzun zamandır Çin’li ortakları ile birlikte MINI Cooper
mimarisine uygun yeni bir platform geliştirmek istediğini biliyoruz.
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MINI, tüm bu sorunları halledebilir ise tamamen Çin’e uygun olan
bu modelle Çin pazarını fethedebilecek. Alman üretici bunu umuyor.
Çünkü MINI, şu anda çok az sayıda elektrikli otomobil üretiyor ve EV
modellerinden henüz bir kar edemiyor. Ancak önümüzdeki yıllarda
elektrikli güç aktarma organları üzerindeki gelişimini tamamladığında daha büyük çapta elektrikli araç üretimi ve satışı gerçekleştireceğine neredeyse şüphe yok.
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Yeni Nesil Türbinler Türkiye’nin
Enerji Sorununu Çözecek

K

ayserili Girişimci İlhan Kurtuluş Çıklaiblikçi’nin, Kayseri Erciyes
Teknoparkta bulunan Emcekare Enerji Şirketi adına patentini aldığı yeni nesil rüzgar ve akarsu türbini, düşük akarsu ve
rüzgar kapasitelerinde yüksek kapasiteli enerji elde eden yapısıyla
Türkiye’nin enerji sorununa önemli katkıda bulunacak. İlk prototip
denemesi İstanbul Boğazındaki yüzeysel su akıntılarında yapılacak.

bakımdan özellikle Boğazlarda yüzeysel akıntı çok müthiş. 010 metre derinlikte, 5 knot ile 7 knot arasında değişen akıntılar var. İstanbul
Belediyesi ile Marmara Üniversitesiyle birlikte ortak bir proje yaparak bu akıntılardaki enerjiyi değerlendirmek istiyoruz. Bu bağlamda
ilk denemelerimiz Boğazlarda başlayacak” dedi.

20.11.2012 yıllarında çalışmalarına başlanan, 2013 yılında TÜBİTAK tarafından kabul gören ve aynı yıl Erciyes Teknopark’taki şirket
kurulumunun ardından patent alımları yapılan projenin amacının,
düşük akarsu ve rüzgar hızlarında yüksek kapasiteli enerji üretmek
olduğunu söyleyen Çıklaiblikçi, jeneratörlerin bu özelliğiyle dünyada
önemli bir yer alacağını ifade etti.

Türbinler Genel Elektrik Kesintilerinin Etkisini Azaltacak

Birbirlerine Zıt Yönlere Dönen Çift Pervane İle Bileşke Hız İki
Katına Çıkarılıyor
Rüzgar ve akarsu türbinleri için yeni nesil jeneratörprojesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSBAK A.Ş. ve BTM tarafından düzenlenen; World Cities Congress 2018’de İnovatif Çözümler Kategorisinde
1.lik ödülünü aldıklarını belirten Çıklaiblikçi, türbinlerin çalışma
prensiplerine dair şu bilgileri verdi: “Rüzgar türbinleri 2 ayrı pervaneden oluşuyor. İster dikey, ister yatay rüzgar türbinleri olsun tek
pervane yerine çift pervane kullanıyoruz. Pervaneler kanat açılarındaki farklılıktan dolayı birbirlerine zıt yönlere dönüyor. Jeneratör
içinde sargı ve mıknatıslarınbulunduğu bölümlere bu hareketi aktararak birbirlerine zıt yönde döndürdüğü için bileşke hızı 2 katına
çıkıyor. Bu zıt yönlü dönme sonrasında bileşke hız 2 katına çıktığı için
hızın küpüyle orantılı olan güçte 8 kat artış elde edilebiliyor. Ancak
burada anlık olarak yüksek güç üretiminden değil, zamana bağlı olarak artan enerji üretiminden bahsediyoruz.”
Akarsu Üzerinde İlk Denemeninistanbul Boğazında Yapılması
Planlanıyor
İstanbul Belediyesi ve Marmara Üniversitesi ile birlikte boğazlardaki
yüzeysel akıntıları değerlendirmek üzere deneme çalışmalarına başlayacaklarını kaydeden Çıklaiblikçi, “Türbinlerimizin bir başka farkı
da, diğer türbinlerin düşük kapasitelerde üretim yaptığı koşullarda
bile bizim türbinlerimizin daha yüksek verimle enerji üretmesidir. Bu
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Projenin bir başka boyutunun da, bölgesel üretimleri arttırarak 31
Mart 2015 tarihinde meydana gelen genel elektrik kesintisi benzeri kesintilerin etkisini azaltmak olduğuna dikkat çeken Çıklaiblikçi,
“Enerjiyi bir yerde üretip bir yerden tüm ülkeye dağıtmak yerine,
her yerde kurulan küçük küçük akarsu, rüzgar tribünleri ya da güneş
panelleri ile dağıtım ve iletim kayıplarının azalacaktır. Tek yerden
dağıtımda birbirine bağlı sistem arızaları daha çok meydana gelecektir. Ama sistem birbirinden bağımsız olduğu zaman arızalar her
yere yayılmayacaktır. Yani küçük küçük birbirinden bağımsız sistemlerden bahsediyoruz. İnşallah ülkemiz için kullanımı fayda sağlar”
diye konuştu.
Yatırımcı Arayışları Sürüyor
Halihazırda yatırımcılarla sıkı temaslar halinde olduklarını dile getiren Çıklaiblikçi, tüm potansiyel yatırımcılara açık olduklarını sözlerine ekledi.
İstanbul Belediyesi ve Marmara Üniversitesi ile birlikte boğazlardaki
yüzeysel akıntıları değerlendirmek üzere başlanacak deneme çalışmalarında, Marmara Üniversitesinden projeye dahil olacak, Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç.Dr.
Ümit K. Terzi’nin ifadelerine göre; elektrik üretimi için uygun olmayan rüzgar debilerinde bile verimli bir şekilde elektrik üretebilme yeteneğine sahip bu yeni nesil türbinler ülkemizin düşük potansiyelli
bölgelerinde bile elektrik üretimini mümkün kılacak. Geliştirilen
yaklaşım ile konvansiyonel türbinlerin hız gereksinimleri yarı yarıya
düşürülecek ve rüzgar türbinlerinde karşılaşılan bir çok önemli problem devre dışı bırakılacak.
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Elektrik Dağıtımında En Parlak Sonuçlar
Çağrı Merkezlerinde

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik dağıtımında birçok firmanın yüzde 70 memnuniyet oranını yakaladığını belirterek, “En parlak sonuçlar çağrı merkezlerinden geldi.
Çağrı merkezlerine ‘ulaşılabilirlik seviyesi’ yüzde 99,39 çıktı. Minimum yüzde 80 hedefi koyduğumuz ‘20 saniyede çağrı merkezine
ulaşma’ oranı yüzde 91,73 seviyesine yükseldi. Cevaplama oranı ise
belirlediğimiz yüzde 95’lik oranın üzerine çıkarak yüzde 96,23 seviyesine geldi’’ dedi.

olduğu, yapılan çalışmaların daha da farkında olduğu ve takdir ettiği bir tablo ile karşı karşıyayız. 21 dağıtım şirketinin performansına
baktığımızda geçen yıla göre şirketlerimizin çok büyük bir kısmında memnuniyet artışı gerçekleşti. Vatandaş memnuniyeti ne kadar
yüksek olursa şirketin değeri ve saygınlığı da o ölçüde artar. Aksi
durumda şirketin değeri düşer ve Bakanlık olarak vatandaşa verdiğimiz sözü yerine getiremediğimiz için biz de bu noktada gerekeni
yaparız” diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Albayrak, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 11. Sektör
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, elektrik dağıtım şirketleri için çok
net hedefleri ve başarı kriterleri belirlediklerini anlattı. Bu kriterlere
göre yılda en az bir veya iki kere vatandaş memnuniyet anketleri
yaptırdıklarını vurgulayan Albayrak, vatandaş odaklı uygulamaların
da oldukça pozitif karşılık bulduğunu söyledi.
Vatandaş memnuniyetinin 2017’ye göre çok daha iyi bir noktaya
geldiğine dikkati çeken Albayrak, “İnsanımızın daha fazla memnun
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Albayrak, memnuniyet oranında her firmaya yüzde 70 hedefi konulduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti: “Çok sayıda şirket yüzde
70 oranını yakalayıp geçti, çoğu firma da bu orana oldukça yaklaştı.
Bugünkü toplantıdan sonra, onlar da eksik yanlarını tamamlayarak,
aradaki farkı kapatacak ve bu hedefleri tutturacaklar. Bizim insanımız her şeyin en iyisini hak ediyor. İki yıl önce ortaya hayalperest
hedefler koymadık. Adım adım, basamak basamak bir yol haritası
hazırladık. Şimdi önümüzde yeni bir hedef, yeni bir basamak var. Bu
yüzde 70’lik hedefi bir adım daha ileri taşımak için burada sizlerden
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söz alacağız. Merkez ve kırsalda sunulan hizmetlerin genel memnuniyet oranına baktığımızda merkezde yaşayan vatandaşlarımızın genel
memnuniyet oranının kırsaldakilere göre daha yüksek olduğunu görüyoruz. İlçe, belde, kasaba, köy demeden Türkiye’nin en ücra yerlerine de aynı kalitede hizmeti götürmek zorundayız. Elektrik dağıtım
şirketlerinin tanınırlık oranına geldiğimizde burada önemli bir artış
görüyoruz. Geçen yıla göre yaşadığı bölgede elektrik dağıtımı yapan

Albayrak, tedarik kalitesinin iyileştirilmesi için 2017 başında 16 bin
919 olan dağıtım şirketleri arıza onarım personel sayısının, 2018 Şubat ayında 18 bin 572’ye çıktığını bildirdi. Böylece 2017 yılı kullanıcı
başına düşen ortalama bildirimsiz kesinti süresinin 2016 yılına göre
15 dakika azaldığını vurgulayan Albayrak, burada kesinti sıklıklarında yaşanan iyileşmelerin genel memnuniyete de yansıdığını ifade
etti.
Albayrak, bazı bölgelerde rehabilitasyon kaynaklı zorunlu kesintilere
gitmek zorunda kalındığını ve vatandaşların da yatırımların farkında
olduğunu söyledi.
Muhtarlardan Karne
Dağıtım şirketleri tarafından 2016’da 3,9 milyar lira, 2017’de 5,87
milyar lira yatırım yapıldığını anımsatan Albayrak, şöyle devam etti:
“2016’ya göre geçen yıl yüzde 50’lik bir artış sağladık. 2018’de ise
6,1 milyar liralık bir yatırım bütçesi belirlendi.
Araştırmadan çıkan en önemli sonuçlardan biri de kesintilerden
kaynaklı şikayetlerde bir azalma olduğu. İyileşme sevindirici ancak
alınacak daha fazla yol var. Vatandaşlarımıza ‘elektrik kesintilerinin sebebi nedir’ diye sorduğumuzda ilk sırada gelen cevap altyapı
yetersizliği oldu. Burada hem kamu hem de sizler birlikte hareket
etmek zorundayız. Son 3 yıldır önemli bir yatırım hamlesi gerçekleştirdik. Elektrik kesintisi yapılmadan önce vatandaşlarımıza bunun
sebebini açıklamak zorundayız. Vatandaşlarımıza daha iyi ve daha
kaliteli hizmet sunmak için Türkiye’nin mevcut 30-40 yıllık altyapısını yenilediğimizi anlatmak zorundayız. Zorundayız çünkü vatandaşlarımız yapılan yatırımı bildikçe kesintilerin onlara daha iyi bir
hizmet vermek için olduğunu bilmeli.”
Albayrak, ayrıca kesinti anında vatandaşların şirketlere daha kolay
ulaştığını, araştırmada en parlak sonuçların çok önem verdikleri
“çağrı merkezi performansında” alındığını açıkladı.

şirketi doğru bilenlerin oranı yaklaşık yüzde 25 artış gösterdi. Benzer şekilde ‘faturayı kimin kestiğini’ sorduğumuzda, orada da geçen
yıla göre doğru bilenlerin oranında yaklaşık yüzde 20’lik bir artış söz
konusu. ‘Yaşadığı bölgedeki dağıtım şirketinin tanınırlığı’ bazı bölgelerde yüzde 83’lere ulaşıyor. Demek ki istenildiğinde oluyormuş.
Bu süreci başlattığımız dönem ile karşılaştırdığımızda çok daha iyi
bir noktaya geldik.”
‘Kesintiler Azaldı’ Diyen Vatandaş Oranı Yükseldi
Elektrik kesintileriyle ilgili de yapılan yoğun yatırımların etkilerinin
görüldüğünü ve uzun süreli kesintilerde, bir saat ve daha fazla süreli
kesintilerde önemli düşüş sağlandığını belirten Albayrak, “Son 1 yılda ‘nadiren’ elektrik kesintisi oluyor diyenlerin oranı önceki yıla göre
yaklaşık yüzde 15, son 1 ayda ‘nadiren’ kesinti oluyor diyenlerin oranı
ise yüzde 25 artış gösterdi. Kesintilerin minimuma indirilmesi için
dağıtım şirketlerimizin gösterdiği çabayı takdirle karşılıyorum” dedi.

Dağıtım şirketlerinin neredeyse tamamının buradaki hedefleri yakaladığını vurgulayan Albayrak, şu bilgileri verdi: “En parlak sonuçlar
çağrı merkezlerinden geldi. Çağrı merkezlerine ‘ulaşılabilirlik seviyesi’ yüzde 99,39 çıktı. Minimum yüzde 80 hedefi koyduğumuz ‘20
saniyede çağrı merkezine ulaşma’ oranı yüzde 91,73 seviyesine yükseldi. ‘Cevaplama oranı’ ise belirlediğimiz yüzde 95’lik oranın üzerine
çıkarak yüzde 96,23 seviyesine geldi. Burada, geliştirilmesi gereken
yönler nedir bunların tespitini yapacağız ve önümüzdeki yıla ilişkin
hedeflerimizi ve sizden beklentilerimizi paylaşacağız.
Türkiye genelinde yaptığımız memnuniyet anketi ve çağrı merkezi
performans değerlendirmelerinin yanında Türkiye genelinde muhtarlarımızdan da sizlerin karnesini aldık. Bu sene Türkiye Elektrik
Dağıtım AŞ 39 bin 382 muhtarımızla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirerek önemli bir veriyi ortaya koydu. Anketlerdeki memnuniyet artışını muhtarlarımızdan aldığımız yanıtlarda da gördük. Bu da bizim
için memnuniyet verici bir gelişme oldu.”
Özel sektör kamu sinerjisinin en güzel şekilde ortaya konduğu alanların başında elektrik dağıtım sektörünün geldiğini belirten Albayrak, “Her yıl kendini sürekli yenileyen, geliştiren ve nihayetinde bunu
daha kaliteli hizmet çıktısı olarak ortaya koyan bir dağıtım sektörü
inşa etmek zorundayız” dedi. Kaynak: Bursa AA
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Bu Bisiklet Hem Obeziteden Kurtarıyor
Hem Elektrik Üretiyor

M

anisa’nın Alaşehir ilçesindeki Fatih Ortaokulu öğrencileri,
TÜBİTAK proje çalışmaları kapsamında, öğretmenleri ile
özellikle obez çocukların kilo vermeleri ve sağlıklı yaşayabilmeleri için elektrik üreten bisiklet tasarladı. Tasarlanan bisiklete
binip pedal çeviren öğrenciler bir taraftan spor yapıyor, bir taraftan
da okul ihtiyaçlarında kullanılmak üzere elektrik üretiyor.

Fen bilgisi öğretmeni Tekin Tapan, Türkiye’de ve dünyada obezitenin
hızla arttığına dikkati çekip, proje ile ilgili şu bilgileri verdi: “Okulumuzdaki öğrenci mevcudumuzun yüzde 10’a yakını obez. Özellikle
genç nüfusun obezite ile mücadelesi kapsamında hem spor yapacak
hem de kullanım süresine göre 14 volta kadar elektrik üretilebilecek
bir sistem kurmayı planladık. Obez öğrencilerimizi tedaviye yönelik

Alaşehir’deki Fatih Ortaokulu’nda, bir süre önce TÜBİTAK proje çalışmaları kapsamında, öğrenciler fen bilgisi öğretmeni Tekin Tapan
ile hem obezite sorunu olan öğencilerin, spor yaparken zayıflayabileceği hem de elektrik üretebilecekleri ‘elektrik üreten bisiklet’
tasarlamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda, bir aylık bir çalışma
sonucunda arka lastiği sökülmüş bir bisiklet, bisiklet park sehpası,
kayış, akü ve dinamo kullanılarak ‘elektrik üreten bisiklet’ yapıldı.
Pedalın çevrilmesiyle kayış yardımıyla dönen jantın oluşturduğu hareket enerjisinin dinamo yardımıyla elektriğe dönüştürülüp, bir aküde toplanmasını sağlayan ‘elektrik üreten bisiklet’ ilgi çekti. Sadece
pedal çevrilerek elde edilen elektrik ile vantilatör çalıştırılabildiği,
elektrikli aletlerin şarj edilebildiği ve akülerde toplanarak geceleri
bahçe aydınlatmasında kullanılabildiği belirtildi.

yapılan çalışmada, kilo vermeye yönelik bir proje üstünde çalıştık.
Bu kapsamda, obeziteyle mücadele için bir bisiklet tasarladık. Tasarladığımız bisiklete, beden eğitimi dersinde ya da boş derslerde
öğrenciler binip, pedal çeviriyor, bu sayede elektrik üretiyoruz. Öğrencinin de kilo vermesine ve hareket etmesine katkı sağlamış oluyoruz. Üretilen elektriği aküde depolayıp, okuldaki çeşitli alanlarda
kullanıyoruz. Bu proje için patent başvurusu yapacağız” dedi.
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Okulda 7’nci sınıf öğrencisi Talha Özdemir ise tasarlanan bisikletle
hem spor yapıp zayıfladıklarını hem de elektrik üretiklerini belirterek, “Bir yandan da pedal çevirerek bisiklete binmenin keyfini yaşıyoruz” diye konuştu.
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Aksa Jeneratör Yönünü Güney Afrika’ya Çevirdi

S

ektöründe küresel çapta ilk 5 firma arasında yer alan Aksa, Güney Afrika’nın inşaat alanında düzenlenen en büyük buluşması
African Construction and Totally Concrete Expo’ya katıldı.

Türkiye, Çin ve Amerika’daki üretiminin yüzde 50’den fazlasını ihraç
eden Aksa Jeneratör, farklı sektörlerin düzenlediği fuarlarda, tüm
sektör profesyonelleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.
Aksa Jeneratör, Sahra Altı Afrika’nın önemli ticaret merkezi olan
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzenlenen African Construction and
Totally Concrete Expo’ya katıldı. Profesyonel ve küçük işletmelere
eğitim ve iletişim ağı kurma imkânı sunan organizasyonda Aksa’nın
yenilikçi ürünleri fuar katılımcılarının ilgi odağı oldu.
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“Güney Afrika’da Varlığımızı Güçlendirmek İstiyoruz”
Afrika’da enerji alanında çok fazla yatırım imkanı olduğuna vurgu
yapan Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, “Güney Afrika Cumhuriyeti

başta olmak üzere Sahra Altı Afrika’da inşaat sektörü ciddi bir atılım
yaşıyor. İnşaat sektörünün bu büyüme hızına paralel olarak sektörün jeneratör talebi de yüksek. Sahra Altı Afrika’nın önemli bir ticari
merkezi Güney Afrika’da 2016 yılından beri hizmet veren ofisimizle
bölgedeki ticaret hacmimizi gün geçtikçe artırıyoruz” dedi.
Aksa olarak bütün sektörlerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi önemsediklerini belirten Peker, “Bu tarz fuarlarda yer almayı, sektörleri
tanımak ve iyi ilişkiler kurmak açısından önemsiyoruz. Güney Afrika
önem verdiğimiz bir pazar. Bölgede varlığımız güçlendirmek için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
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OMG Samsun Elektrik Santrali 35 Milyon Dolarlık
Yatırımla Yenileniyor

T

ürkiye’nin elektrik enerjisi tedarikine önemli katkıda bulunan
OMV Samsun Elektrik Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ndeki
bakım çalışması Haziran ayında tamamlanacak. Tesisin verimliliğini ve kapasitesini artıracak, 150 bin adam-saat mesai gerektiren
bakım çalışması toplam 35 milyon dolara mal olacak. OMV Samsun
Elektrik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkut Öztürkmen
bakım sürecinin santralin elektrik arzını etkilemediğini söyledi.

ve enerji arz güvenliğine maksimum katkı sağlıyoruz. Bu çalışmayla
santrale toplam 35 milyon dolar yatırım yaptık” diye konuştu. Santral verimini en üst seviyeye çıkarmak, kaliteli, güvenli ve sürekli
enerji üretimini sağlamak, üretim maliyetini azaltmak, arıza ihtimalini en aza indirmek, tesisin emre amadeliğini artırmak ve çevre
emisyon limit değerleri kapsamında çalışmasını sağlamak için planlı
ana bakımların şart olduğunu vurgulayan Öztürkmen “Bu bakım süreci elektrik arzımızı etkilemeyecek şekilde planlandı” dedi.
Avusturya’nın ve Avrupa’nın en büyük halka açık enerji şirketlerinden OMV’nin 2013 yılında 600 Milyon Avro yatırımla Samsun’da
faaliyete geçirdiği santral, şirketin Türkiye’deki en büyük yatırımı.
Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 3’ünü karşılama kapasitesine sahip. Bakım çalışmasının Haziran başı itibarıyla tamamlanması planlanıyor.
Rakamlarla OMV Samsun Elektik Santrali Bakım ve Yenileme
Çalışması
• 890 MWe’lık kurulu güç.
• 600 milyon avro yatırım ile 2013’te faaliyete geçirildi.
• Santral Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 3’ünü karşılama kapasitesine sahip.

OMV Samsun Elektrik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkut Öztürkmen

890 MWe’lık kurulu gücüyle Türkiye’nin elektrik enerjisi tedarikine
önemli katkıda bulunan OMV Samsun Elektrik Doğal Gaz Kombine
Çevrim Santrali’ndeki planlı ana bakım ve yenileme çalışmalarında
sona yaklaşılıyor. Bakım çalışması Türkiye’nin en verimli santrallerinden olan OMV Samsun Elektrik Santrali’nde kapasite ve verimlilik
artışı sağlıyor.

• Yılda yaklaşık 7 Milyar kW saat elektrik üretim kapasitesi.
• İşletmeye geçişinden bu yana 1 Milyon 700 bin adam-saat kayıp
zamansız çalışma.

İlk aşaması 17 Ekim 2017’de başlayan santralin bakım çalışmasında ikinci aşamaya Mart 2018’de geçildi. Çalışma kapsamında her iki
ünitenin gaz türbinlerinin ana parçaları tamamen yenilendi, atık ısı
kazanları ve jeneratör sargı iyileştirme işlemleri gerçekleştirildi ve 1
no’ lu ünitede buhar türbini performans artışı sağlandı.
7/24 vardiyalar halinde yaklaşık 500 ilave çalışanın istihdam edildiği, 150 bin adam-saat mesai gerektiren bakım çalışmasında yüzde
95 yerli işgücü ve mühendislikten yararlanılıyor.
Kasım 2017’de tamamlanan ilk bakım aşaması 18 milyon dolara mal
oldu. Mart 2018’de başlanan ve toplam iki buçuk ay sürecek olan diğer ünitedeki bakım çalışmasının maliyeti ise 17 milyon dolar.
Öztürkmen: “Bakım Süreci Elektrik Arzını Etkilemedi”
OMV Samsun Elektrik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkut
Öztürkmen çalışmayla ilgili olarak “Türkiye’nin en düşük emisyona
sahip ve en verimli santrallerinden biri olan OMV Samsun Elektrik
Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’mizi pazar şartlarına rağmen,
teknik olarak her zaman en üst düzeyde tutarak ülke ekonomisine
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• İlkine 17 Ekim 2017’de, ikincisine Mart 2018’de başlanan iki aşamalı bakım çalışması.
• Bakım için 7/24 vardiyalar halinde yaklaşık 500 ilave çalışan istihdam.
• 150 bin adam-saat mesai, yüzde 95 yerli işgücü ve mühendislik.
• Toplam 35 Milyon Dolar’lık bakım ve yenileme yatırımı.
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Güneş Enerjisi Sistemleri Hakkında
Bunları Biliyor Musunuz?

Y

enilenebilir enerji sektörünün lider şirketlerinden Solimpeks, 5
kWh’lik bir güneş enerjisi elektrik üretim sistemiyle bir evin ihtiyacının tamamını karşılanabileceğine dikkat çekiyor. Böylelikle hem elektrik hem de ısıtma ve soğutma faturalarından tamamen
kurtulmak ve temiz bir enerjiyle tasarruf yapmak mümkün oluyor.

yıl kısmı ısıtma-soğutma, 1.680 kWh/yıl kısmı sıcak su, 1.800 kWh/
yıl kısmı ise aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinde tüketiliyor. Bu açıdan bakıldığında ortalama saatlik 5 kWh’lik bir güneş enerjisi elektrik üretim sistemiyle bir yıllık enerji ihtiyacının tamamı karşılanabiliyor. Ayrıca güneş enerjisi sayesinde çevreye zarar vermeden, dışa
bağımlı olmadan kendi enerjimizi üretip tüketmek mümkün oluyor.
Güneş Enerjisi Elektrik Sistemleri 6-7 Yılda Kendini Amorti Ediyor

Dünya nüfusunun artışına paralel olarak enerji ihtiyacı da artış
gösteriyor. 2050 yılında dünya nüfusunun şimdikinden altı kat (9
milyar), buna karşılık enerji ihtiyacının ise 140 kat fazla (28 milyar
kWh) olacağı öngörülüyor. Özellikle fosil yakıtlar gibi şu anda kullandığımız enerji kaynaklarının azalması, gelecekte enerjinin, en
önemli ihtiyaçların başında geleceğini gösteriyor. Güneş ise bize
sürdürülebilir ve bağımsız bir enerji kaynağı sunuyor. Solar termal

Solimpeks Genel Müdürü Mehmet Emin Keçeciler, güneş enerjisi
ile sıcak su ve elektrik üreterek bir evin ihtiyacı olan enerjinin tamamında yıllık yaklaşık 7 bin TL tasarruf sağlanabildiğini belirtiyor.
Keçeciler, “Hatta bu sistem, ihtiyaç fazlası bir üretim yapacak şekilde
tasarlandığında gelir elde etmek de mümkün oluyor. Güneş enerjisi sistemi ile ısı sağlarken, Solimpeks hibrit sistemleri ile aynı anda
hem ısı hem elektrik üretilebiliyor ve ortalama 6-7 yılda kendini
amorti edebiliyor. Ayrıca eskisi gibi çatıda görüntü kirliliği oluşmuyor ve bakım gerektirmeyen sistemler ile müşteriler yalnızca tasarrufları ile ilgileniyorlar” diyor.

Sistemi Kurarken Firma Seçimine Dikkat
alanında Türkiye’nin en büyük üreticisi olan Solimpeks, güneşin tek
başına gereksinim duyduğumuz tüm enerji ihtiyacını karşılayabilecek emsalsiz bir kaynak olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye’nin her bölgesinde güneşten enerji üretilebileceğinin altını çizen Solimpeks, bu
enerjinin ısıtma-soğutma, sıcak su ve elektrik ihtiyacı için rahatlıkla
kullanılabileceğini belirtiyor.
1 Evde Yılda 10 Bin 500 Kwh Enerji Isıtma-Soğutmaya Harcanıyor
100 metrekare büyüklüğündeki izolasyonu yapılmış bir ev yılda toplam 14 bin kWh enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu enerjinin 10.500 kWh/
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Güneş enerjisi sistemlerinin 30-40 yıl enerji üretmeye uygun uzun
ömürlü sistemler olduğunun altını çizen Keçeciler, dikkat edilmesi
gereken noktaları şöyle sıralıyor: “Güneş enerjisi sistemi satın alırken
uluslararası geçerliliği olan kalite sertifikaları talep edilmeli. Çatıda
problem çıkaracak merdiven altı ürünler değil garantili, servisli ulusal markaların ürünleri tercih edilmeli. Ayrıca tüketici ihtiyacını net
olarak bilmeli ve ona göre güneş enerjisi ile sadece su ısıtma değil
aynı zamanda bir evi ısıtmayı, soğutmayı, aydınlatmayı projelendirebilecek mühendislik ekibi olan firmalarla görüşmeli ve satın alma
öncesi planladığı güneş enerjisi sisteminin simülasyonunu ve amorti
süresi hesaplarını net olarak görmeli.”
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DHL, Eaton İçin Modern ve Sürdürülebilir Bir
Dağıtım Merkezi Geliştiriyor

İ

ş ortakları Almanya Rheinbach’taki yeni dağıtım merkezinin temel
atma törenini kutluyor. 35,000 metre karelik tesis büyük oranda
otomatik depolama çözümü sunuyor. Deutsche Post DHL Group
bünyesindeki sözleşmeli lojistik uzmanı DHL Supply Chain, müşterisi olan küresel güç yönetimi uzmanı Eaton için yeni bir dağıtım
merkezinin temelini attı. Bonn yakınlarındaki Rheinbach yeni bina
projesiyle, DHL Supply Chain 35000 metrekarelik tam otomatik
depolama tesisi inşa ediyor. Bu tesis 2019 yılının başında hizmete
girecek. Resmi temel atma töreni; Rheinbach Belediye Başkanı Stefan Raetz, DHL Supply Chain MLAMEA CEO’su Oscar De Bok ve DHL
Supply Chain Almanya & Alpler CEO’su Karsten Schwarz’ın yanısıra,
Eaton Elektrik Grubu EMEA Kurumsal Başkanı Frank Campbell ve Eaton EMEA Tedarik Zinciri Birimi Başkan Yardımcısı Klaus Gäb’in katılımıyla gerçekleşti.

DHL Supply Chain, Eaton ile birlikte; planlama, tasarım ve ekipmandan, devreye alma ve düzenli işletime kadar tam bir antrepo
birleşimini içeren tesis için bir konsept geliştirdi. Tesis, yüksek seviyede otomasyon imkanı veren en son teknolojiyle donatıldı; böylece
Eaton’a maksimum esnekliği sağlarken, özel lojistik çözümleri de sunuyor. Bu konum depoda bulunan ürünlerin toplam teslim süresini
iyileştirirken, uyumlu ve basitleştirilmiş lojistik yapısıyla müşteriler
için önemli bir değer sağlayacak.

Karsten Schwarz’ın bu konudaki açıklamaları şöyle: “Rheinbach’taki
yeni antrepo inşaatının başlangıcı, DHL’in Avrupa’da Eaton için inşa
ettiği ve yönettiği üç entegre, yüksek performanslı dağıtım merkezini kapsayan stratejik iş ortaklığımız için önemli diğer bir adım. Bu
yatırım, geçtiğimiz on yıl zarfında lojistik alanındaki uzmanlığımızı
güçlendiren Eaton ile olan güven ve iş ortaklığımızı yansıtıyor.”

DHL, önümüzdeki bir kaç yıl içinde Almanya, Birleşik Krallık ve Çek
Cumhuriyeti’ndeki üç dağıtım merkezinden Eaton’ın Avrupa’daki
elektrik faaliyetlerini destekleyecek. Birleşik Krallık’taki yeni tesis
2018 yılının başında Eaton’ın hizmetine girerken, Çek Cumhuriyeti’ndeki tesisin modernleştirme ve genişletme çalışmaları sürüyor.
Rheinbach’taki yeni tesis, şirketin özellikle Batı Avrupa’daki müşterilerinin faydalanması ve onlara mümkün olan en iyi hizmetin
verilmesi için tasarlanmıştır. Stratejik olarak konumlandırılmış tesis
tüm ulaşım yollarına bağlanabilmekte ve Duisburg/Venlo varış limanına coğrafi yakınlığı nedeniyle de uluslararası anlamda verimli
tedarik trafiğini garanti ediyor. Ek olarak Rheinbach tesisi, yakınında
bulunan DHL Nakliye ve DHL Paket merkezlerine bağlantısıyla Avrupa’daki temel pazarlar için hızlı iş dönüş süresi sunuyor ve pek çok
endüstrinin taleplerine cevap veriyor.

Tesis, Almanya Sürdürülebilir Binalar Konseyi’nin 2015 Altın Standardı’ na uyacak şekilde inşa edilecek. Bu standarda ulaşmak için,
Eaton’ın temel LED ve acil durum aydınlatma sistemini, enerji depolama sistemini ve alçak ve orta gerilim dağıtım çözümlerini içeren
güç yönetim teknolojileri tesis ve binalar boyunca konuşlandırılacak.
Bu yaklaşım tesisin güvenli, güvenilir ve verimli şekilde işletilmesini
sağlarken, binanın enerji ve çevresel ayak izini en aza indirgeyerek
her iki şirketin de sürdürülebilirliğini yansıtacak.
Klaus Gäb bununla ilgili olarak “ DHL ile “çevre dostu “ mükemmel
bir çözüm bulduk ” diyor ve şöyle devam ediyor: “ Eaton gibi DHL de;
inovasyonları, teknolojisi ve uzmanlığıyla insanların yaşamlarını iyileştirme ve çevreyi geliştirmeyi amaçlıyor. Bu yeni bina ortak teşebbüsümüzün açık bir göstergesi olup, her iki şirketin de büyüme ve
sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyor. Bu tam otomatik ve modern
tesisle müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri ve müşteri memnuniyetini Batı Avrupa boyunca yaymış olacağız.“
Bu yeni tesis Eaton ve DHL’in büyük Bonn bölgesine olan taahhüdünü de vurguluyor. Tesis tamamlandığında sadece Meckenheim’deki
Eaton çalışanlarının çoğunluğu buraya taşınmakla kalmayacak, aynı
zamanda bu yatırım gelecekte de iş imkanları yaratmaya devam
edecek.
Haziran June 2018
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Kırbıyık İçecek Elektrik Faturasını
Güneşe Ödetecek

A

ntalya’nın Aksu ilçesindeki Kırbıyık İçecek AŞ, fabrika çatısına
kurduğu güneş santrali ile aylık 25 bin lirayı aşan elektrik faturasından kurtuldu. Güneş enerjisinden elektrik üretmek isteyen işletmelerin sayısı her geçen gün artıyor. Antalya’da içecek sektöründe faaliyet gösteren Kırbıyık İçecek Anonim Şirketi, işletmenin

kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir üretim tesisi kurmanın geleceğe
en büyük yatırım olacağını düşündüm. Böylece Antalya’nın Lisanssız
Elektrik Üretim Yönetmeliğ – LÜY- kapsamındaki ilk öz tüketim projesini hayata geçirdik.”

fabrikasına toylam 202.95 kilovat (kW) kurulu güce sahip bir güneş
enerji santrali kurdu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık,
toplam 750 adet güneş panelinden oluşan çatı üstü GES ile ayda yaklaşık 25 bin TL’yi bulan elektrik giderinden kurtulduklarını anlattı.
Enerjide dışa bağımlılığın önüne geçmenin en iyi yolunun yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak olduğunu anlatan Şahin Kırbıyık, Antalya’nın ilk öz tüketim GES projesi olarak nitelendirdiği yatırımları hakkında şunları söyledi: “Güneş enerjisi santralleri önemli
bir pazar. Turizm ve perakende sektörüne içecek üretimi yapan firmamın elektrik tüketimi bu yılsonunda 50 bin TL’yi aşacaktı. Ben de
ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden

“Turizmcilere Öncü Olduk”
Şahin Kırbıyık, turizm sektörünün kalkınmasının bir yanının da temiz enerjiden geçtiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemiz ne yazık ki yüzde 75 oranında enerjide dışa bağımlı bir ülke.
Biz yatırımcılar olarak enerjimizi kendimiz üreterek bu bağımlılığı en
aza indirebiliriz. Bu bizim vatandaşlık görevimiz. Sadece vergi vererek bu görevi yerine getirmiş olmuyoruz.
Çocuklarımızın geleceği, temiz enerji kullanımına bağlı. Bu anlamda
bölgemizdeki turizm yatırımcılarına da yenilenebilir enerji kullanımı
noktasında öncü olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.”
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Kaynak : Enerji Günlüğü / Antalya
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Günsan’dan Piyasayı Dönüştürecek Şalt Ürünleri

G

ünsan, akıllı tasarımı ve mükemmel performansı sayesinde
geniş kullanım alanı sağlayan Valta serisindeki yeni şalt ürünlerini sektörün hizmetine sunuyor. Yenilikçi ürün ve çözümleri
ile sektörde fark yaratan Günsan’ın, yeni nesil üretim teknolojisi
ile 3kA’den 6kA’e çıkan Valta serisindeki otomatik sigortaları, daha
yüksek ve kesintisiz performansı ile kullanıcılar için muhteşem bir
deneyim sağlıyor. Valta serisini Adile Sultan Sarayı’nda bayilerine

Otomatik sigorta ürünlerinin yanı sıra Günsan’ın yeni şalt ürün portföyünde bulunan kaçak akım koruma anahtarı, kompakt şalter, kontaktör ve termik röle de güvenliği ve performansı bir arada sunuyor.
Kompakt Şalterler Güvenlik ve Performansı Birleştiriyor
Daha kolay aksesuar montajı ve güvenli kullanım için yeniden dizayn
edilen kompakt şalterler, küçük ve şık tasarımı ile panolar içerisinde
Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan Çapan

tanıtan Günsan Elektrik’in teknolojik oyunlar ve hologram gösterisi ile katılımcılara sıra dışı bir deneyim yaşattığı gecede, Yonca Lodi
de muhteşem bir konser verdi. Günsan ayrıca lansman gününe özel
çekiliş ve Instagram yarışmaları ile bayilerine farklı tutarlardaki Valta
ürünlerini hediye etti.
6kA otomatik sigorta ürünleri ile müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını
ekonomik olarak karşılamaya hazırlanan Günsan’ın yeni Valta serisi,
daha fazla mekaniksel ve elektriksel dayanıklılık performansı sergiliyor. Ayrıca yeni otomatik sigortalar, kontak dizaynları sayesinde
daha kısa sürede güvenli kesme yapıyor. Bu sayede ürünler, yaşam
alanları için güvenli ve uzun ömürlü bir koruma sağlıyor. Yeni seri
şalt ürünleri eksiksiz ürün gamı ile daha geniş kullanım alanı sunarken, daha etkin bir stok yönetimine de imkan veriyor.
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daha az yer kaplıyor. 3,44mm yeni nesil ark söndürme hücresi sayesinde yaşam alanlarında güvenliği en üst noktaya çıkaran şalterler,
yeni eklenen amperajları ile 1250A’ya kadar güçlü bir performans
sergiliyor. Yeni nesil kompakt şalterler ayrıca, kolay aksesuar montajı ile elektrikçilere daha hızlı, konforlu ve güvenli çalışma ortamı
sağlıyor.
Kontaktör ve Termik Röle Ürünleri Panolardaki Görsel
Karmaşaya Son Veriyor
Bir önceki nesil ürünlere göre daha ergonomik bir yapıda bulunan
Günsan’ın yeni kontaktör ve termik röle ürünleri, endüstriyel dizaynları ile üstün nitelikler sunuyor. Tüm yardımcı donanımları ile tam
koruma ve kontrol sağlayan yeni nesil ürünler, toz kapağı koruma
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kapağı, etiketi ve tamamen kapalı bobin haznesi sayesinde tozlu
ortamlarda tam koruma sağlıyor.
Yeni nesil üretim ve kontrol teknolojileri ile otomatik bobin sarma, perçinleme ve test süreçlerinde mükemmeliyeti yakalayan
Günsan’ın kontaktör ve termik röle ürünleri aynı zamanda 9A-95A
arasında geniş bir ürün gamı sunuyor. Çoklu gerilim ve frekans aralıkları sayesinde fonksiyonelliği ön plana çıkaran ürünlerin birbirleri
ile uyumlu diyaznı panolardaki görsel karmaşaya son veriyor.

Günsan CEO’su Stephane Nuss

Yeni Nesil Ürünler Son Teknoloji İle Üretiliyor
Günsan’ın yeni nesil şalt ürünleri, Çin’de yer alan 357.000m2’lik
yerleşim alanı, 2 Ar-Ge ve 1 inovasyon merkezi ve 10.000’ den fazla
çalışanı ile senede ortalama 1 milyar kutup otomatik sigorta üretim
kapasitesine sahip küresel çaptaki grup firma üretim tesisinde, son
teknolojiyle tam otomasyona sahip hatlarda üretiliyor.

Uluslararası standartlara uygun olarak üretilen ürünler kısa devre
testleri de dahil olmak üzere eksiksiz test ekipmanları ile donatılmış
laboratuvarlarda test ediliyor. Türkiye’de satışa sunulan yeni nesil
ürünler ayrıca TSE tarafından denetlenip ve sertifikalandırılıyor.
Yeni nesil şalt ürünlerin lansman toplantısında genel bir değerlendirme yapan Günsan CEO’su Stephane Nuss,“Müşterilerimize ve

sektöre daha fazla değer katmak için stratejimizin bir parçası olarak ürün yelpazemizi genişletiyor, Türkiye’de konut piyasası ve son
kullanıcılar için yenilikçi, kaliteli ve ekonomik ürün gamı yaratma

ve sektör lideri olma noktasındaki yolculuğumuza devam diyoruz.
Günsan olarak performansımız her yıl bir üst seviyeye çıkıyor. Son
3 yılda Türkiye’de % 60’dan fazla bir büyüme gösterdik. Geçtiğimiz
sene de % 30’dan fazla bir büyüme oranının yanında, pazar payımızda 5 puanlık bir artış ile daha hızlı büyüyerek rekor kırdık. Lider
şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Valta serisi içerisinde
yer alan ve yüksek teknoloji ile üretilen yeni nesil sigorta ürünlerimiz de rekabetçi yapıları ile sektördeki konumumuza önemli katkılar
sağlayacak” dedi.

Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan Çapan, “Günsan olarak,
yeni seri şalt ürünleri ile mükemmel dizayn ve mükemmel performansı bir araya getirdik. Üstelik sektör dinamiklerini değiştirecek bu
ürünler, eski nesil ürünlerin üzerine ekstra bir maliyet yükü olmaksızın piyasada olacak. Yeni nesil ürünlerimiz, araştırma ve geliştirme
merkezleri, son teknoloji üretim bantları ve kapasitesi ile küresel
çaptaki grup üretim tesisinden ülkemize ulaşıyor olacak. Teknoloji
odağımız sayesinde, yeni şalt ürünlerimiz ile tüm paydaşlarımıza
değer kattığımızı düşünüyoruz. Son kullanıcılar daha güvenli, üst
konfor standartlarına sahip, yüksek performanslı bir ürün deneyimi;
bayilerimiz etkin bir stok yönetimi; elektrikçiler ise güvenli ve konforlu bir çalışma ortamı fırsatı yakalamış olacak” dedi.
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Enerji Arz Güvenliği İçin Sıra Biyokütle’de

Y

enilenebilir enerji yatırımları ile enerji arz güvenliğinde önemli
adımlar atan Türkiye için sıra artık biyokütle’de. AB ülkelerinin
biyokütle yatırımları için çöp ithal ettiğini ve bu trendin tüm
dünyada yaygınlaştığını belirten Emta Enerji Genel Müdürü Orkun
Özgencil, Türkiye’de her yıl ortaya çıkan 300 milyon tondan fazla atık
karşılığı 44 milyon TEP/yıl potansiyel olduğunun dikkatini çekti.

kaynaklarındaki çeşitliliği, dolayısıyla enerji arz güvenliğini artırmalıyız. HES’ler bugün kurulu güçte yüzde 33,7 oranına sahipken, RES
yüzde 7,7, GES yüzde 1,7 ve JES yüzde 1,1 olarak pastadan payını
almış durumda. Fakat biyokütle gibi diğer yenilenebilir enerji kaynakları çok büyük bir potansiyele sahip olmalarına karşın toplamda
hala yüzde 1’in altında seyrediyor. 80 milyon insanın yaşadığı ülkede

Emta Enerji Genel Müdürü Orkun Özgencil

2030 yılında tamamen temiz enerjiye geçmeyi hedefleyen İsveç,
ülke enerjisinin bir bölümünü atıklardan yani biyokütleden üretiyor.
Türkiye ise bu atıklardan enerji üretiminde (Biyokütle) henüz yolun
başında kabul ediliyor. Türkiye’de biyokütle alanında 2017 yıl itibarıyla kurulu güç 634.2 MV civarında bulunuyordu. Ancak biyokütlenin ülkemizdeki enerji potansiyeli 8.6 miyon ton petrole eşdeğer!
Rakamlar enerji arz güvenliğinin son dönemde daha sık gündeme
geldiği Türkiye’de biyokütlenin enerji üretiminde kayda değer bir
paya sahip olabileceğini gösteriyor.
Emta Enerji Genel Müdürü Orkun Özgencil, 2018 yılı sonuna kadar
iki ayrı biyokütle tesisi inşa etmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.
Anahtar teslim rüzgar, güneş ve biyokütle santrallerini 6 ila 8 ayda
bitirme başarısına sahip olduklarını vurgulayan Özgencil neden biyokütle enerjisine odaklandıklarını şöyle anlatıyor: Her anlamda çok
verimli topraklarda yaşıyoruz, bu sebeple öncelikle ülkemizde enerji
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çıkan atık miktarı birçok küçük çaptaki ülkenin tüm enerji ihtiyacını
karşılayacak düzeye ulaşabilir. Türkiye’nin ayrıca tarım ve hayvancılık
ülkesi olması sayesinde yapılacak uzun vadeli bölgesel planlamalarla
temiz enerji üretimine uzun soluklu güçlü santraller dahil edilebilir.
Çöpümüz Değerlenecek
Enerji Bakanlığı’nın 2023 Yenilenebilir Enerji Stratejisi çerçevesinde
biyokütle enerjisi için en az 1000 MWe kurulu güç hedefleniyor. Bu
hedefe ulaşmak için öncelikle biyokütle enerjisinin de en az rüzgar,
güneş kadar önemli olduğunun karar vericiler tarafından tanımlanması gerekiyor. Özgencil, enerji yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların biyokütle alanında bilgilendirilmesinin önemini vurguladı.
Özgencil, “Yenilenebilir enerji güneş, rüzgar ya da su kaynaklarından
ibaret değil. 80 milyona yakın nüfusa sahip Türkiye’de her yıl milyonlarca ton çöp üretiliyor. Bunun yanı sıra tarımsal ve hayvansal atıklar
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söz konusu. Tüm bunların bertaraf edilmesi için de ciddi bütçeler
harcanıyor. Çöpleri yok etmek için para harcamak yerine enerjiye
dönüştürüp para kazanmamız gerekiyor. Biyokütle tesislerinin sayısı
arttıkça çöpümüz daha değerli olacak” diye konuştu.
Dünyanın En Değerli Gübresi Biyokütle Kullanımıyla Sağlanıyor
Biyokütle tesislerinin inşa edildiği alanlar kendi ekosistemini de
yaratıyor. Tarımsal ve hayvansal atıkların yoğun olduğu bir bölgeye
inşa edilen bir enerji tesisinde ortaya çıkan sıcak su yine aynı bölgede kullanıma sunuluyor. Atıkların yakılması sonucu ortaya çıkan kül
ise ‘dünyanın en değerli gübresi’. Tarladaki atık belki de 1 ay sonra
gübre olarak aynı toprağa geri dönüyor.

Biykökütlenin bir enerji kaynağı olarak kullanımı sayesinde hem
atıkların dönüştürdüğünü hem de temiz enerji elde edildiğini vurgulayan Özgencil, sözlerine şöyle devam etti: Liberalleşen bir enerji
piyasasındayız, özel sektör teşvik ediliyor, enerji fiyatları düşüyor.
Fiyatlar düşerken aynı zamanda bizim başka hangi kaynaklardan
enerji üretebiliriz diye kafa yormamız lazım. Biyokütle konusunu
ülkemize ait ve sürekli yenilenen bir kaynak olması sebebiyle çok
önemsiyoruz. Tamamen Türkiye’ye ait ve milyar dolarları bulan bir
enerji kaynağından söz ettiğimiz için bunu ülkemiz adına çok ciddi
bir fırsat olarak görüyoruz.

Biyokütle Santrallerinin Sayısının Artırılması İçin Neler Yapılmalı?
• Türkiye’nin biyokütle potansiyeli atlası Enerji ve Tabii Kaynaklar,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları
iş birliğiyle ele alınmalı ve atıklar “milli değer” olarak tanımlanmalı.
• İl idarelerinin atıkları toplaması ve bölgelerindeki atık potansiyelini
YEKA benzeri ihaleler yoluyla yatırımcıya vermesi sağlanmalı.
• Bölgedeki mevcut tarım ya da hayvancılık tesislerinin sistemden
sağlanacak ısıyı kullanmaları zorunlu kılınmalı, ek olarak bu tesislerin yanında tarım ve hayvancılık tesislerinin oluşturulmasına da ön
ayak olunmalı.
• Yine sistemden çıkacak organik gübrenin satışı ilgili devlet kurum-

ları tarafından organize edilerek tarımın daha verimli hale gelmesi
sağlanmalı.
• Alternatif enerji üretim santrallerinin araştırılmasına ayrılacak kaynaklar artırılmalı.
• Yenilenebilir enerjinin hanelerde kullanımı için teşvikler verilmeli.
• Teknolojinin ülkemize ithal edilmesinden ziyade bünyemizde geliştirilmesinin önü açılmalı.
• Yeni santral yatırımları için yerli & yabancı yatırımcılara teşvikler
artırılmalı.
• Proje finansmanlarına yeni yöntemler ve yeni faiz/kredi uygulamaları gibi materyaller kazandırılmalı.
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Türkiye Enerji Sektörü, 24. Uluslararası
ICCI 2018 İle Biraraya Geldi

ürkiye enerji sektörü, Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI
2018 ile. 2- 4 Mayıs tarihlerinde 24. kez biraraya geldi. Sektörel
fuarcılık tarafından düzenlenen fuarda, 225 uluslararası katılımcı firma ile 14.140 ziyaretçi buluştu. Bu yıl birçok ilke imza atılan
fuarda ilk defa kurulan “Diplomatik Alan”da dünyanın dört bir yanından gelen enerji sektörü profesyonelleri diplomatları ile buluştu.

uluslararası buluşma oldu. Yerli ve yabancı üreticilere, yatırımcılara
ve satın almacılara birçok fırsatı sunduğumuz fuara bu yıl önemli ilgi
söz konusu oldu. 225 ulusal ve uluslararası katılımcı firmanın yer aldığı fuarı 14. Binin üzerinde sektör profesyoneli ziyaret etti. Gelecek
vaat eden iş bağlantıları ve yeni ithalat-ihracat fırsatları yaratan fuar,
konferans ve ikili iş görüşmelerinin bir arada olduğu Avrasya’nın tek
enerji etkinliği olarak öne çıktı”.
Türkiye, Enerjisini Diplomatik Alana Taşıdı
Üretim, iletim ve dağıtım olmak üzere tüm enerji bileşenlerini bir
araya getiren “ICCI”da bir ilke imza atılarak “Diplomatik Alan” kuruldu. Bu alanda Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen ülkelerle hükümetler arası görüşmeler yapıldığına ve yeni anlaşmaların imzalandığına
dikkat çeken ICCI Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Kühnel ve Yönetim Kurulu Üyesi Glenn Ensor şunları söyledi;

Dünyanın en hızlı gelişen enerji piyasalarından biri olan Türkiye bu
gücünü Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 2018 ile uluslararası alana taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteği Sektörel
Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar, sektörün önde gelen ulusal ve
uluslararası firmalarını İstanbul’da bir araya getirdi. Fuarda bu yıl
bir ilke imza atılarak yabancı konsoloslukların katılımıyla kurulan
“Diplomatik Alan”da Türkiye enerji endüstrisine yönelik anlaşmalara
imza atıldı.
Türkiye’de enerji sektörüne yönelik atılan adımların sektör açısından
büyük fırsatlar sunduğuna ve bu adımların “ICCI 2018”de en iyi şekilde karşılık bulduğuna dikkat çeken ICCI Yönetim Kurulu Başkanı
Alexander Kühnel ve Yönetim Kurulu Üyesi Glenn Ensor şunları
belirtti; “Türkiye’deki enerji politikaları, küresel anlamda Türkiye’yi
yatırım açısından en cazip ülkelerden biri haline getirdi. Her fırsatta
dile getirdiğim gibi Türkiye, dünyanın en hızlı gelişen enerji piyasalarından biri. ICCI 2018, Türkiye’nin enerji alanında attığı adımlarla
geldiği yeri ve elde ettiği başarıları göstermesi açısından önemli bir

“Brezilya, Çekya, Yunanistan, Güney Kore gibi ülkelerin ticari temsilciliklerinin yanı sıra uluslararası anlaşmalar yapmak üzere yetkilendirilmiş konsolosluk görevlileri ICCI 2018’de yer aldı. Güney Afrika
ve İran’dan sektörel düzeyde önemli isimlerin yer aldığı yabancı
delegasyonları ağırladık. Ayrıca İtalya, Danimarka, Avusturya ve
Çekya’dan da delegasyonlar fuarımızı ziyarette bulundular.”
Katılımcı firmaların yenilenebilir enerji, kojenerasyon, elektrik üretimi ve ticareti, elektrik iletim sistemleri, enerji tesislerinde bakım,
onarım ve servis hizmetleri, çevre teknolojileri, enerji verimliliği,
lojistik ve IT teknolojileri konularında ürün ve hizmetlerini sergilediği fuarda sektörün yeni trendleri ziyaretçilerle buluştu. Enerji değer
zincirindeki tüm ana başlıklar, fuar süresinde düzenlenen konferanslarda da masaya yatırıldı. 25. “ICCI” Uluslararası, Enerji ve Çevre Fuarı
ve Konferansı; 15 -17 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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Osram Bahçecilik Startupına Yatırım Yapıyor
Osram Invests in Horticultural Startup
ünihli Osram, domates ve kenevir gibi ekinlerin iç mekan verimini öngörmekte uzmanlaşmış Montreal’li firmada küçük
bir hisse satın aldı. Gelecekte elde edilecek sonuçların umuduyla IoT’de aydınlatmanın rolü artmaya devam ediyor.

M

Munich takes a small stake in a Montreal company specializing in predicting indoor yields for crops such as tomatoes and cannabis. Lighting’s role in the IoT continues to take root, in hopes that shoots will
follow.

Osram da yine bahçecilik üretimine odaklanarak, domates ve kenevir gibi ekinlerin iç mekan verimini öngörmekte uzmanlaşmış Kanadalı startupta hisse satın alarak bilişim teknolojileri firmalarına
yatırım yapmaya devam ediyor.

Osram continues investing in information technology companies, with
an eye again on horticultural production, taking a stake in a Canadian
startup company that provides software for predicting yields of indoor
and greenhouse crops such as tomatoes and cannabis.

Münih merkezli Osram, 2,85 milyon dolar düzeyinde ilk aşama
fonlaması ile belirli bir dizi bitkinin durumunun nasıl olduğunu ve
verimlerinin ne olacağını belirlemek amacıyla sensörler kullanılarak toplanan verileri analiz etmeye yönelik algoritmalar geliştiren
Montreal merkezli Motorleaf şirketine ortak oldu. Motorleaf geliştirdiği teknolojiyi bir çeşit yapay zeka (AI) olarak tanımlıyor.

Munich-based Osram joined a $2.85 million early-stage financing
round in Montreal-based Motorleaf, a small firm that has developed
algorithms that analyze data collected from sensors to determine how
well a particular set of plants is doing, and how they will proceed. Motorleaf describes its technology as a form of artificial intelligence (AI).
Earlier Osram horticultural investments have focused more on the
optimization of LED light recipes brightness, doses and spectrum for
varying crops. The Motorleaf backing provides a sort of report card for
horticultural lighting and other growing technologies in that it ascertains how things are actually going.
“We see strong potential in leveraging advanced data analytics to
further optimize predictability and performance of production in commercial greenhouse and indoor farm production,” said Ulrich Eisele,
managing director of Osram’s Fluxunit business accelerator group.
Motorleaf technology helps determine how many of those tomatoes
will actually thrive. Eventually it might be able to adjust the lights to
increase the chances.

Daha önceki Osram bahçecilik yatırımları daha ziyade çeşitli ekinler
için LED ışık programlarının parlaklık, dozlar ve spektrum optimizasyonuna odaklanmıştı. Motorleaf’e yapılan bu yatırım, bahçecilik
aydınlatması ve diğer bitki yetiştirme teknolojilerinde işlerin nasıl
gittiğini belirlemeyi amaçlayan bir çeşit rapor niteliğinde.
Yatırımı gerçekleştiren Osram Fluxunit iş hızlandırma grubu Genel
müdürü Ulrich Eisele konuyla ilgili olarak, “Ticari seralar ve iç mekan
tarım uygulamalarında üretim performansını ve tahmin edilebilirliğini optimize etmeye yönelik gelişmiş veri analiz yöntemlerinden
faydalanmakta büyük potansiyel görüyoruz” dedi.
Motorleaf teknolojisi, domates bitkilerinin ne kadar ürün vereceğini belirlemeye yardımcı oluyor. İlerleyen dönemde ise bu teknoloji
yardımıyla aydınlatmanın ayarlanmasıyla verimi artırma şansı yakalanabilir.
Osram, Californialı bir sera olan SunSelect ile gerçekleştirdikleri bir
domates deneyinde, Motorleaf AI teknolojisinin verim tahmin hatalarını %50’ye kadar azalttığını belirtti.
Motorleaf, tarım çıktısını artıracak değişiklikleri mümkün kılabilmek
için gelecekte bu gözlem yeteneklerini aydınlatma gibi diğer sistemler ile bir araya getirmeyi unut ediyor.
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Osram claimed that in a tomato trial with California greenhouse SunSelect, the Motorleaf AI technology reduced yield prediction errors by
50%.
Motorleaf hopes to eventually tie its observation capabilities into other
systems such as lighting to activate changes that would improve farm
output.
“We’re ultimately producing dynamic grower protocols, which help
manage everything from light and nutrients to predicting crop diseases before they happen and optimized growing conditions that increase
ROI all based on real-time data,” said Motorleaf CEO Alastair Monk.
Monk is a regular columnist for Cannabis Business Times, where he recently explained how Motorleaf’s AI would work in a lighting context.
“An example would be monitoring the light (PAR) level and spectrum
used in a grow room,” he wrote. “A human won’t go in the room each
hour to take a measurement, making sure the right amount of power
and correct light spectrum is reaching the plants. However hard you
try, simply looking at your HPS lights won’t alert you when they are
performing below the optimum range your business needs to maximize production. Our team at Motorleaf is working to make that possible by automating this data collection and automating the alerts that
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Motorleaf CEO’su Alastair Monk verdiği demeçte, “Aydınlatmadan
bitki takviyelerine ve ekin hastalıklarının meydana gelmeden önce
tahminine kadar her şeyi yönetmeye yardımcı olan dinamik tarım
protokolleri ve yatırım geri dönüşünü artıran optimize tarım şartları
tümü gerçek zamanlı verilere dayanmaktadır üretiyoruz” dedi.
Monk, yakın zamanda Motorleaf’in geliştirdiği yapay zekanın aydınlatma bağlamında nasıl çalışacağını açıkladığı Cannabis Business
Times dergisinde köşe yazarlığı yapıyor.
Yazısında şu sözlere yer verdi: “Bu uygulamalardan biri de yetiştirme
odasında kullanılan ışık (PAR) düzeyi ve spektrumunun denetimi
olacaktır. Her saat başı ölçüm almak için odaya girilmesine gerek
kalmayacak ve bitkilere doğru miktarda akı ve doğru ışık spektrumunun ulaştığından emin olunacak. Ne kadar çabalasanız da sadece
HPS aydınlatmalarınıza bakarak bunların işletmenizin maksimum
üretim çıktısı için ihtiyaç duyduğu optimal aralığın altında çalıştığını
söylemek mümkün olmaz. Motorleaf ekibi olarak, bu veri toplama
ve bu aydınlatmaların düşük performans göstermesi halinde uyarıları otomatik hale getirerek bunu mümkün kılmaya çalışıyoruz. İşte
yapay zeka böyle işliyor.”

will reach the head grower if any of those lights are underperforming.
So that is AI at work.”
The investment comes a few weeks after Osram acquired Austin, TXbased Fluence Bioengineering, a maker of smart LED-based grow
lighting systems for indoor farms that has written for on energy efficiency and metrics for horticultural lighting. A year ago, Osram’s
Fluxunit purchased a minority stake in Agrilution, a Munich company
that makes grow boxes for home use.
Osram, like many large lighting companies, has been pushing hard
into the information technology area to try to position lighting as a
critical carrier in the Internet of Things (IoT). Osram’s many other IoT

Bu yatırım, Osram’ın Austin, Teksas merkezli ve enerji verimliliği ve
bahçecilik aydınlatma ölçütleri üzerine yazılar hazırlamakta olan iç
mekan tarlaları için akıllı LED tabanlı yetiştiricilik aydınlatma sistemleri geliştirmekte uzmanlaşmış Fluence Bioengineering’i satın
aldığını duyurmasından sadece birkaç hafta sonra geldi. Osram bir
sene önce Agrilution adlı Münihli bir şirket olan ve ev kullanımı için
yetiştirme kutuları üreten Fluxunit’te azınlık hissesi satın almıştı.
Birçok büyük aydınlatma şirketi gibi Osram da aydınlatma uygulamalarını Nesnelerin İnternetinin (IoT) en önemli taşıyıcısı konumuna
getirmek amacıyla bilişim teknolojileri alanında önemli yatırımlar
yapıyor. Osram’ın çok sayıdaki IoT hamlesi ve yatırımı arasında, perakende müşterileriyle akıllı telefonları aracılığıyla mağaza içerisinde
etkileşime geçmeye yardımcı yazılımlar üreten İsviçreli beaconsmind AG‘de hisse senedi pozisyonu almış olması da yer alıyor.
Osram yakın zamanda tavan armatürlerine 5G vericiler yerleştirmek
üzerine deneyler yapmak amacıyla Mobil telefon ağları devi Nokia
ile işbirliği anlaşması imzaladı.
Şirket yüksek teknoloji dünyasındaki çalışmalarını bir araya getirmeyi amaçlayarak iki ay kadar önce Lightelligence adını verdikleri
kapsamlı bir IoT mimarisinin lansmanını gerçekleştirdi.
Aydınlatma sektörünün kendisini bir BT sağlayıcı ve veri hizmetleri konumuna getirme çabaları hem Osram hem de sektör lideri
Philips‘in geçtiğimiz aylarda ortaya koyduğu üzere mali açıdan zorluklar içeriyor.
Bununla birlikte, Motorleaf yatırımında Osram’ın yerinde alan diğer
yatırımcılar arasında Radicle Growth, Desjardins Capital, Real Ventures, BDC Capital ve 500 Startups Canada yer alıyor.
MARK HALPER, LEDs Dergisi eş editörü ve enerji, teknoloji ve iş alanlarında uzman gazetecidir(markhalper@aol.com).
Kaynak : ledsmagazine.com
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moves and investments have included an equity position in Switzerland’s beaconsmind AG, which makes software to help engage in-store
shoppers via smartphones.
Recently, Osram teamed with mobile-phone networking giant Nokia
to experiment with putting 5G transmitters in ceiling luminaires.
Two months ago, the company unveiled an overarching IoT architecture called Lightelligence to try to unify its march into the high-tech
world.
The lighting industry’s attempt at transforming itself into a provider of
IT and data services has been financially challenging, as both Osram
and industry leader Philips have demonstrated over the last month.
Meanwhile, other investors who joined Osram in the Motorleaf round
included Radicle Growth, Desjardins Capital, Real Ventures, BDC Capital, and 500 Startups Canada.
MARK HALPER is a contributing editor for LEDs Magazine, and an energy, technology, and business journalist(markhalper@aol.com).
Kaynak : ledsmagazine.com
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Zumtobel ve Avusturyalı Enerji Firması Arasında
Bir Hizmet Olarak Aydınlatma İşbirliği

A

Zumtobel and Austrian Energy Utility Gear Up Their
Lighting-as-a-Service Alliance

ydınlatma sektörünün IoT (Nesnelerin İnterneti) için BT firmalarının peşinden koştuğunu biliyoruz, ama VKW ile gerçekleştirilen bu ortaklık, LED aydınlatmanın hala enerji tasarrufu
anlamına geldiğini bize hatırlatıyor. Ve tabi ki aydınlık anlamına da
geliyor.

Sure, the lighting industry is pursuing IT mates for IoT purposes, but
this partnership with VKW serves as a reminder that LED lighting continues to also be about energy savings. And illumination, too.
While the lighting industry is indeed busy seeking partnerships with
information technology firms to help chase the Internet of Things (IoT),
Zumtobel Group has served a reminder that another industry energy
can also provide synergies worthy of alliances, as it has ratcheted up
its lighting-as-a-service collaboration with an Austrian energy utility.
Dornbirn, Austria-based Zumtobel said that its Zumtobel Group Services (ZGS) unit and utility Vorarlberger Kraftwerke AG (VKW) have
now “signed an open-ended agreement for the joint provision of light
contracting services.”
As LEDs Magazine reported earlier this year Vorarlberger was the lead
contractor working with subcontractor Zumtobel on a 6-year lightingas-a-service (LaaS) project at the Aluminium GmbH Nachrodt (AGN)
factory in Dortmund, Germany.
In that deal, lighting company Zumtobel replaced existing metal-halide lights with 400 new LED models across eight product halls covering
around 81,000 ft2. AGN is not purchasing the lights but is paying a
monthly service fee in an arrangement that doubles the lighting levels
to between 200 and 400 lx, and which is expected to save 40% on energy bills. Vorarlberger is responsible for the lighting operations, while
Zumtobel oversees yearly maintenance of the lighting, including annual inspections and replacement of any faulty luminaires.

Aydınlatma sektörü nesnelerin İnternetine yönelik kendilerine yardımcı olacak bilişim teknolojileri firmalar ile ortaklıklar arayışı içinde olsa da Zumtobel Grup, Avusturyalı enerji firması ile bir hizmet
olarak aydınlatma (LaaS) sözleşmesi imzalayarak başka bir sektörün
yani enerji sektörü işbirliği için gerekli sinerjiye sahip olduğunu bir
kez daha hatırlattı.
Dornbirn, Avusturya merkezli Zumtobel, Zumtobel Group Services
(ZGS) iş birimi ile bir enerji firması olan Vorarlberger Kraftwerke AG
(VKW) arasında “birlikte aydınlatma taşeronluk hizmetleri vermek
üzere süresiz bir sözleşme imzalandığını” açıkladı.
LEDs Dergisinin bu sene başlarında bildirdiği üzere Vorarlberger,
Dortmund’da bulunan Aluminium GmbH Nachrodt (AGN) fabrikasının 6 yıl boyunca sürecek bir hizmet olarak aydınlatma (LaaS) projesinde başlıca taşeron olarak faaliyet gösteriyordu.
İmzalanan sözleşmeye göre Zumtobel, 7.500m2 alana sahip ürün
salonundaki mevcut metal halide armatürleri 400 yeni LED modeliyle değiştirmişti. AGN ise bu armatürleri satın almıyor, aksine aydınlatma seviyelerini iki katına çıkararak 200 ile 400 lüks arası bir
seviye sunan ve enerji harcamalarında %40’a varan tasarruf sağlaması
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Early customers of Zumtobel’s lighting-as-a-service partnership with
VKW include the Harder Sport complex on Lake Constance in Hard,
Austria.
That scheme is representative of how the two vendors will work together on other LaaS jobs under the new formal agreement between
them.
“We see strong demand for light contracting among our customers,”
said VKW’s head of building technology and energy services Helmut
Burtscher. “The approach of ‘leasing light’ is in tune with current
trends. Our new offering makes it easy for customers to save energy.”
Zumtobel echoed that remark.
“Our full-service offering allows firms to replace their existing lighting systems and save on operating expenses without having to make
costly investments of their own,” said ZGS vice president of turnkey and
finance services Herwig Burtscher. “It’s about lighting that pays for
itself.” (It was not immediately clear whether Zumtobel’s Herwig and
VKW’s Helmut Burtscher are related).
The two companies said that in a typical deal, savings from reduced
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beklenen bir düzenleme ile aylık bir hizmet ücreti ödüyor. Vorarlberger aydınlatma operasyonlarından sorumluyken, Zumtobel de yıllık
denetimler ve arızalı ürünlerin değiştirilmesi de dahil olmak üzere
aydınlatmanın yıllık bakımından sorumlu.
Zumtobel’in VKW ile gerçekleştirdiği bu bir hizmet olarak aydınlatma işbirliğinin ilk müşterileri arasında ise Hard, Avusturya’da Constance Gölünde bulunan Harder Spor Kompleksi yer alıyor.
Bu organizasyon, aralarında yeni resmi sözleşme gerçekleştiren iki
satıcının diğer LaaS projelerinde nasıl birlikte çalışabileceğinin bir
göstergesi niteliğinde.
VKW bina teknolojileri ve enerji hizmetleri müdürü Helmut Burtscher, “Müşterilerimiz arasında aydınlatma sözleşmeleri için büyük
bir talep olduğunu görüyoruz. ‘Aydınlatma kiralama’ yaklaşımı
mevcut trendlere son derece uygun. Yeni teklifimiz müşterilerimizin
enerjiden tasarruf etmelerini kolaylaştırıyor” dedi. Zumtobel de bu
sözleri destekledi.

power consumption and maintenance exceed the monthly light contracting charge. Zumtobel and VKW have implemented seven projects
in total so far and are now planning more together. Another early customer has included the Harder Sport athletic complex in Hard, Austria
on Lake Constance.
Zumtobel’s partnership with the energy utility comes amid a rash of alliances and investments by the lighting industry in IT and networking
companies. For example, Osram this month took a minority stake in
a software company that develops algorithms to determine how well
crops will do, and has invested in other IT firms such as beaconsmind
AG, which makes software to engage in-store shoppers and analyze
their spending. Osram is also working with Nokia on 5G mobile tech-

ZGS anahtar teslim ve mali işler başkan yardımcısı Herwig Burtscher
konuyla ilgili olarak, “Eksiksiz hizmet teklifimiz firmaların mevcut
aydınlatma sistemlerini tamamen değiştirmelerini ve kendileri
maliyetli yatırımlara girmeksizin işletim maliyetlerinden tasarruf
etmelerini sağlıyor,” dedi. “Kendi masrafını çıkartan aydınlatmadan
bahsediyoruz.” (Zumtobel’den sayın Herwig ve VKW’den Helmut
Burtscher’in akraba olup olmadığı ilk başta bilgimiz dahilinde değildi).
Şirket temsilcileri, tipik bir sözleşmede azalan elektrik tüketimi
ve bakım masraflarından elde edilen tasarrufun aylık aydınlatma
hizmet ücretini aştığını ifade etti. Zumtobel ve VKW şimdiye kadar
toplamda yedi proje gerçekleştirmiş bulunuyor ve birlikte daha
fazlasına imza atmayı planlıyorlar. İşbirliğinin ilk müşterilerinden
bir diğer ise Hard, Avusturya’da Constance Gölünde bulunan Harder
Spor Kompleksi oldu.
Zumtıbel’in bir enerji şirketiyle gerçekleştirdiği bu ortaklık, aydınlatma sektörü ile BT ve ağ kurulum şirketleri arasında çok sayıda ittifakın kurulduğu bir dönemde geldi. Örneğin, Osram bu ay içeirsinde
ekinlerin ne kadar verimli olacağını belirlemek için algoritmalar
geliştiren bir yazılım şirketinde hisse satın aldı ve mağaza müşterileri ile etkileşim kurma ve harcamalarını analiz etmek amacıyla yazılım geliştiren beaconsmind AG gibi diğer BT firmalarına yatırımlar
yaptı. Osram aynı zamanda Nokia ile 5G mobil teknolojisi üzerinde
çalışmalarını sürdürüyor. Eski adıyla Philips Aydınlatma (Yeni adıyla
Signify) telekomünikasyon kuleleri firması American Tower ile bir
ortaklık kurdu ve ağ sistemleri devi Cisco ile Ethernet Üzerinden Güç
prensibi üzerine çalışmalar gerçekleştiren pek çok aydınlatma firmasından biri.
Bu BT ortaklıklarının tümü genel olarak aydınlatma uygulamalarını,
aydınlatma ürünlerinin veri toplama ve veri analizinde kullanıldığı
ve aydınlatmanın parlaklık, açma/kapama, renk ve renk sıcaklığı
gibi pek çok açıdan daha kontrol edilebilir hale geldiği IoT sistemlerine bağlanmayı amaçlıyor.
Kaynak: ledsmagazine.com
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nology. The former Philips Lighting (now known as Signify) has partnered with telecommunications tower company American Tower, and
is one of many lighting firms that work with networking giant Cisco on
Power-over-Ethernet lighting.
The IT partnerships are all generally aimed at connecting lighting to
the Internet in IoT schemes in which lighting serves to collect and analyze data, and in which lighting becomes far more controllable in many
aspects including brightness, on/off, color, and color temperature.
Source: ledsmagazine.com
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Yarının Aydınlatma Teknolojileri
11. IstanbulLight Fuarı’nda

U

BM, AGİD ve ATMK stratejik ortaklığı ile düzenlenen 11. IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı
ve Kongresi, 19-22 Eylül tarihlerinde sektörün tüm paydaşlarını
İstanbul Fuar Merkezi’nde buluşturuyor.

hedefliyor. Kamu ve özel sektör yatırımcıları, proje ofisleri, mimarlık ofisleri, elektrik proje ofisleri, aydınlatma tasarım ofisleri, inşaat
müteahitleri, elektrik proje müteahitleri, elektrik toptancıları, elektrik perakendecileri sektördeki gelişmeleri, yeni ürünleri, hizmetleri

Dünyanın öncü fuar organizatörü UBM tarafından Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve Aydınlatma Türk Milli Komitesi
(ATMK) stratejik ortaklığı ile düzenlenen 11. IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi 19-22
Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşiyor.
Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, Balkanlar, BDT
Ülkelerinden 8000’i aşkın sektör profesyonelini ağırlamaya hazırlanan IstanbulLight Fuarı 250’nin üzerinde firmanın en yeni ürün ve
teknolojilerine ev sahipliği yapıyor.

ve şirketleri tanımak, iş ilişkilerini geliştirmek için IstanbulLight
Fuarı’nda bir araya geliyor. IstanbulLight bu sene IstanbulLight Forumu, Aydınlatma Tasarımı Zirvesi, Alım Heyeti Programı ve Fotoğraf
Yarışması gibi özel etkinlikleri ile farklı bir fuar deneyimi sunmaya
hazırlanıyor.

IstanbulLight bu yıl Teknik Aydınlatma Armatür Üreticileri, Dekoratif
Aydınlatma Armatür Üreticileri, Lamba Üreticileri, Aydınlanma Komponent Üreticileri, Aydınlatma Tasarım Ofisleri, Elektrik Malzemeleri
ve Aydınlatma Kontrol Ekipman Üreticilerinden oluşan katılımcı
profilini, hazırladığı yenilikler ve yeni ürünler eşliğinde ağırlamayı

164

www.sektorumdergisi.com

Haziran June 2018

Ülkemizin artan nüfusunun tetiklediği inşaat sektöründeki büyümeye bağlı olarak aydınlatma ve elektrik sektöründe önemli fırsatlar
ortaya çıkıyor. Sektörde yakalanan büyüme, kamunun yenilenmeye
yönelik yatırımları ve enerji verimliliği için artan farkındalıkla destekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından duyurulan
9. Eylem Planı ise, tüm sokak aydınlatmalarında enerji verimliliğinin
gözetilmesi maddesiyle sektörün en önemli gündem başlıklarından
birini oluşturuyor.
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UBM EMEA IstanbulLight Marka Direktörü Mehmet Dükkancı, “11.
IstanbulLight Fuarı paralelinde düzenlenecek, IstanbulLight Forumu
kapsamında dört gün boyunca sektör için önem taşıyan birçok panel
gerçekleşecek. Bu panellerde ağırlayacağımız ulusal ve uluslararası
uzmanlarla akıllı şehirlerde entegrasyon, enerji performans kont-

latma tasarımcıları tarafından bu zirvede ele alınması ve sunumlarla
ufuk açıcı bir ortam oluşturulması planlanıyor.
AGİD Başkanı Fahir Gök, “Aydınlatma sektöründeki trendler, gelişen
teknoloji ve yenilenen şehirlerle birlikte değişiyor. Bu değişimin
nabzını tutan ve sektördeki tüm paydaşları bir araya getiren 11.
IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı
ve Forumunu stratejik ortkalarımızla birlikte düzenlemekten memnunuz” diye konuştu.
Türkiye Aydınlatma Sektörü İçin Küresel Bir Güce Dönüşüyor
Avrupa ülkeleri için aydınlatma alanında üretim merkezine dönüşme
hedefleri bulunan yerli aydınlatma sektörü, Türkiye’nin coğrafi konumu sayesinde bölgesel bir dağıtım ve lojistik merkezine dönüşüyor.
Derneğimiz, AGİD verilerine göre yılda %7’lik büyüme oranına sahip

ratında finansman desteği ve binalarda rehabilitasyon gibi kritik
konuları değerlendireceğiz. Sektör için çok değerli olan bu etkinliği
stratejik partnerlerimiz AGİD ve ATMK ile birlikte gerçekleştirmekten
büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

2. IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi ve Pavilyonu

aydınlatma sektörünün üretim büyüklüğü 2 milyar doları aşmış bulunuyor. Yeni nesil aydınlatma teknolojileri arasında başı çeken LED
pazarındaki büyüme ise son yıllardaki hızlı artışını sürdürerek, 2022
yılına kadar %25’i aşan bir büyüme göstermesi bekleniyor.

İlki 2017 yılında düzenlenen IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi, yurt içi ve yurt dışından saygın aydınlatma tasarımcılarını ve
aydınlatma tasarım ofislerini, mimarlar, kamudan ve özel sektörden
yatırımcıları, proje ofislerini, inşaat müteahhittlik şirketlerini bir araya getiriyor. Binaların, meydanların, anıtların, mekanların daha iyi,
daha güzel, daha estetik, daha verimli aydınlatılması, aydınlatma
tasarımının mimari projelerdeki rolü ve önemi gibi konuların aydın-

ATMK Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil, “Türkiye’deki aydınlatma
sektörünün gerek Avrupa gerekse Uzakdoğu karşısında kayda değer
avantajları var. Gelişen teknoloji bizim için daha verimli ve ‘akıllı’
bir dönem başlatırken, küresel pazarda ülke olarak doğru konumlanmak için sektördeki tüm tarafların fikirlerine ihtiyacımız var. Bu
yıl da UBM ve AGİD ile birlikte IstanbulLight Fuarı’nda bu platformu
sunmak bizim için heyecan vericidir” açıklamasını yaptı.
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OLEDWorks ve BASF’den, Yeni OLED
Aydınlatma Teknolojisi
nde gelen OLED aydınlatma panellerinin üreticisi OLEDWorks
ve yüksek kalitede boya çözümleri konusunda uzman BASF
Boya Bölümü, dünyanın en parlak bükülebilir OLED panellerini
geliştirmek üzere güçlerini birleştirdi. “Brite 3” adı verilen yeni ürün

Ö

Yüksek parlaklığa ve bükülebilir aydınlatma panellerine sahip olan
bu yeni ürün serisinde OLEDWorks, BASF tarafından sağlanan esnek
bariyer çözümlerine güveniyor. Yüksek performanslı kapsülleme,
ortam havasında bulunan su veya oksijenin neden olduğu bozulma-

serisi verimliliği artırırken, üstün renk oluşturma ve yüksek parlaklık
seçeneğine sahip olacak. Yeni bükülebilir versiyon ile ayrıca, armatür
üreticileri ve aydınlatma tasarımcıları için tamamen yeni uygulama
alanları da mümkün olacak. Yeni bir yuvarlak şekil ve bükülebilir
versiyona sahip Brite 3 portföyü, Frankfurt, Almanya’da gerçekleştirilecek olan 2018 Light + Building (2018 Aydınlatma ve Yapı Teknolojileri) fuarında tanıtıldı.

ya karşı panelleri koruyor ve yüzde 90’ın üzerinde mükemmel optik
şeffaflık sağlıyor. OLEDWorks ile yakın iş birliği içinde olan BASF,
OLED aydınlatma ve ekran uygulamasına yönelik esnek, ince filmli
kapsülü üretmek için son derece önemli olan bariyer materyallerini
geliştirdi. OLEDWorks, yeni Brite 3 panellerinde yüksek güvenilirliğe
sahip ince film kapsülü için düzlemselleştirme katmanı olarak BASF
materyallerini kullanıyor.

OLED aydınlatma teknolojisi oldukça ince ve hafif olmasının yanı
sıra, profesyonel ve konut aydınlatması için en iyi doğal ışık kalitesini
ve otomotiv aydınlatması için benzersiz tasarım seçenekleri sunuyor.
Bir tasarım öğesi olarak OLED aydınlatmanın imkanlarını artırmak
için, şekilli veya kavisli armatürler yapabilmek için bükülebilir paneller gerekiyor. OLEDWorks Genel Müdürü Wolfgang Görgen BASF ile
gerçekleştirdikleri iş birliği ile ilgili olarak, “Ürünlerimiz, tüm dünyada yüksek kaliteleri ve işlevsellikleri ile tanınıyor. Dünyadaki en parlak ve en güvenilir OLED panelleri sunuyoruz. Şimdi bir adım daha
ileriye giderek, BASF’nin benzersiz bariyer çözümleri sayesinde OLED
panellerimize esneklik katarak portföyümüzü genişletiyoruz” dedi.

BASF Boya Bölümü Fonksiyonel Filmler - NOVAGA Başkanı Stephan
Klotz ise iş birliği ile ilgili olarak, “OLEDWorks ile işbirliği yapmaktan
ve yenilikçi bir ürün geliştirmek için uzmanlığımızı ve teknolojimizi
sunmaktan son derece mutluyuz.
Bariyer çözümlerimiz, cama benzer bariyer koruması sağlıyor. Ancak
camın aksine, BASF bariyer materyallerini kullanan ince film kapsülü; esnek, hafif ve kırılmaya karşı dayanıklı ve OLED aydınlatma
ve ekran müşterileri için üretim yapılırken ürün tasarımına yönelik
yeni olasılıklarla birlikte daha fazla güvenilirlik sağlıyor” şeklinde
konuştu.
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Mimaristudio’dan Yeni Bir Çalışma Kültürü Yaratan
Yenilikçi Tasarım: Basf Türkiye Ofisi
eni nesil çalışma mekanları, biyofilik tasarım ve insanı merkezine alan “well-being” üzerine çalışmaları ile ön plana çıkan
Mimaristudio, dünya kimya endüstrisi devi Basf’in Türkiye’deki
yeni ofisini tasarladı. Tüm kademedeki çalışanların sosyalleşerek,

Y

Resepsiyon ve ana karşılama mekanının ayrı bir katta planlandığı
yeni ofis tasarımında, iki kat, Mimaristudio tasarımı merdivenler
ile bağlamış. Merdivenin düşey sirkülasyon hizmeti yanında oluşturulan podyum alanları ile çalışanı fiziksel aktiviteye yönlendiren

etkileşim içinde çalışmalarına ve ofiste oldukları sürece hem fiziksel,
hem zihinsel olarak kendilerini iyi hissedecekleri bir ortamda bulunmalarına sebep olan yaklaşımları, çevreci ve sürdürülebilir tasarım
kriterleri ile bütünleştirilerek, firmanın kurumsal renklerinin hakimiyetindeki dinamik ofis tasarımında vücut buldu.
Basf İdari İşler ve Gayrimenkul Yönetimi liderliği ve işbirliği ile gerçekleştirilen yeni Türkiye Ofisi tasarımı, İstanbul’un gelişen iş ve
finans merkezi Batı Ataşehir’de, Nida Kule Kuzey binasında, 2.500
m2 net kullanım alanına sahip 2 kattan oluşan, toplamda 5.500 m2 ’lik
bir alana yayılıyor. Türkiye’nin ve dünyanın önde giden kurumsal
firmaları için tasarladığı çağdaş ve yenilikçi ofis projeleriyle tanınan
Mimaristudio imzası ile çok katlı ve içe dönük bir fiziksel çalışma
yapısından, yatay mimari üzerine kurulu açık ofis sistemine geçilen
yeni tasarımda, firmanın çalışma kültürü ve alışkanlıkları da değiştirilerek yepyeni bir çalışma ve yaşama alanı kurgulanmış.

ve aynı zamanda ofisin buluşma, toplanma ve sosyalleşme noktalarını meydana getiren Mimaristudio, bu alanlardaki kurumsal renk
vurgusu ile de dinamik ve tüm ofise enerji veren bölümler ortaya
çıkarmış.
İnsanı Merkezine Alan Ürün Tasarımları
Mevki ve görevine bakılmaksızın tüm çalışanların bir arada ve ortak
çalışma istasyonlarında planlandığı tasarımda monotonluğun ve birbirinin tekrarı yerleşim düzeninin önüne geçmek için farklı amaçlara
hizmet eden sosyalleşme, görüşme ve toplantı alanları kurgulanmış.
Gerek birimler arası, gerekse birimlerin kendi içlerinde tasarlanan
bu alanlarda farklı kullanımlara yönelik seçilen ürünler içerisinde
ise Mimaristudio tasarımı ürünler ön plana çıkıyor. Ayça Akkaya Kul
imzalı ve Nurus üretimi görüşme kabukları (Office Stop) ve eksenel
çalışan ayırıcı akustik paneller yanında, yine aynı tasarımcı imzalı,
Connection Turkey üretimi oturma grupları (Rom&Jul) ofisi farklı ve
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sıra dışı kılar nitelikte. Farklı kapasite ve sayıdaki toplantı, görüşme
ve eğitim odaları için de mimarların tercihi, ergonomik çalışma koltukları ile elektronik yükseklik ayarlı masaların yönünde olmuş.

bulmuş. Merdiven galeri boşluğu üzerinde, aydınlatma öğesi ile
birlikte tasarlanan dev enstalasyonlar projenin ilgili çeken detayları
arasında yer alırken, toplantı ve eğitim odaları ile rekreasyon alanı
tavanlarındaki paneller ise, malzemenin akustik amacının yanında,
alışılmışın dışında kullanımı ile mekanların özgün parçaları.

Çalışan Sağlığı ve Motivasyonuna Yönelik Olarak Şekillenen
Tasarım Kriterleri
Tüm ofisin otomasyon sistemi ile yönetildiği projede, aydınlatma tasarımı da tüm tasarımın bir parçası olarak Mimaristudio tarafından
planlanmış, teknik ölçüm ve hesaplamalar için ise profesyonel destek alınmış. Farklı geometri ve kotlarda, farklı ince yapı malzemeleri ile tasarlanan tavan plakaları, düzensiz geometrik yapısı ancak
homojen aydınlatma dağılımı ile ön plana çıkartılmış. Gergi tavan,
lineer ve noktasal ışık kaynakları ile genele hitap eden ürünlerin yanında, LED teknolojisine sahip tüm dekoratif ürünlerin bir kısmında,
kullanıldığı mekanın kullanım amacına yönelik olarak akustik aydınlatma ürünleri tercih edilmiş.

Kurumsal Kimlik İle Bütünleşen Tasarım
Tüm projelerinde olduğu gibi Basf Ofisi’ nde de tüm mekan tasarımını, tamamlanan doğru planlama sürecini takiben, zemin, duvar,
tavan, aydınlatma, akustik, peyzaj, grafik tasarım, mobilya alt disiplinleri ile bir bütün olarak ele alan Mimaristudio, mekanın tamamını, birbirini tamamlayan öğelerin bir arada yer aldığı, bütünsel bir
kabuk olarak tasarlamış. Firmanın yenilikçi, dinamik ve renkli kimliği, ince yapı malzemelerinin farklı form, biçim ve geometrik kullanımları ile ön plana çıkartıldığı tasarımda, firmanın kurumsal renkleri de, mekan tasarımları içerisinde abartısız bir şekilde kullanılmış.
Basf global kimliği sebebi ile firmanın vitrin yüzü olması adına da
önemli bir çalışma olan yeni ofis tasarımında, bu bağlamda, yine
firmanın kendi üretimi olan ince yapı malzemelerine yer verilerek
merdivenler, merdiven podyum alanları, açık ofis içinde planlanan
toplantı odaları, görüşme odaları ve bu odaların açıldığı ortak sosyalleşme alanlarının zeminlerinde poliüretan kaplama malzemesi
uygulanmış. Firmanın güçlü ürün gruplarından olan akustik “basotect” ürünü de, Mimaristudio tasarımı ile estetik bir dilde hayat

170

www.sektorumdergisi.com

Haziran June 2018

Açık çalışma ve yaşam alanlarında, tasarım süreci ile birlikte planlanması gereken akustik kriterlerin yanı sıra bu proje özelinde alınan
profesyonel danışmanlık hizmeti doğrultusunda ele alınan tasarım
ve malzeme seçimlerinin uygunluğu, pratikte de çalışan yorumları
ve memnuniyeti ile doğrulanmış. Tüm çalışmanın sonunda proje,
işverenin yenilikçi, çevreci ve renkli kurum kimliğini yansıtan, çalışanların mutluluğuna ve motivasyonuna odaklı yaklaşımı ile, sadece
çalışma değil aynı zamanda LEED adayı bir yaşam alanı olarak da
işverenden tam not almış.

aydınlatma ürün
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Schneider Electric, Odace Wiser Akıllı Anahtar İle
Yaşam Alanlarını Zenginleştiriyor
Schneider Electric Adds Value to Living Spaces w/ Odace Wiser Smart Switch

S

chneider Electric, geliştirdiği Odace Wiser akıllı anahtar ile yaşam alanlarına yenilik ve zenginlik katmaya hazırlanıyor. Mart
ayından itibaren Türkiye satışlarına, hepsiburada.com üzerinden başlanan ürün, farklı seçenekler ile konfor, verimlilik ve estetik
odaklı çözümler sunuyor.

Schneider Electric is ready to bring innovation and add value to your
living spaces with Odace Wise smart switch. The product is available
in the Turkish market on hepsiburada.com since March, 2018 and it
offers convenience, efficiency, and aesthetic solutions.
Global specialist in energy management and automation, Schneider
Electric introduced its Odace Wise smart switch. Compatible with
many different settings, the product is innovative and ready-to-use as
it requires no assembly.
Three Kits, Tens of Options
Odace Wise smart switch is a kit consisting of an Odace Styl smart
switch and an AwoX LED energy saving light bulb.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Odace Wiser akıllı anahtarı sektöre sundu. Farklı yaşam
alanlarına uyum sağlayan ve yenilikler sunan ürün, montaj gerektirmeyen yapısı sayesinde kullanıcıların kullanımına hazır olarak
sunuluyor.

Operating on battery power, the switch can be installed to any surface.
Moreover, the “Wiser Lighting” mobile application makes it possible
to control more than one kits from a single point. Thanks to the mobile app, users can set the lighting level they desire any time. It is also
possible to set the light bulb to blink according to the rhythm of the
music playing. Nevertheless, it is possible to set the kit to release calming aromas.

Üç Farklı Kit, Onlarca Seçenek
Odace Wiser akıllı anahtar, içinde bir Odace Styl akıllı anahtarı ve bir
AwoX LED enerji tasarruflu ampul bulunan kitlerden oluşuyor.
Pille çalışan anahtarlar her türlü yüzeye monte edilebiliyor. Ayrıca
telefona yüklenen “Wiser Lighting” uygulaması sayesinde birden
fazla kiti kontrol etmek mümkün. Bu uygulama sayesinde uyanma
saatinde ya da gece uyurken istenen ışık ayarlanabiliyor. Dinlenen
müziğe göre ampul tempolu bir şekilde yanıp sönebiliyor. Aroma
yayıcı seçeneğin seçilmesi durumunda ise tüm ortamı sakinleştirici
kokular kaplıyor.
Schneider Electric’in kit içinde sunduğu bir diğer ürün ise AwoX LED
enerji tasarruflu ampuller. AwoX LED enerji tasarruflu ampuller de
üç farklı opsiyonu içinde bulunduruyor.
Konforlu aydınlatma için sunulan beyaz kit, gün ışığı veya soğuk beyaz seçenekler sunuyor. Bu sayede rahat ve keyifli bir ortam sağlıyor.
Mükemmel ambiyans için sunulan aroma kiti ile hem ışık hem de kokuda mükemmelliği yakalamak mümkün. Bu kit iyi bir gece uykusu
sunduğu gibi dinlendirici bir meditasyona kapıları aralıyor.
İlham verici renkleri ile renkli kit, eğlenceli ortamlar yaratmak için
tasarlandı. Oldukça geniş tutulan renk paletinden istenen renk seçilebiliyor. Böylece kutlama yemekleri, temalı partiler, oyunlar ve film
geceleri farklı bir boyuta taşınıyor.

172

www.sektorumdergisi.com

Haziran June 2018

Also included in the kit by Schneider Electric is AwoX LED energy saving
light bulb. AwoX LED energy saving light bulb is made available with
three options.
The White kit, offered for comfortable lighting, offers daylight or cool
white light. The kit is perfect for a calm and enjoyable atmosphere.
Aroma kit, designed for the perfect ambiance, makes it possible for the
users to have the perfect lighting and fragrance for their spaces. This
kit is ideal for a good night’s sleep and sets the atmosphere for a nice
calming meditation session.
Colorful kit with its inspiring colors is designed for a playful environment. It is possible to select the color desired from a wide range of options. Thus, the product takes dinner receptions, theme parties, game
nights and movie nights to the next level.

aydınlatma haber
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Schréder Aydınlatma A.Ş. Faaliyetlerini
Schréder Gulf’e Devretti
Schréder Gulf to Take Over the Operations of Schréder Lighting Inc.

S

chréder, Türkiye pazarındaki faaliyetlerine yeni organizasyonu
ile devam ediyor. Dış aydınlatmada dünyada önemli bir yere
sahip olan Schréder, yeni organizasyonu ile Türkiye’deki faaliyetlerine Dubai merkezli Schreder Gulf ile devam etme kararı aldı.
Schréder Aydınlatma Genel
Müdürü Zeynep Akkaya

1906 yılında Belçika’da kurulan ve 111 senedir dünya genelinde
46 şirketiyle faaliyet gösteren Schréder, dünya genelindeki yeniden yapılanması ve yepyeni hedefleriyle, Türkiye’deki faaliyetlerine
Dubai merkezli Schréder Gulf ile devam etme kararı aldı. Schréder,
Türkiye’nin yanısıra Kuzey Amerika, Vietnam, Singapur ve Çin’de de
yeniden yapılanıyor.
“Türkiye’de Önemli Başarılara İmza Attık”
Konuyla ilgili bilgi veren Schréder Aydınlatma Genel Müdürü Zeynep
Akkaya, “1993 yılından bu yana Türkiye’deyiz. 2016 yılına kadar ülke
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Schréder furthers its operations in the Turkish market with its new
enterprise. An important actor in the global exterior lighting sector,
Schréder decides to entrust its operations in Turkey to its new enterprise, Dubai-based Schréder Gulf. Founded in 1906 in Belgium and
operating in the world for 111 years with 46 affiliates, Schréder, a
company focusing on restructuring with new goals, decided to entrust its operations Turkey to its new enterprise, Dubai-based Schréder
Gulf. Schréder goes through a corporate restructuring process in North
America, Vietnam, Singapore, and China along with Turkey.

“We Have Achieved a Lot in Turkey”
“We are operating in Turkish market since 1993,” said Zeynep Akkaya,
General Manager of Schréder Lighting on this subject. “We continued
our operations in Turkey as a national office until 2016 and our success
allowed us to operate as an affiliate since 2016. In this period of 24
years, we have achieved a lot in Turkey. We have since delivered significant projects such as highway lighting systems of Coastal Tunnels
in the Black Sea Region, Konak Tunnel, Cankurtaran Tunnel, 15 July
Martyrs Bridge and Fatih Sultan Mehmet Bridge in Istanbul, the entire
exterior lighting of Istanbul Istinye Park Mall, Highway and Decorative
Lighting of Osman Gazi Bridge, and ‘Landscaping Project for Taksim
Square and Its Environs’ and many more.
With the decision favoring restructuring at a global level, Schréder is
now handing over its operations in Turkey. Schréder is now working
towards a restructuring in markets such as China, North America, Vietnam, Singapore and Turkey. However it may be sad news for us, we
are proud of our achievements so far and we believe there will be a lot
more to achieve as a result of this restructuring process. Schréder Gulf
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ofisi olarak faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de, yakaladığımız başarı,
2016 yılı başında yolumuza şirket olarak devam etmemizi sağladı.
24 yıllık süreçte Türkiye’de önemli başarılara imza attık. Türkiye’de,
aydınlatma tasarımı ve çözümleri alanında gerçekleştirdiğimiz Karadeniz Sahilyolu Tünelleri, Konak Tüneli, Cankurtaran Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü otoyol aydınlatma çalışmaları, İstanbul İstinye Park Alışveriş Merkezi’nin tüm dış
aydınlatması, Osman Gazi Köprüsü Otoyol ve Dekoratif Aydınlatması
ve ‘Taksim Meydanı ve Yakın Çevresi Düzenleme Projesi’ kapsamında
Taksim Meydanı aydınlatması gibi projeleri hayata geçirdik.
Globalde alınan yeniden yapılanma kararıyla Schréder, Türkiye’deki
faaliyetlerini devretme kararı aldı. Schréder, bizimle birlikte aralarında Çin, Kuzey Amerika, Vietnam ve Singapur’un da bulunduğu
farklı ülkelerde faaliyetlerini yapılandırıyor. Bu karara üzülsek de
Türkiye’de imza attığımız projelerle gurur duyuyoruz ve yeni yapılanma ile başarımızın artarak sürdürüleceğine inanıyoruz. Türkiye
pazarının yönetimi Schréder Gulf’e devredildi ve bu devir ile birlikte yeni organizasyon için İstanbul’da bir irtibat ofisi açılıyor. Türkiye’deki faaliyetlerimize aynı şekilde devam ediyoruz, değişen sadece
çalışma şeklimiz olacak. Daha önce direkt satış ile yürüttüğümüz
ticari süreçlerimizi bayiler aracılığıyla takip edeceğiz. Benim Genel
Müdür olarak görevim 30 Haziran 2018 itibariyle son buluyor, görevimi İstanbul’da yer alarak Türkiye irtibat ofisini yönetecek Melik
Özpehlivan’a devrediyorum. Devam eden işbirliklerinde Melik Özpehlivan ile iletişime geçilerek süreçleri tamamlayacağız. Türkiye’de
bu yeni yapılanma ile faaliyetlerimize kaldığımız yerden devam
edeceğiz” dedi.

Schréder’in Yeni Marka Kimliği “Experts in Lightability” Tanıtıldı
Aydınlatma konusundaki uzmanlığı tanımlayan yeni marka kimliği Lightability hakkında da bilgi veren Schréder Aydınlatma Genel
Müdürü Zeynep Akkaya, “Lightability, Schréder’in yaptığı işi, nasıl
yaptığını ve şirketin ne anlama geldiğini temsil etmek için yaratılan
bir kelimedir. Aydınlatmanın verimlilik, yenilikçilik, sürdürülebilirlik
ve uzmanlık yoluyla kullanılma şeklini yeniden şekillendirilmesini
ifade ediyor. Mart 2018’de Frankfurt’ta düzenlenen Light&Building
fuarında tanıtımını yaptığımız yeni marka kimliğimiz ile 111 yıllık
uzmanlığımıza vurgu yapıyoruz. İnsanları güçlendiren, yaşamlarını
etkileyen, toplulukları destekleyen, alanları, şehirleri ve gezegenleri
dönüştürebilen aydınlatma konusunda en yüksek potansiyele ulaşmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

takes over the management of Turkish market and a Representative
Office is to be opened in Istanbul for this new organization. We will be
operating as it was before, the only thing to change is our way of working. Once involved direct sales to our clients, our commercial processes

will now be tracked through our distributors. I am going to step down
from the position of General Manager as of June 30, 2018. Melik Özpehlivan, who is assigned to the Representative Office in Istanbul as a

manager, will take it from there. Melik Özpehlivan is going to introduce
himself to the parties involved in ongoing working relationships with
us. We will continue our operations in Turkey with this new corporate
structure,” she added.
“Experts in Lightability,” the new corporate identity of
Schréder, is launched
Underlining the company’s expertise in lighting, “Lightability is coined
to communicate what Schréder stands for, what it delivers and how it
delivers,” said Zeynep Akkaya, General Manager of Schréder Lighting.
“The term expresses the reshaping of lighting with efficiency, innovativeness, sustainability, and expertise. With our new corporate identity
which was introduced in Frankfurt March, 2018, we are emphasizing
our 111 years of experience in the sector. We are working towards our
full potential which empowers the people, touches their lives, supports the communities, and transforms spaces, cities and planets” she
added.
Haziran June 2018
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Makel Şirketler Grubu’ndan Bir İlk Daha
Yet Another Innovation by Makel Holding
akel Şirketler Grubu, TSE laboratuvarların da yapılan güvenlik testleri sonucunda LED lambalarında TSE belgesi almaya
hak kazanan ilk yerli üretim markası oldu.

M

Makel Holding is now the first local manufacturer awarded the TSE
certificate for their LED lights with great results obtained from protection tests performed by TSE Labs.

Makel Şirketler Grubu sektörde , TSE tarafından TsEN 62560 standardı doğrultusunda LED ampul ürünleri için belgelendirmesi yapılan
ilk yerli üretim firma olma unvanını kazandı.

Makel Holding now holds the title of the first local manufacturer to
possess a certification for their LED Lighting products under the TsEN
62560 standard.

Üretimin her aşamasında ürün güvenliğini ve kalite kontrolünü sağlayan bu doğrultuda da müşterileri yüzde yüz kalite kontrolü yapılmış ürünler ile buluşturan Makel, kendinden balaslı LED ampulleri
güvenlik özellikleri standardında belgelendirmenin gururunu yaşıyor.

Makel is dedicated to product safety and quality assurance at every
stage of production and offers its customers products subjected to the
full range of quality assurance processes and the company is now enjoying the pride of having their self-ballasted LED Light Bulbs certified
for their protection properties.
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Lamp 83’e Yapı Fuarı’nda Büyük İlgi ve Ödül
Lamp 83 Steals the Spotlight in the 41st Construction Fair
1. Yapı Fuarı’nda, son teknolojiye sahip, yeni aydınlatma çözümleri ve çarpıcı ürünlerinin yanında sıra dışı standıyla da büyük
ilgi çeken Lamp 83, Altın Mıknatıs “Stand Tasarım Ödülleri”nde,
ITE Turkey Özel Ödülü’nün de sahibi oldu.

4

Having drawn attention with its extraordinary stand design along
with its high-tech new lighting solutions and alluring products in the
41st Construction Fair, Lamp 83 received the ITE Turkey Special Prize as
part of Golden Magnet “Stand Design Awards”.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda yurtiçi ve
yurtdışından ziyaretçileri standında ağırlayan Lamp 83, sunduğu
aydınlatma çözümleriyle birlikte aydınlatma yapılan mekan ve istenen fonksiyonlara göre tasarlanan uygulamaları 10 farklı bölümde
sergilediği çarpıcı standıyla da fuarın ilgi odağı oldu. Lamp 83 standındaki tüm ürünlerin, özel aplikasyon üzerinden mobil cihazlarla
kontrol edilebilmesiyle, ziyaretçilere aydınlatma otomasyonunun
geldiği son noktayı deneyimleme fırsatı da sunuldu.

Held at TUYAP Fair and Congress Center, the fair has seen many local and
international visitors. Having hosted their guests in their stand,Lamp
83 stole the spotlight with its extraordinary stand consisting of 10
different sections where lighting products were showcased based on
their intended use and functions.Lamp 83 found the chance to show
the visitors the state of the art lighting automation technology making
it possible for all the company’s products to be controlled using a
custom mobile application.

Stand tasarım firması tarafından tasarlanan ödüllü standa gelen ziyaretçiler, Lamp 83’ün gerçekleştirdiği sıra dışı aydınlatma projeleri
ile Argus Medya ile beraber yaratılan sanal gerçeklik teknolojisini

Visitors of the stand which was designed by stand tasarım Co. explored
the incredible lighting projects displayed by Lamp 83 and the virtual
reality application developed with the cooperation of Argus Media,
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görmenin yanı sıra, Lamp 83’ün Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği
Regent, Selux ve Goccia firmalarının son teknolojiye sahip çözümleri
de incelediler.
Lamp 83 Grup Satış Müdürü Serhan Acar, fuarla ilgili olarak,
“Türkiye’de katıldığımız tek fuar olan ve büyük önem verdiğimiz Yapı
Fuarı’nı başarıyla tamamladık. Ziyaretçilerimizle, her geçen gün ge-

and they found the chance to observe the modern solutions provided
by Regent, Selux and Goccia, distributed in Turkey by Lamp 83.
“We had a successful participation at the Construction Fair, the only
fair organization we choose to participate in Turkey,” said Serhan Acar,
Sales Manager ofLamp 83 Group. “We found the chance to share the
innovations brought byLamp 83, a company with sustainable growth,
with the visitors of the exhibition. Our new products, especially the
revolutionary Wiggle, and our human-centric lighting applications
along with our lighting automation solutions aimed at office and retail

spaces stole the spotlight and admired by those who visited our stand
at the exhibition. Another moment of pride was receiving the ITE Turkey
Special Prize as part of Golden Magnet “Stand Design Awards” with our
stand which was designed with great effort in order to better exhibit

lişen ve büyüyen Lamp 83’ün yeniliklerini paylaştık. Aydınlatmada
bir devrim olarak nitelendirdiğimiz Wiggle başta olmak üzere, yeni
ürün ailelerimiz, insan odaklı aydınlatma uygulamalarımıza birlikte
ofislere ve perakende sektörüne yönelik aydınlatma otomasyon çözümlerimiz büyük ilgi gördü ve standımızı gezen herkesin beğenisini
kazandı. Bu seneki fuarda bize gurur yaşatan bir gelişme de, büyük
emekler vererek ortaya çıkardığımız standımızla, ürünlerin teşhir
yöntemi, fonksiyonlarının anlatılması ve standın satış ve pazarlamaya yönelik bir araç olarak kullanılmasıyla Altın Mıknatıs “Stand
Tasarım Ödülleri”nde, ‘ITE Turkey Özel Ödülü’ kazanmamız oldu. Bizim açımızdan oldukça verimli geçen bu fuarda gördüğümüz yoğun
ilgiden ve aldığımız olumlu tepkilerden son derece memnunuz. Fuar
sonrası dönemi de en iyi şekilde değerlendirerek yakaladığımız fırsatları ve bağlantıları sonuçlandırmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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our products bringing insight about their functions and which acted
as a tool aimed at sales and marketing. I feel comfortable saying that
the exhibition was successful from our point of view and we are happy
to receive positive feedback. Planning to do our best in the aftermath
of the exhibition to turn the leads into business opportunities, we will
keep putting the hard work into our business,” he added.
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Glō ve Jasper Display Yüksek Parlaklık Veren Mikro
LED Ekranın Tanıtımını Yapacak
Glō, Jasper Display To Demonstrate Micro LED Display With High Brightness

L

os Angeles’te gerçekleştirilecek SID 2018 Ekran Haftasında
(Display Week) glō ve Jasper Display Corp. (JDC) dünyanın en
parlak kendinden yayımlı gösterge panelini görücüye çıkaracak.
Glō tarafından geliştirilen ve entegre edilen ve JDC’nin yeni silikon
arka plakası JD67E2 ile birlikte kullanılan sektörün en parlak Mikro

At SID’s Display Week 2018 in Los Angeles, glō and Jasper Display
Corp. (JDC) will, for the first time ever, demo the world’s brightest selfemitting display panel. The industry’s brightest Micro LEDs (10 μm),
developed and integrated by glō, paired with JDC’s new silicon backplane, the JD67E2, make it possible to deliver the high brightness and

LED’leri (10 μm), yeni nesil saatler, telefonlar, baş üstü gösterge ekranları (HUD) ve artırılmış gerçeklik (AR) ürünlerine fayda sağlayacak yüksek parlaklık ve kontrastı sağlayabiliyor.

contrast that will benefit the next wave of watches, phones, heads-updisplays (HUDs), and augmented reality (AR) products.

JD67E2 ile birlikte Mikro LED sektörü yüksek performanslı Mikro LED
cihazların ihtiyaçları için hazırlanmış silikondan faydalanabilecek.
JDC’nin dijital olarak modüle edilen piksel dizilerindeki uzmanlığı
iki şirketin Mikro LED odaklı silikon platformlarda lider konuma gelmelerinin anahtarı konumunda. JDC’nin sektörde ilklere imza attığı
geçmişi Mikro LED’lerin yükselişini tahmin etmeyi mümkün hale
getiriyor. Uygulamalar Müdürü Jeffrey Li, JDC’nin yeni silikonunun
dünya çapındaki müşteriler için açmış olduğu yeni ürün olasılıkları
hakkında heyecanını gizlemiyor.
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With the JD67E2 the Micro LED industry can take advantage of silicon
that is tailored for the needs of high performance Micro LED devices.
JDC’s expertise in digitally modulated pixel arrays is the key to their
lead in Micro LED-focused silicon platforms. JDC’s history of developing
industry firsts has made it possible to anticipate the rise of Micro LEDs.
Jeffrey Li, Director of Applications, is excited about the new product
possibilities that JDC’s new silicon opens up for customers worldwide.
“Our JD67E2 silicon backplane demonstrates our ability to deliver on
the promise of Micro LEDs. We’re excited to offer what the industry
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“JD67E2 silikon arka plaka ürünümüz, Mikro LED’lerin taahhüdünü
yerine getirebilme yeteneğimizin bir kanıtı. Sektörün beklemekte
olduğu şeyi, yani süper parlak Mikro LED panelleri mümkün kılmak
için tasarlanmış silikonu sunmak bize heyecan veriyor. Glō’nun süper
yüksek verimlilik sağlayan Mikro LED’leri JDC’nin silikon entegrasyon uzmanlığı ile bir araya gelerek gözleri kör edecek kadar parlak,
kendinden yayımlı bir ekranı -dünyanın en parlağı- test etmemizi

has been waiting for - silicon that has been designed to realize superbright Micro LED panels. glō’s super-high efficiency Micro LEDs, coupled with their silicon integration expertise, made it possible to demo a
blindingly bright self-emissive display - the brightest in the world. Our
Micro LED backplane technology can be customized on a per-project
basis, allowing us to make specialized silicon suiting needs ranging
from low-power AR headsets all the way to projection displays.”

mümkün kıldı. Mikro LED arka plaka teknolojimiz proje bazında
özelleştirilebiliyor, bu da düşük güçlü AR başlıklarından projeksiyon
ekranlarına kadar geniş bir aralıktaki ihtiyaçlara hitap eden özel silikonu üretmemizi sağlıyor.

The full-color capable JD67E2 die features a resolution of 1920 x 1080,
a pixel pitch of 8 um, and offers excellent current uniformity via a proprietary current source pixel. Uniformity is better than 1% across the
array. The device-ready die is now shipping as part of the JD27E2 8”
wafer product. JDC’s DFM methodologies enable high-yield volume
production of their wafers.

Tam renk kapasiteli JD67E2 kalıp, 1920 x 1080 çözünürlük, 8 µm’lik
piksel seviyesi ve tescilli akım kaynak piksel yoluyla mükemmel
akım homojenliği sunuyor. Homojenlik dizi boyunca %1’den daha iyi
değerler veriyor. Cihaz kurulumuna hazır kalıp günümüzde JD27E2
8” ürününün bir parçası olarak sevk ediliyor. JDC’nin kullandığı DFM
yöntemleri üretmiş olduğu plakalar üzerinde yüksek verimli hacim
üretimini mümkün kılıyor.
Artan parlaklık ve kontrastın yanı sıra, JDC’nin patentli piksel başına
atım genişliği modülasyon teknolojisi, dijital değiştirme özelliğinin
hassas ve tutarlı renklendirmeyi mümkün kılması nedeniyle Mikro LED’ler için ideal; tek bir iletken durum akımı tek bir stabil renk
sağlayacak. Bunun aksine, analog sürücü sistemleri farklı akım düzeylerini Mikro LED’ler üzerinden geçirir ve bu da dalga boylarının
değişmesi ve renk değişikliklerinin meydana gelmesi nedeniyle istenmeyen bir durumdur.

Besides increased brightness and contrast, JDC’s patented, per-pixel
pulse width modulation technology is ideally suited to Micro LEDs
because digital switching allows for precise and consistent coloring;
a single on-state current will deliver a single, stable color. Conversely,
an analog drive scheme puts different current levels through the Micro
LEDs which is undesirable because wavelengths vary and color shifting
occurs.
The JD67E2 is software configurable which allows hardware developers to easily and independently set brightness (via PWM) and color
(via current).
Source: www.ledinside.com

JD67E2 yazılım konfigürasyonunun mümkün olması donanım geliştiricilerin kolaylıkla ve bağımsız olarak parlaklık (PWM yoluyla) ve
renk (akım yoluyla) belirlemesine imkan sağlar.
Kaynak: www.ledinside.com
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LED Ampul Atıkları: Size Bir İyi Bir de
Kötü Haberimiz Var
LED Lamp Waste: There’s Good News and Bad

Y

aklaşık on senedir yaygın olarak kullanıldıktan sonra LED’ler
Avrupa’da atıkların küçük bir bölümünü oluşturuyor ve uzun
ömürlü olma iddialarına haklı oldukları görülüyor. Bu ürünlerin
geri dönüştürülmesi ise çok daha farklı bir husus.
Atık akışı bir gösterge olarak alınacak olursa, LED ampuller üreticilerin uzun ömür vaatlerini gerçekleştirmişe benziyor: LED’ler
Avrupa’da toplam atıkların %2’den azını meydana getiriyor.

After nearly a decade of mainstream use, LEDs are still only a fraction
of the discards in Europe, so they appear to live up to longevity claims.
Recycling them could be a different matter.
If the waste stream is any indication, then LED lamps would appear to
be living up to manufacturers’ claims for longevity: In Europe they are
still accounting for less than 2% of the discards.
That number comes from Eucolight, a group of organizations that
oversee collection and recycling of lamps and lighting products across
Europe. Between them, they claim to handle 79% of the lamps collected in the 18 countries in which they operate.
“LED lamps currently represent less than 2% of the waste stream, with
their long life,” Eucolight reported after its annual conference, which
took place last month in Sassenheim, the Netherlands.
The better part of a decade has passed since LEDs started entering the
mainstream long enough for them to turn up in much greater proportion than 2% if they were failing prematurely. Manufacturers informally bandy about claims of 20-year-and-longer lifetimes (although
it is hard to find a warranty over 5 years, and many are shorter). Product labeling typically purports ranges of 15,000–30,000 hours, which
at 3 hours a day translates loosely to between 14 and 28 years.

Bu rakamlar ise Avrupa’da ampul ve aydınlatma ürünlerinin toplanması ve geri dönüşümünden sorumlu olan kurumlardan oluşan bir
grup olan Eucolight’tan geliyor. Bu kurumlar faaliyet gösterdikleri
18 ülkede toplanan aydınlatma ürünlerinin %79’unu işlediklerini
belirtiyorlar.

So while consumers still have not used enough LED lamps for long
enough to outright prove the long-life claims, the waste stream
provides solid circumstantial evidence that LED products are generally holding up pretty well so far. (Apologies to those of you who just
binned one after 9 months; it can indeed happen.)

Geçtiğimiz ay Sassenheim, Hollanda’da gerçekleştirilen yıllık konferansları sonrasında Eucolight şu açıklamada bulundu: “LED ampuller
uzun ömürleri sayesinde günümüzde atık akışının %2’sinden azını
temsil ediyor”.

Most of the luminaires and lamps going into the recycling collections
today are older light sources, not LED.

LED’lern yaygın olarak kullanılmaya başlamasının ardından on yıla
yakın bir süre geçti ve bu süre, eğer bu ürünler zamanından önce
arızalansaydı bu oranın %2’den çok daha fazla olması için yeterli bir
süredir. Üreticiler 20 yıl ve daha uzun ürün ömrü iddialarını resmi
olmayan yollarla dile getiriyorlar (bununla birlikte 5 sene garanti
sunan bir ürün bulmak oldukça zor ve birçok garanti süresi bundan
daha kısa). Ürün etiketlerinde tipik olarak 15.000 ile 30.000 saat
arası ibarelerine yer veriliyor ki bu rakam günde 3 saat kullanım üzerinden 14 ile 28 yıl arasına tekabül ediyor.
Dolayısıyla, tüketiciler henüz bu uzun ürün ömrü iddialarını kanıtlamaya yeterli olacak kadar uzun bir süredir LED ampul kullanmadılar,
atık akışı ise LED ürünlerin genel anlamda şimdiye kadar bu taahhütlerini yerine getirdiği hakkında iyi bir ikinci dereceden delil su-
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That’s the good news.

But there’s a rub. LEDs will comprise about 30–40% of the waste
within the next 10 years, and as that happens, the industry will have
a bigger job to do in recycling them than what it has faced in the past
with simpler designs, noted Nigel Harvey, CEO of UK lamp recycler and
Eucolight member Recolight.
As LEDs Magazine reported in our recent circular economy feature
story, whereas more than 90% of fluorescent tube material is recovered today in the UK, LED lamps construction will make it difficult to hit
even 50%. (May/June issue content will hit the LEDswebsite soon but
subscribers can view the article in full in the issue.)
“One of the benefits of LED technology is there’s been an explosion in
the range of materials that are used, the designs that are used, the
shapes, the sizes, everything,” Harvey told LEDs. “They allow for much
more innovation in the way product is made. But that heterogeneity of
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nuyor. (sadece 9 ay kullandıktan sonra arızalanan LED ampulü çöpe
atmış olanlardan özür dileriz; bu gerçekten de olabiliyor)
Bunlar iyi haberlerdi.
Günümüzde geri dönüşüme giden çoğu armatür ve ampul eski ışık
kaynaklarıdır ve LED değildir.
İşte en büyük sorun. İngiliz ampul geri dönüştürücüsü ve Eucolight
üyesi Recolight CEO’su Nigel Harvey’e göre gelecek 10 sene içerisinde LED’ler atıkların yaklaşık %30-40’ına tekabül edecek ve bunun
olmasıyla sektör, geçmişteki daha basit tasarımlarda karşılaştıklarından çok daha büyük bir geri dönüşüm problemiyle karşı karşıya
kalacak.

product comes at a cost when it comes to recycling. You’ve got so many
more materials in there. They are bonded together, often with glues
and foams that make separation of them using mechanical processes
very difficult. You’ve got all types of materials in there from plastics,
glass, ceramics, aluminum, copper. You have PCBs. It’s a complete mixture. We have a problem that’s going to come back and bite us.”
Now, to get back to some good news: This pending challenge did not
go unnoticed at the Eucolight conference.
“To this end, delegates learned about the technical composition and
options for the future of LEDs and LED recycling techniques,” Eucolight
reported.

Yakın zamanda yayınlanan LEDs Dergisi özel hikayesinde de belirtildiği üzere günümüzde İngiltere’de floresan tüp malzemelerin
%90’dan fazlası geri kazanılmış olsa da LED ampul yapısı bu rakamın
%50’lere dahi ulaştırmasını zorlaştırıyor. (Mayıs/Haziran sayısı içerikleri çok yakında LEDs web sitesinde yayınlanacak ama aboneler
yazının tamamını bu sayıda okuyabilir.)
Harvey LEDs’e verdiği demeçte “LED teknolojisinin olumlu yanlarından biri kullanılabilecek malzeme çeşidindeki, kullanılan tasarımlar,
şekiller, boylar ve her şeydeki büyük artıştı. Ürünün üretim şekli
sayesinde inovasyon için çok daha fazla hareket alanı sunuyorlar.
Ancak bu ürün heterojenliği söz konusu geri dönüşüm olduğunda
bize pahalıya mal oluyor. Elimizde artık çok daha fazla malzeme var.
Bunlar birbirlerine ekleniyor, sıklıkla mekanik süreçlerle birbirlerinden ayrılmalarını son derece zorlaştıran yapıştırıcılar ve köpükler
kullanılıyor. İçlerinde plastik, cam, seramik, alüminyum, bakır gibi
çok sayıda malzeme tipine rastlamak mümkün. PCB’ler kullanılıyor.
Bu tam bir karışım. Geri gelip bize batacak bir problemle karşı karşıyayız.”
Şimdi de biraz daha iyi haber verelim: Eli kulağındaki bu zorluk Eucolight konferansında masaya yatırıldı.
Eucolight şu açıklamada bulundu: “Bu amaçla, sektör temsilcileri
LED’lerin geleceği ve LED geri dönüşüm teknolojileri için teknik bileşim ve seçenekler hakkında bilgi aldılar”.

We look forward to watching developments.

Gelişmeleri izlemek için sabırsızlanıyoruz.

Need to know more about the circular economy?

Geri dönüşüm ekonomisi hakkında daha fazlasını bilmek ister misiniz?

On the Lux website, find additional insights from Nigel Harvey on embracing the circular economy.

Nigel Harvey’nin geri dönüşüm ekonomisinin benimsenmesi hakkındaki görüşlerini Lux web sitesinde bulabilirsiniz.

Lux applications editor John Bullock also shed some light on the concept.

Lux uygulamalar editörü John Bullock da bu konsepte ışık tutuyor.

Even in the uncertain times posed by Brexit, industry organizations
have espoused moving forward in a sustainable services model.

Brexit’in getirdiği bu belirsizlik ortamında dahi sektörel örgütler
sürdürülebilir bir hizmet modeli ile ilerlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
LightingEurope geri dönüşüm ekonomisinin avantajlarını detaylarıyla değerlendirdi.

LightingEurope has explored the advantages of the circular economy
in more detail.
Source: ledsmagazine.com

Kaynak: ledsmagazine.com
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Üretim ve Sağlığa Giden Yolu Aydınlatın
Lighting The Path To Productivity And Wellbeing

A

ydınlatma ürünleri neden yenileriyle değiştirilmeli? Günümüz
LED armatürleri ile sağlanan enerji ve maliyet tasarrufu kesinlikle baş döndürücü. Ama bu rakamlar hikayenin tamamını
anlatmıyor. Düşük kaliteli bir aydınlatma çalışan sağlığı ve üretkenlik üzerinde olumsuz bir etkiye neden olabilir. Biyolojik saatimiz
sirkadiyen ritm ile belirlenir ve araştırmalar, aydınlatma kalitesi ile
bu ritimlerin uyku, uyanıklık ve rahatlama döngülerini nasıl kontrol
ettiği arasında önemli bir bağ olduğuna işaret ediyor.

Why upgrade your lighting? Certainly, the energy and cost-savings to
be gained from today’s LED luminaires are compelling. But these figures do not tell the whole story.
Poor quality lighting can have a negative impact on employee wellbeing and productivity. Our own internal body clocks are governed
by circadian rhythms, and studies point to a significant link between
lighting quality and the way that these rhythms control sleep, stimulation and relaxation.
Working in a poorly lit environment can lead to lethargy and lack of
concentration – not to mention the potential health and safety risks.
A recent study from the American Society of Interior Design found that
68 per cent of employees complain about the lighting provision in their
offices. Our own neuro-scientific study, in partnership with the acclaimed Gruppe Nymphenburg, revealed that working in an environment where lighting can be adapted in terms of colour and intensity
resulted in lower heart rates, calmer brain activity and less physical
tension.
This is why leading businesses across many sectors are partnering
with lighting specialists in order to create environments that are safe,
efficient and geared towards productivity and optimal employee performance.
Daylight is the original light source, connecting with people through
an elementary relationship and shaping human behaviour since the
dawn of time. It may not necessarily be visible or even noticeable, but
light defines how we experience the world through its many delicate
qualities, such as light colours, shadows, contrasting intensities and
changing directions. However, today people in industrialised countries
spend around 80 per cent of the day inside – with reduced exposure
to the essential dynamics of natural light. Office lighting still tends to
deliver a largely static brightness – even in communication areas and
creative zones.

Kötü aydınlatılmış bir ortamda çalışmak uyuşukluk ve konsantrasyon eksikliğine neden olabilir - potansiyel sağlık ve güvenlik riskleri
de cabası. Amerika İç Mimarlık Topluluğu tarafından yakın zamanda yayımlanan bir çalışma, çalışanların %68’inin ofis alanlarındaki
aydınlatma uygulamalarından şikayetçi olduğunu ortaya koydu.
Tanınmış Gruppe Nymphenburg ile birlikte gerçekleştirilen nöro-bilimsel çalışmaya göre ise aydınlatmanın renk ve şiddet bakımından
adapte edilebildiği bir ortamda düşük nabız, daha sakin bir beyin
aktivitesi ve daha az fiziksel gerilim elde edilmiştir.
İşte bu nedenle, birçok sektörün önde gelen isimleri güvenli, verimli
ve üretime ve optimum çalışan performansına odaklanmış ortamlar
yaratmak için aydınlatma uzmanlarıyla işbirliğine gidiyor.
Gün ışığı orijinal ışık kaynağımızdır, element düzeyinde bir ilişki ile
insanları birbirine bağlar ve ilk insandan beri insan davranışını şekillendirir. Görünür veya hatta fark edilebilir olmasa da ışık, ışık renkleri, gölgeler, kontrast şiddetler ve değişen yönler gibi birçok ince
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With nature as its template, lighting technology innovation in recent
years has made major strides in terms of generation, distribution and
control, greatly expanding the raft of possibilities offered by artificial
lighting design. Traditional limitations are being rejected in favour of
lighting that can be controlled and adapted during the day to factors
such as time, purpose of task, number of individuals present and more.
As lighting solutions become ever more sophisticated, so the value
of third-party expert consultancy grows. The importance of the right
lighting cannot be overplayed. We worked with a nursing home in Vienna to establish the correct light levels and colour temperature. Colour
temperature has a proven effect on mood, and by adjusting its lighting
the nursing home has reported an increase in the level of sociability
between residents and a decrease in the amount of drugs issued.
Smart lighting is also serving as the conduit through which business
intelligence is captured. In this respect, lighting has one major advantage – it is everywhere that people are. LED lighting can act as a plat-
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özelliği ile dünyayı deneyimleme şeklimizi belirler. Bununla birlikte,
günümüzde endüstriyel ülkelerde yaşayan kişiler günlerinin %80’ini
iç mekanlarda geçiriyor - doğal ışığın temel dinamiklerine daha az
maruz kalıyorlar. Ofis aydınlatması her şeye rağmen büyük ölçüde
statik bir parlaklık sağlıyor sosyal alanlar ve yaratıcılık için tasarlanmış alanlarda dahi.
Doğadan esinlenen aydınlatma teknolojisi inovasyonları geçtiğimiz yıllar içerisinde üretim, dağıtım ve kontrol alanlarında büyük
adımlar attı ve yapay aydınlatma tasarımının sunduğu olanakları
çok daha artırdı. Gün içerisinde saat, yapılan işin amacı, mevcut kişi
sayısı ve diğer faktörlere adapte edilebilen aydınlatma karşısında
geleneksel sınırlamalar artık kabul görmüyor.

form to deliver a wide variety of intelligent applications and improved
functionality. Whilst this presents businesses with myriad options it
also demands a change of mindset. Business leaders must recognise
the emergence of lighting provision as an essential element of business
strategy rather than a legacy service. Intelligent systems can sense
when space is occupied, providing invaluable data on building usage,
footfall, and under occupied space. Indeed, this intelligence has moved
beyond the boundaries of the office or work environment to now be
used city wide by authorities across the globe. Street lighting is capturing data on pollution, traffic flow, sound levels and more, and sensors
trigger lighting in side streets and cycle paths to provide a safer, more
welcoming environment for citizens.

Aydınlatma çözümlerinin gittikçe daha sofistike bir hal almasıyla
üçüncü taraf uzman danışmanlığının değeri de artıyor. Doğru aydınlatmanın önemini küçümsemek artık imkansız. Doğru ışık düzeyleri
ve renk sıcaklıklarını belirlemek için Viyana’da faaliyet gösteren bir
huzur evi ile çalışmalar yapıldı. Renk sıcaklığının ruh hali üzerindeki
etkileri kanıtlanmıştır ve aydınlatma uygulamasını değiştiren huzur
evi, misafirlerinin sosyalleşme oranında bir artış ve kullanılan ilaç
miktarında düşüş olduğunu rapor etti.
Akıllı aydınlatma ayrıca iş zekasına ulaşmanın da bir yolu. Bu bağlamda, aydınlatmanın büyük bir avantajı mevcut aydınlatma insanların olduğu her yerdedir. LED aydınlatma, çok çeşitli akıllı uygulamalar ve gelişmiş işlevler sunan bir platform olarak hizmet verebilir.
Bu da işletmelere çok sayıda seçenek sunsa da öncelikle düşünce
yapısının değişmesini gerektirmektedir. İş dünyasının liderleri, ışık
tedarikinin yükselişini miras olarak alınmış bir hizmet olarak değil,
işletme stratejilerinin önemli bir unsuru olarak kabul etmelidir. Akıllı sistemler bir mekanın dolu olduğu zamanları algılamakta, kullanım, gelen müşteri sayısı ve kullanılan alan gibi çok değerli bilgiler
sunmaktadır. Bu bilgiler gerçekten de ofis ve iş ortamının ötesine
geçerek artık birçok devlet kuruluşu tarafından şehir genelinde kullanılmaktadır. Sokak armatürleri günümüzde vatandaşlar için daha
güvenli, daha yaşanabilir bir ortam yaratmak için kirlilik, trafik akışı,
ses düzeyleri ve daha fazlası hakkında bilgi topluyor ve sensörler ile
yan sokaklar ve bisiklet yolları aydınlatılıyor.

The days of businesses being held to ransom over legacy lighting service contracts are over. Lighting as a service moves lighting provision
to a true partnership where the performance of the lighting solution is
managed by experts over its lifetime. Lighting should not be a static,
‘once and done’ solution. Numerous factors affect the requirement for
light on any given day the weather, the time of day, the type of business being conducted. Flexible, intelligent lighting is providing businesses with the tailored solutions that they crave and even shaping
how our cities function and evolve.

İşletmelerin kendilerine miras kalan aydınlatma hizmetleri anlaşmalarına mahkum kaldığı günler artık sona erdi. Bir hizmet olarak
aydınlatma, ışık tedarikini aydınlatma çözümünün performansının
ürün ömrü boyunca uzmanlar tarafından yönetildiği gerçek bir
ortaklığa dönüştürüyor. Aydınlatma statik ‘bir kerede halledilen’
bir çözüm olmamalıdır. Herhangi bir gün için gerekli ışık düzeyini
etkileyen çok sayıda faktör bulunur hava şartları, günün saati, gerçekleştirilen işin cinsi. Esnek ve akıllı aydınlatma, işletmelere özel
çözümler sunmakta ve hatta kentlerimizin işleyiş ve dönüşümünü
belirlemektedir.
Mevcut ihtiyaçları anlama ve aynı zamanda bugün kurulumu yapılan aydınlatma ürününün gelecek için değer ve bilgi verebilmesi için
geleceği düşünme görevi karar mercilerine aittir. Aydın düşünce tarzı enerjiden tasarruf eder, maliyetleri azaltır ve çalışanlar ve vatandaşlara üretkenliği ve sağlığı artıran ortamlar sunar. Her sektörden
işletmeler bu olanaklara ışık yakıyor.
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The onus is on decision-makers to understand current needs but to also
project forward so that lighting installed today can deliver insight and
value for years to come. Illuminated thinking is saving energy, cutting
costs, and providing employees and citizens with environments that
drive productivity and promote wellbeing. Businesses across every sector are switching on to the possibilities.
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Radius Serisi’nin Metal Şıklığı Evlere Yansıdı
Radius Series Brings the Elegance of Metal to Homes

T

üketiciler, gerçek malzemenin şık ve doğal tasarımla birleştiği
500’den fazla seçeneğe sahip Radius Serisi’nde, en çok metal
ürünleri tercih etti. Günsan’ın estetiği ön plana alan kişiselleştirme ve tasarım odaklı yeni Radius Serisi’nde en çok tercih edilen ürün,
Radius Elements Serisi’nden metal anahtar-prizler oldu. Dekorasyona yeni bir soluk getirmek amacıyla doğal malzemeler kullanılarak

The consumer statistics showed that they most commonly prefer the
metal products among more than 500 alternatives available in Radius Series, a series combining elegance and natural design. The most
wanted products in the new Radius Series by Günsan were the designoriented and customizable switches and outlets. Designed using natural materials to bring a new touch to your decoration, this series used

tasarlanan bu yeni seride, taş, ahşap, metal ve pleksi plakalar ezber
bozan bir yaklaşımla anahtar ve priz tasarımlarının üzerine dilimler
halinde uygulanıyor.

natural stones, wood material, metal and acrylic plates in a groundbreaking way to offer great switch and outlet designs.
Radius Design, a member of the Radius family, opens the doors to a
brand new world with custom and authentic designs. Radius Design
makes it possible to use an heirloom ruche, an elegant piece of leather
and anything one can imagine in the living spaces.
It also offers the possibility to use a display the user designed or he/she
likes to look at, a picture of a celebrity or even the photo of their homeland in their home deco using the mobile app and web design module.

Radius ailesi içerisinde yer alan Radius Design’da ise özel ve özgün
tasarımlarıyla kullanıcılara ayrıcalıklı bir dünya sunuluyor. Radius
Design ile hatıra bir örtüyü, şık bir deri parçasını ve hayal edilen tüm
güzellikleri yaşam alanlarına uygulamak mümkün.
Aynı zamanda bakmaktan keyif alınan ya da kullanıcının tasarladığı
bir görseli, hayran olunan bir sporcu ya da oyuncu resmini hatta özlem duyulan memleket resimlerini, geliştirilen mobil uygulama ve
web üzerinden tasarlama ve üretim sonrası dekorasyona yansıtma
imkânı da bulunuyor.
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Mavi LED’in Mucidi Üniversitede Tripathy
Anma Konuşması Yaptı
Inventor of Blue LED Delivers the University’s Tripathy Memorial Lecture

A

ydınlatma teknolojisindeki gelişmeler her şeyin kalitesi ve
güvenliğini artırıyor. Otomobillerden bilgisayar ekranlarına
ve mobil cihazlara ve belki de bir gün yaygın kullanılan Wi-Fi
teknolojisini tarihin sayfalarına gömebilir.
İşte Santa Barbara’da bulunan California Üniversitesinde araştırmalarını sürdüren Nobel ödüllü Shuji Nakamura’nın University
Crossing’de toplanan kalabalık kitleye yaptığı konuşmada verdiği
mesaj buydu.

Advances in lighting technology are improving the quality and safety
of everything – from cars to computer screens and cell-phones – and
some day may make ubiquitous Wi-Fi networks obsolete.
That’s the message Nobel laureate Shuji Nakamura, a researcher at the
University of California, Santa Barbara, delivered to a packed audience
recently at University Crossing.
“Laser diodes are the light of the future,” said Nakamura, who was on
campus to deliver this year’s Tripathy Endowed Memorial Lecture and
Shuji Nakamura

Bu senenin Tripathy Anma Konuşmasını gerçekleştirmek ve üniversiteden fahri doktora almak için kampüste bulunan Nakamura “Lazer
diyotlar geleceğin ışığıdır” dedi. Etkinliğe yüzden fazla öğrenci, fakülte ve öğretim üyeleri katıldı.
Her yıl alanında öncü bilim insanları ve akademisyenler UMass
Lowell’a gelerek elektronik ve optik alanında ince polimer filmler
üzerine araştırmalarıyla dünya çapında ün kazanmış merhum kimya
profesörü Sukant K. Tripathy’yi anmak için konuşma yapıyor. Tripathy üniversitenin Gelişmiş Malzemeler Merkezini kurdu ve akademik ilişkilerde dekan ve rektör yardımcısı olarak görev aldı.
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receive an honorary doctorate. More than 100 students, faculty and
staff were on hand for the event.
Each year, a leading scientist and scholar comes to UMass Lowell to
present the lecture in memory of Sukant K. Tripathy, the late professor
of chemistry who was internationally recognized for his research in the
area of thin polymer films in electronics and optics. He founded the
university’s Center for Advanced Materials and served as provost and
vice chancellor for academic affairs. In awarding Nakamura an honorary doctor of humane letters degree, Chancellor Jacquie Moloney cited
his “significant, ongoing and innovative contributions to solving the
world’s energy challenges.”
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Nakamura’ya beşeri ilimler alanında fahri doktora takdim eden
Rektör Jacquie Moloney onun “dünya enerji sorununu çözmekteki
önemli, devam eden ve inovatif katkılarını” dile getirdi.
Mor Işığa Yol Açın
Konut ve ticari aydınlatma, elektronik, otomobiller ve pek çok ev
ürününde kullanılan ışık yayan diyotlar (LED’ler), floresan ışığa göre
yaklaşık dört kat daha fazla verim ve akkor ampullere göre de 20
kattan fazla verim sunarak enerji tasarrufu sağlayan parlak beyaz
ışık yayıyor.

Ancak bu beyaz LED ışığı, kırmızı, yeşil ve mavi ışıkların bir kombinasyonunu gerektiriyor ve mavi LED üretimi, kırmızı ve yeşil diyotların üretiminden çok daha karmaşık. Nakamura, verimli mavi LED’ler
için işlemesi kolay olmayan galyum nitrit (GaN) yarı iletken malzemeyi başarılı bir şekilde kullandığı için fizik dalında 2014 Nobel
Ödülüne layık görüldü.
Nakamura, geliştirilmesinde rol oynadığı ve doğal güneş ışığının
özelliklerini yansıtan inovatif “GaN-on-GaN” tamamen görülebilir
spektrumlu mor LED teknolojisinin doğal gün doğumu-gün batımı
ışık döngüsünü taklit etmesi ve kişinin sirkadiyen ritmini bozmaması
ile mevcut en sağlıklı aydınlatma çözümü olduğunu belirtti.
Mor ışık aynı zamanda bilgisayar, mobil cihaz ve tablet ekranını
yoğun bir şekilde kullanan kişilerde miyop (uzağı görememe) göz
bozukluğunun ilerleyişini durduruyor.
Ev, işyerleri veya perakende satış noktaları için GaN-on-GaN aydınlatma ürünleri Nakamura’nın 2008’de kurmuş olduğu Soraa şirketi
tarafından satışa sunuluyor.

Let There Be Violet Light
Used in residential and commercial lighting, electronics, automobiles
and many household products, light-emitting diodes (LEDs) give off
bright white light that saves energy by producing light approximately
four times more efficiently than fluorescent lights and 20 times more
efficiently than incandescent bulbs.
But white LED light requires a combination of red, green and blue
lights, and blue LEDs are much more challenging to fabricate than red
and green diodes. Nakamura was awarded a share of the 2014 Nobel

Prize in physics for successfully using the difficult-to-handle gallium
nitride (GaN) semiconductor material to invent efficient blue LEDs,
which made bright white light sources possible.
Nakamura said the innovative “GaN-on-GaN” full-visible-spectrum
violet LED technology that he co-developed, which matches the characteristics of natural sunlight, is the healthiest lighting solution for
people because it mimics the natural dawn-to-dusk light cycle and
does not disrupt a person’s circadian rhythm.
Violet light also suppresses the progression of myopia (nearsightedness) by reducing eyestrain in people who use computer monitors, cell
phones and tablets extensively, he said.
GaN-on-GaN lighting products for the home, office or retail space are
currently marketed through Soraa, a company that Nakamura founded in 2008.
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Looking into the Future

UC Santa Barbara Katı Hal Aydınlatma ve Enerji Elektronik Merkezinde çalışmalarını sürdüren Nakamura ve araştırma ekibi günümüzde
yüksek kuantum verimliliğine sahip ve büyük düz ekran televizyonlar ve minyatür, portatif projektörlerin yanı sıra yüksek teknoloji
ürünü otomobil farları gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilen
lazer diyotlar üzerinde çalışıyor.

Nakamura and his research team at UC Santa Barbara’s Solid State
Lighting and Energy Electronics Center are now working on laser diodes, which have high quantum efficiency and can be used in a variety
of applications such as large flat-screen TVs and miniature, portable
projectors as well as high-tech headlights in cars.

Örneğin, Audi ve BMW gibi otomobil üreticileri şimdiden bazı yeni
modellerinde lazer ön farlar kullanmaya başladı. Lazer farlar, yol
güvenliğinden taviz vermeksizin mevcut standart LED ön farlara
göre yaklaşık olarak dört kat daha fazla parlaklık sağlıyor ve iki katı
daha fazla mesafeyi aydınlatabiliyor. Bu ürünler ışığı aktif bir şekilde
gelen trafikten uzaklaştıran akıllı teknoloji kullanıyor. Nakamura,
“Böylelikle uzun farlar diğer sürücülerin gözünü almıyor,” dedi.
Yüksek Hızlı Kablosuz İletişimde Yeni Nesil: LED’lerle Li-Fi
Işık Bağlantısı ya da kısaca Li-Fi iletişim kurma, internete bağlanma ve veri paylaşma şeklimizde devrim yaratma potansiyeline sahip. Veri transferi için radyo dalgalarını kullanan Wi-Fi’nin aksine
Li-Fi görünür ışık yoluyla çalışıyor. Son derece yüksek hızlarda veri
transferi için mekanlarda yaygın olarak kullanılan LED lambalardan
faydalanıyor.
Nakamura, “Araştırmalar Li-Fi’nin geleneksel Wi-Fi teknolojisinden
en az 100 kat daha hızlı veri iletişimi potansiyeline sahip olduğunu
ve ev ve iş yerlerindeki kullanımının daha düşük maliyetli olduğunu
kanıtladı,” dedi. Nakamura sözlerine şöyle devam etti: “İnternete
bağlanmanın en hızlı ve en ucuz yolu bu ve nihayetinde saniyede
100 gigabitten daha yüksek bir hıza ulaşacak; bu da uzun metrajlı
bir HD filmi indirmenin 30 saniyeden daha kısa süreceği anlamına
geliyor”.

For example, automakers Audi and BMW are already using laser headlights in some of their new car models. Laser headlights are about
four times brighter and can illuminate twice the distance of current
standard LED headlights without compromising road safety. They use
smart technology that can actively steer the light away from incoming
traffic. “This way, this highest of all high beams can’t blind other drivers,” Nakamura said.
The Next Generation of High-speed Wireless Communication:
Li-Fi with LEDs
Light Fidelity, or Li-Fi for short, holds the promise of revolutionizing
how we communicate, stay connected and share data. Unlike Wi-Fi,
which uses radio waves to transmit data, Li-Fi works through visible light. It uses common household LED light bulbs to transfer vast
amounts of information at very high speeds.
“Research has already shown that Li-Fi has the potential to be at least
100 times faster than traditional Wi-Fi, as well as costing far less for
homes and businesses to operate,” said Nakamura. “It is the fastest
and cheapest way to wirelessly connect to the internet and will eventually give speeds of more than 100 gigabits per second; that means it
would take less than 30 seconds to download a full-length HD movie.”

Nakamura, aralarında Steven Chu (1997 Nobel Fizik Ödülünü paylaşmıştır), Profesörler Alan MacDiarmid ve Alan Heeger (2000 Nobel
Fizik Ödülünü paylaşmışlardır), Wolfgang Ketterle (2001 Nobel Fizik
Ödülünü paylaşmıştır), Robert Grubbs (2005 Nobel Kimya Ödülünü
paylaşmıştır) ve Craig Mello (2006 Fizyoloji veya Tıp Nobel Ödülünü
paylaşmıştır) gibi isimlerin yer aldığı UMass Lowell Tripathy konuşmacılarından oluşan seçkin listedeki yerini aldı.
Kaynak: Edvin Aguirre/www.uml.edu
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Nakamura joins a distinguished list of Nobel laureates and leaders in
materials science research who have delivered the Tripathy lecture at
UMass Lowell, including Steven Chu (co-winner, 1997 Nobel Prize in
Physics), Profs. Alan MacDiarmid and Alan Heeger (co-winners, 2000
Nobel Prize in Chemistry), Wolfgang Ketterle (co-winner, 2001 Nobel
Prize in Physics), Robert Grubbs (co-winner, 2005 Nobel Prize in Chemistry) and Craig Mello (co-winner, 2006 Nobel Prize in Physiology or
Medicine).
Source: Edvin Aguirre/www.uml.edu

aydınlatma

haber

lighting

Hologram Deneyleri ve Sinirbilimde Işık
Hologram Research & Light in Neuroscience
inirbilimin en akıl almaz zihin kontrol aracı olan optogenetikte
büyük bir yenilik gerçekleşti. 3 boyutlu ışık hologramları yanlış duymadınız, hologram. Doğrudan bir farenin beyin zarına
yansıtıldı, UC Berkeley mühendisleri anında düzinelerce nöronun

S

Optogenetics, neuroscience’s hottest mind control tool, just got a major
update. Projecting 3D-light holograms. Yes, holograms directly onto a
mouse’s cortex, engineers at UC Berkeley instantaneously gained control of dozens of neurons at once.

kontrolünü ele geçirdi. Ama asıl etkileyici olan bu değil. İnanılmaz
olan şey, bu nöronların bir kum tanesi büyüklüğündeki beyin zarı
parçası üzerinde 50’den fazla noktaya dağılmış olan farklı ağlara ait
olması. Eğer klasik optogenetik gece karanlığında gökyüzünü ışıl ışıl
aydınlatmaksa yıldızlar ve kozmik arka plan- bu yeni versiyon sadece
seçilmiş az sayıdaki takım yıldızı hedef alıyor.

That’s not the impressive part. What’s incredible is that those neurons
belonged to different networks, spread out over 50 different spots on
a chunk of cortex the size of a grain of sand. If classic optogenetics is
like flooding the entire night sky with bright light—stars and cosmic
background alike this new version targets just a select few constellations.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Nicolas Pégard, “Optogenetik keşfedildiği zaman gerçekleştirilen ilk uygulama her şeyi aydınlatma oldu.
Bunu yaparak ya tüm nöronları aynı anda aktive edebilir ya da hiçbirini aktive etmezsiniz ” dedi.

“When optogenetics was invented, the first application was to use
flood illumination. With that, you can either activate all the neurons
simultaneously or none of them,” said one of the study’s authors Dr.
Nicolas Pégard to Singularity Hub.

“Artık açıkça görüyoruz ki, beyne yüksek düzeylerde bilgi aktarmak
istiyorsak istediğimiz zaman belirli bir nöron alt kümesini hedefleyebilmeli ve diğerlerini aktive etmeyebilmeliyiz. İşte bu da holografi
ile mümkün,” diyerek sözlerini sürdürdü. Araştırma ekibi elde ettikleri sonuçları Nature Neuroscience dergisinde yayınladı.

“Now it is pretty clear that if we want to communicate high level information with the brain, we need to be able to target specific subsets
of neurons on demand, and not the rest of the neurons. Holography
makes this possible.” The team published their results in Nature Neuroscience.

Optogenetiğin Karanlık Yüzü

The Dark Side of Optogenetics

Optogenetik alanı 13 sene önce sinirbilim sahnesine girdiği zaman
gecikmeden oyunun kurallarını değiştirmişti.

When optogenetics hit the neuroscience scene 13 years ago, it was an
immediate game changer.
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Farklı ışık dalga boylarına yanıt olarak elektriksel aktiviteyi tetikleyen proteinlere doğal olarak sahip olan algler bu buluşa esin
kaynağı oldu. Bilim insanları çok geçmeden bu proteinleri genetik
olarak memeli nöronlarına ekleyebileceklerini keşfetti. Yerleştirilen
fiberoptik kablolardan gelen ışık ile aydınlatıldığında bu sensörler
nöronları aktive etti.
Optogenetik sinir devrelerinin haritalanmasında tercih edilen bir
araç haline geldi: nöron gruplarının aktivasyonu ya da baskılanması
ve takip edilen davranışın gözle mlenmesi gibi. Bir fare korkup donakalabilir, daire çizerek koşabilir, agresifleşebilir ya da aşırı yemek
yiyebilir ve bu davranışlarıyla manipüle edilen nöronların fonksiyonları hakkında bilgi verir.
Elbette bu araç bazı eleştiriler de aldı.
Başlıca dezavantajlarından biri pervasız doğasıydı. Normalde nöronlar nadiren koordine edilmiş bir şekilde aktive olur. Ama lazer
demetinin beyin dokusuna tesir etmesiyle protein ışık sensörü ile
donatılmış tüm nöronlar aynı anda aktive olur. Elbette optogenetik
ile davranışları tetiklemek mümkün, ancak bu davranışlar için hangi
nöronların gerekli olduğunu ve hangilerinin sadece ateş hattında
kaldığını- ayırt edebilmek zorlu bir görevdi.
Çalışmanın yazarlarından Dr. Alan Mardinly, bilim insanlarının geleneksel optogenetikte şimdiden bazı değişiklikler yaptığını söyledi.
Bunlardan biri, nöronlara aynı anda iki foton ile vurmak. Bu optik
hile ile sadece bir alanın odaklanılarak aydınlatılması mümkün oluyor, ama daha fazla lazer gücü kullanılması gerekiyor.
Diğer hile mi? Hologramlar.
Holografik Başarım
“Holografik iki foton optogenetik” fikri yeni bir fikir değil. 2015 yılında Londra Üniversitesinde Dr. Michael Häusser öncülüğündeki uluslararası araştırma ekibi, uzamsal ışık modülatörü PowerPoint projektöre benzer bir aracın havalı ismi kullanarak bir dizi farklı hücre
üzerine aynı anda bir ışık örüntüsü yansıtmanın bir yolunu açıkladı.
Mardinly bu teknolojinin aynı anda sadece birkaç nöronu hedefleyebildiğini belirtti, ve ışığın düz bir hat üzerinde yayılması nedeniyle
nöronlar üzerine bir hologram yansıtılması, istemeden de olsa hedeflenen nöronların üstünde ve altındaki nöronların da aydınlatılması anlamına gelebilir.
Pégard, “Holografi iyi ama yeterince iyi değil,” diyor. “3D-SHOT adını
vererek geliştirmiş olduğumuz şey, ışığı tek bir nörondan daha büyük olmayacak kadar küçük bir alana odaklamamıza imkan tanıyan
bir çeşit gelişmiş holografi ve bu da bize istediğimiz hedefleme kesinliğini sunuyor.”
Ekip bu hologramı üretmek için lazer demetlerini ufacık noktalara
odaklayarak ışığa yön veren bir uzamsal ışık modülatörü kullandı.
Bu da kalabalık bir statta her biri elinde bir ayna tutan insanlardan
bu aynaları kullanarak güneş ışığını saha da bulunan tek bir çim parçasına odaklamalarını istemek gibi bir şey tek farkı çok daha küçük
bir ölçekte olması.
Asıl mesele ise bu holografik teknolojinin, ışığın tek bir düzleme
odaklanmasına imkan tanıyan temporal odaklama ile bir araya getirilmesiydi. Mardinly, bu ikisinin bir araya getirilmesinin geçtiğimiz
dönemde teknolojik bir zorluk olduğunu belirtti.

The inspiration came from algae, which naturally have protein sensors
that trigger electrical activity in response to different wavelengths of
light. Scientists soon discovered that they could genetically insert these
proteins into mammalian neurons. When illuminated with light from
implanted fiber optic cables, the sensors sparked neurons into action.
Optogenetics became the go-to tool for mapping neural circuits: fire
up or suppress groups of neurons and observe the resulting behavior.
A mouse may freeze in fear, run in circles, become aggressive, or binge
on food, thus hinting at the functions of those manipulated neurons.
But The Tool Wasn’t Without Critics
A big drawback was its blunt nature. Normally, neurons fire sparsely
in a coordinated dance. But because the laser beam hits a chunk of
brain tissue, it simultaneously activates all neurons equipped with the
protein light sensor within the nugget. Sure, optogenetics could trigger
behaviors, but teasing apart which neurons were necessary for those
behaviors and which were simply caught in the crossfire was tricky, if
not impossible.
Scientists have already made some neat tweaks to conventional
optogenetics, explained study author Dr. Alan Mardinly to Singularity Hub. One is to zap neurons with two photons simultaneously. This
optical trick helps focus illumination of one plane only, but uses a lot
more laser power.
The other trick? Holograms.
Holographic Hot-Shot
The idea for deep breath “holographic two-photon optogenetics” isn’t
new. Back in 2015, an international team led by Dr. Michael Häusser at
University College London, UK, described a way to project a light pattern onto a set of different cells simultaneously using a spatial light
modulator a fancy name for a tool similar to a PowerPoint projector.
But the technology could only target a few neurons at the same time,
explained Mardinly. And because light propagates in a straight line,
shining a hologram onto neurons could inadvertently illuminate other
neurons above and below the targeted ones.
“Holography is good, but not good enough,” said Pégard. “What we
have developed, which is called 3D-SHOT, is an advanced type of holography that allows us to focus light in extremely small spots that are
no bigger than a single neuron, and it gives us the targeting specificity
we want.”
To generate the hologram, the team used the spatial light modulator
to steer light in a way that concentrates the laser beams into tiny spots.
It’s similar to asking people in a crowded stadium, each equipped with
a mirror, to specifically position those mirrors in a way that magnifies
sunlight onto a tiny blade of grass in the field just at a much smaller
scale.
The crux was to marry this holographic technology with temporal focusing, which allows light to focus on a single plane. Combining the
two was previously very technologically challenging, said Mardinly.
But the end result was well worth the struggle: rather than illuminating small columns of neurons, 3D-SHOT can target select neurons very
precisely in space.
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Ama elde edilen sonuç bu zahmete değdi: 3D-SHOT küçük nöron
sütunlarını aydınlatmak yerine seçilmiş nöronları oldukça hassas bir
şekilde hedefleyebiliyor.

Sensors on Steroids
Better hardware was only half of the advance.
To match the targeting prowess of 3D-SHOT, the team also developed
new light-sensing proteins, called opsins, to capture and translate
those light beams into electrical activity.
Once stimulated with colored light, opsins turn into an open channel
on the neuron’s membrane, causing ions to rush in and the neuron to
fire.
Previous sensors were roughly 50 times too slow to capture the sharp
spikes of neuronal firings. Because they took a long time to respond to
light stimulation (and an even longer time to inactivate), these sensors essentially “stretched” out neural activity in a way that loses the
network’s normal spiking patterns.
The new opsins are a huge step up. For example, ChroME, an opsin developed by the UC Berkeley team, triggers electrical currents three to
five times stronger than past opsins, and it reacts so fast to light that
it’s possible to generate one spike per light pulse.
This makes it “possible to synthesize patterns of neural activity that
resemble what happens in a normal, active, awake brain,” said Pégard.
The team combined their opsins with another trick: a protein that
makes neurons light up like a florescent torch when activated (something similar to this). This lets them track neural activity patterns in
real-time under a microscope.

Gelişmiş Sensörler
Daha iyi donanıma sahip olmak bu gelişmenin sadece yarısını ifade
ediyor.
Araştırma ekibi 3D-SHOT’ın hedefleme yeteneğiyle eşleşecek ve bu
ışık demetlerini yakalayarak elektriksel aktiviteye dönüştürecek opsin adını verdikleri yeni ışık sensör proteinleri geliştirdi.
Bu opsinler renkli ışıkla uyarıldıkları zaman nöron membranında
açık bir kanala dönüşerek iyonların nöronu aktivite etmek için nöron
içerisine hareketine neden oluyor.
Daha önce geliştirilen sensörler, keskin sinirsel vuruşları yakalamakta 50 kata kadar daha yavaştı. Işıkla uyarımları daha uzun sürdüğü
için (ve inaktif hale getirilmesi daha da uzun sürüyordu) bu sensörler, ağın normal aktivasyon örüntülerini değiştiren bir şekilde sinirsel aktiviteyi “uzatmaktadır”.
Yeni geliştirilen opsinler ise bu anlamda büyük bir adım. Örneğin,
UC Berkeley araştırma ekibi tarafından geliştirilmiş bir opsin olan
ChroME, daha önceki opsinlere kıyasla elektriksel akımı 3-5 kat daha
güçlü tetiklemektedir ve ışığa o kadar hızlı yanıt verir ki her ışık atımı
başına bir artış oluşturmak mümkündür.
Pégard bunun “normal, aktif, uyanık beyinde olan şeylere benzer bir
sinirsel aktivite örüntüsü sentezlenmesini mümkün kıldığını” söyledi.
Araştırma ekibi geliştirdikleri opsinleri başka bir hile ile birleştirdi: aktive edildiğinde nöronların bir floresan fener gibi yanmasını
sağlayan bir protein (buna benzer bir şey). Bu sayede ekip sinirsel
aktiviteyi gerçek zamanlı olarak mikroskop altında takip edebiliyor.
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All-Optical Read-Write System
In a test run, the team holographically stimulated sets of sensory
neurons inside a mouse’s cortex while it’s running on a treadmill. (The
mouse’s head is fixed with a clamp-like device to prevent its brain from
jostling.)
The hologram triggered waves of activity within the stimulated ensembles. Non-targeted neurons, even those equipped with the new
opsins, remained blissfully silent.
As another testament to the technology’s precision, light stimulation
didn’t change the mouse’s running behavior an activity mainly controlled by motor neurons.
But did it generate some sort of artificial sensation? If neural activity
underlies everything we experience, shouldn’t artificially tickling the
brain make the mice feel something?
Maybe. Randomly stimulating sensory neurons might not do much,
explained Mardinly. But if scientists can identify the neurons that
work together in ensembles to encode a feeling, they might be able
to program these commands into the mouse in the near future using
this technology.
The team has already designed a protocol that allows them to “copyand-paste” activity patterns in the brain. For example, they can record
network activity from certain locations, turn those recordings into holograms, and shine it back into the brain at the same spots. Essentially,
scientists may soon be able to holographically replay actual neural
patterns back into the mouse brain, tricking it into feeling, seeing, or
smelling something that’s not really there.
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Tamamen Optik Okuma-Yazma Sistemi
Gerçekleştirilen bir test çalışmasında bir fare koşu bandında koşarken onun beyin zarında bulunan bir dizi duyu sinirini holografik
olarak uyardı. (Beynin sarsılmasının önlenmesi için farenin başı kelepçeye benzer bir cihazla sabitlenmiştir.)
Bu hologram uyarılan gruplar içerisinde aktivite dalgalarını tetikledi. Hedeflenmeyen nöronlar ve hatta yeni opsinlerle donatılmış
olanlar sessizliğini tamamen korudu.
Teknolojinin hassasiyetinin bir diğer kanıtı ise ışık uyarımının farenin
koşu davranışını değiştirmemiş olmasıydı motor nöronları tarafından kontrol edilen bir faaliyet.
Peki bu bir çeşit yapay his yarattı mı? Eğer deneyimlediğimiz her
şeyin ardında sinirsel aktivite yatıyorsa, beynin yapay olarak kurcalanması farelerin bir şeyler hissetmesine neden olmaz mı?

Perceptions may no longer be based on reality. Hell, even multiple fake
memory traces could one day be “written” into the brain.
And if that works in a mouse, could we eventually do the same for
humans? Could a miniaturized version of 3D-SHOT one day download
sensations or skills into the brain, à la “The Matrix”?
Not so fast, said Mardinly. While an all-optical machine interface that
sits on top of the head might be more desirable than electrodes, it requires genetically inserting opsins into human brain cells pretty darn
invasive, to say the least.
Pégard agrees. Perhaps one day we might be able to miniaturize this
technology into a portable implant, making it practical to seamlessly
connect the brain to artificial limbs, hands or eyes, he said. “But for
now, we are really in the early days of this battle.”

Belki. Mardinly, duyu nöronlarının rastgele uyarılmasının fazla bir
şey yapmayacağını belirtti. Ama bilim insanları bir hissi kodlamak
için gruplar halinde birlikte çalışan nöronları belirleyebilir ve bu teknolojiyi kullanarak yakın gelecekte farelere bu komutları programlayabilirler.
Araştırma ekibi şimdiden beyinde aktivite örüntülerini “kopyalamayapıştırma”larına imkan tanıyan bir protokol tasarladı. Örneğin, belirli bölgelerdeki ağ aktivitelerini kaydedebilir, bunları hologramlara
dönüştürebilir ve bunu yine beynin aynı bölgesine geri yansıtabilirler. Bilim insanları çok yakında gerçek sinir örüntülerinin holografik
olarak fare beyninde yeniden oynatılmasını sağlayabilecek, beyni
aslında orada olmayan bir şeyi hissetmeye, görmeye veya koklamaya yönlendirebilecek.
Algılar artık gerçekliğe dayalı olmaktan çıkabilir. Hatta bir gün birden fazla sahte anı izini beyne “yazmak” dahi mümkün olabilir.
Peki eğer bu farelerde işe yarıyorsa bir gün insanlar için de aynı
şey kullanılabilir mi? 3D-SHOT’ın minyatür bir versiyonu tıpkı “The
Matrix”te olduğu gibi beyne hisler veya beceriler indirmek için kullanılabilir mi?
Mardinly bunun o kadar da çabuk olmayacağını söyledi. Başın üzerine koyulan tamamen optik bir makine arayüzü elektrotlardan daha
makul olsa da bunun için insan beyin hücrelerine genetik olarak opsinler eklenmesi gerekir oldukça müdahaleci bir işlem.
Pégard da bu görüşe katılıyor. Pégard, belki bir gün bu teknolojiyi
minyatürize ederek portatif bir implant haline getirebilir, beynin yapay uzuvlara, ellere ya da gözlere kusursuz bir şekilde bağlanmasını
pratik hale getirebiliriz dedi. “Ama şimdilik bu mücadelenin hala ilk
günlerindeyiz.”
Mardinly, “Aslında bunun temel sinirbilim araştırmalarını değiştirmeye yardımcı olacağını düşünüyorum” dedi.
Artık tarihte ilk defa yaşayan bir beyinde gerçek sinir aktivitesinin
belirli bölümlerini yeniden üretebilir ve sonra da bunu değiştirerek
vücudun tepkilerini gözlemleyebiliriz. Bilim insanları küçük adımlar
atarak bu aktivite örüntülerini bir davranış, bir his ve hatta bir anı
ile eşleştirebilir ve bizi beynin sinirsel şifresini kırmaya biraz daha
yaklaştırabilirler.

“Really I think this is going to help change basic neuroscience research,” said Mardinly.
Now, for the first time, we have a way to reproduce, and then disrupt,
very specific parts of real neural activity within a living brain and see
how the body reacts. Bit by bit, scientists can match up these activity
patterns with a behavior, a feeling, or even a memory, taking us one
step closer to cracking the brain’s neural code.
And that, said Mardinly, “is good enough for me.”

Mardinly, bu “benim için yeterli” dedi.
Haziran June 2018
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16. Uluslararası Mimarlık Sergisi, Venedik Bienali
Türkiye Pavyonu’nda Yer Alacak Vardiya Projesi
Teptaİle Aydınlatılıyor
At the 16th International Architecture Exhibition, la Biennale di Venezia,
TeptaIlluminates the Project, Shift, Located at Turkish Pavilion

B

u yıl 26 Mayıs-25 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek
olan 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi, Venedik Bienali küratörlüğü Yvonne Farrell ve Shelley McNamara tarafından üstlenilen

Spanning between May 26 and November 26, 2018, the 16th International Architecture Exhibition, la Biennale di Venezia, will highlight
the main exhibition, Freespace, curated by Yvonne Farrell and Shelley

Freespace/Serbestmekan başlıklı ana serginin beraberinde Arsenale
ve Giardini’de Türkiye Pavyonu’nun da aralarında bulunduğu 65 ülkenin sergileri ile düzenleniyor.

McNamara, along with exhibitions of 65 countries at Arsenale and Giardini including a Turkish Pavilion.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunu yürüttüğü
Türkiye Pavyonu, küratörlüğünü Kerem Piker’in, yardımcı küratörlüğünü Cansu Cürgen, Yelta Köm, Nizam Onur Sönmez, Yağız Söylev ve
Erdem Tüzün’ün üstlendiği Vardiya projesini sunuyor.
Proje küratöryel ekip tarafından, bir buluşma, karşılaşma ve üretim
mekanı olarak tasarlandı. Açık bir çalışma mekanı anlayışı ile düzenlenen mekan içerisinde bienal süresince çeşitli atölye çalışmaları,
sunumlar ve konuşmalar düzenlenecek. Daimi bir öğrenme mekanı
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Coordinated by Istanbul Foundation for Culture and Arts (IKSV), Turkish Pavilion boasts the project, The Shift, which is curated by Kerem
Piker and supported by assistant curators Cansu Cürgen, Yelta Köm,
Nizam Onur Sönmez, Yağız Söylev and Erdem Tüzün.
The project is designed as a meeting, encounter, and production space
by the curatorial team. Organized with a sense of free working space,
the pavilion will host a number of workshops, presentations and lectures. Acting as a constant space for education, the pavilion will display the ever growing and expanding exhibition content.
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olarak görev yapan bu alan zamanla genişleyen ve zenginleşen bir
sergi içeriğini de sunmuş olacak.
Mekan tasarımının ana atmosferinde belirleyici olan en önemli unsurlardan biri mekanın aydınlatması olarak öne çıkıyor. Projede küratöryel ekibin direktifleri doğrultusunda tüm aydınlatma ürünleri,
senaryoları ve süpervizyonu Tepta Aydınlatma tarafından sağlanıyor.

Temsilcisi olduğu otuza yakın global markanın çok büyük bir kısmı
İtalya’nın Venedik bölgesindeki köklü cam ve aydınlatma üretimi
geleneğinden gelen Tepta, bu tamamen el üretimi tasarım mirasının Türkiye’deki elçiliğini üstleniyor. Venedik’in Murano adasından,
Treviso bölgesine kadar yayılmış onlarca üretici ve marka ile çalışan
Tepta, gerek dekoratif, gerekse mimari aydınlatma alanında önde
gelen mimarların değerli projelerinde aydınlatma alanında çözüm
ortağı olarak hizmet veriyor.
Mimari eserlerin yanı sıra kültür ve sanat projelerinin ve mekanlarının profesyonel olarak aydınlatılmasına yönelik ürünleri ve deneyimi ile Tepta, bu alanlardaki değerli çalışmalara da desteğini daimi
olarak sürdürmeyi bir sosyal sorumluluk olarak görüyor. Gerek mimarların ve tasarımcıların, gerekse sanatçıların irili ufaklı projelerine, ürünleri ve hizmetleri ile destek sağlayan Tepta, 2016’da gerçekleştirilen 15. Uluslararası Mimarlık Sergisi, Venedik Bienali Türkiye
Pavyonu’nda sergilenen Darzanà projesini de aydınlatmıştı.
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An important factor for the atmosphere of the space is the lighting
application. Tepta is the sole provider of lighting products, lighting
scenarios and supervision of the project based on the instructions of
the curatorial team.
As a representative of around thirty global brands many with roots in
the long-established glass and lighting manufacture of Venice, Italy,

Tepta is the ambassador for this hand-made production heritage in
Turkey. Cooperating with tens of manufacturers and brands operating
in the region between Murano Island, Venice and Treviso, Tepta acts
as the lighting solution partner for many great projects designed by
people specialized in decorative and architectural lighting.
Offering products for and having experience in professional lighting of
cultural and arts projects along with architectural ones, Tepta considers it as a social responsibility to support projects in these fields. Having supported architectures, designers, and artists with their products
and services, Tepta was also behind the lighting of the project Darzanà, the exhibition for the Turkish Pavilion at the 15th International
Architecture Exhibition, la Biennale di Venezia, 2016.
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CFLD Sanayi Kümelenmeleri İçin Bir İlk: Çin’in İlk
6. Nesil Tam Esneklik Sunan Amoled Üretim Hattı
Faaliyete Geçti
A Milestone for CFLD Industrial Clusters: The Launch of China’s First 6th-generation
Fully Flexible AMOLED Production Line

V

isionox (Gu’an) 6. nesil tam esneklik sunan AMOLED (aktif
matris organik ışık yayan diyot) üretim hattı yani Çin’in ilk 6.
nesil tam esneklik sunan AMOLED üretim hattı Hebei Eyaletinde Gu’an Yeni Sanayi Şehrinde faaliyete geçti. Aylık 30 bin substrat
olarak tasarlanan üretim kapasitesi ile bu üretim hattı yaklaşık 100
milyon akıllı terminal cihazın ekran ihtiyacını karşılayabiliyor.

Visionox (Gu’an) 6th-generation fully flexible AMOLED (active-matrix
organic light emitting diode) production line, China’s first 6th-generation fully flexible AMOLED production line, was put into operation in
Gu’an New Industry City in Hebei Province. Featuring a designed productivity of 30,000 substrates per month, the production line can meet
the display demands of approximately 100 million intelligent terminal
devices.
The Visionox (Gu’an) 6th-generation fully flexible AMOLED production
line was made possible thanks to Visionox’s 22 years of professional
experience in R&D of OLED and its mass-production capacity. Pushing
the objective of designed productivity, the production line is also able
to produce folding display screens and fully flexible display screens, in
addition to the existing full-display screens and curved display screens.

The Visionox (Gu’an) 6. nesil tam esneklik sunan AMOLED üretim
hattı, Visionox’un 22 yıllık profesyonel OLED Ar-Ge deneyimi ve
seri üretim kapasitesi sayesinde mümkün oldu. Tasarlanmış üretim
amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren bu üretim hattı aynı zamanda katlanabilir ekranlar ve tam esneklik sunan ekranların yanı
sıra tam ekran görüntüleme ve eğimli ekranlar da üretebiliyor.
Visionox’s Başkanı Dr. Zhang Deqiang’a göre, Visionox Çin’de OLED
geliştirmiş olan ilk üretici konumunda. 3.500’den fazla OLED ile ilişkili patente sahip olan firma, esnek ekranlar için uluslararası standartlar yayınlayan ilk Çinli firma olmuştu. Bundan önce ise Visionox,
dünyanın ilk tam ekran bükülebilir ve esnek AMOLED ekranını, dünyanın ilk 180 derece ve iki yönlü bükülebilir ve 3 mm eğim radyanına sahip esnek AMOLED ekran modülünü ve dünyanın ilk her yöne
katlanabilir esnek ekranlı tam modülünü tanıtarak lider konumunu
almıştı.
Dr. Zhang Dejiang, Visionox’un (Gu’an) 6. nesil tam esneklik sunan
AMOLED projesinin 2018’in ikinci yarısında seri üretime geçeceğini
açıkladı. Sanayiye öncelik vermeyi ve 15 senedir Gu’an Yeni Sanayi
Şehrine kaliteli sanayiyi tanıtmayı işletme stratejisi olarak belirlemiş
bir şirket olarak önde gelen Yeni Sanayi Şehri geliştiricisi ve Çinli bir
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According to Dr. Zhang Deqiang, Visionox’s President, Visionox was
the first manufacturer to develop OLED in China. Boasting more than
3,500 OLED-related patents, it was the first Chinese company to issue
international standards for flexible displays. Prior to this, Visionox
had taken the lead by introducing the world’s first full-screen bendable and flexible AMOLED display, the world’s first 180-degree and
bi-directional foldable and flexible AMOLED display module with a
curvature radius of 3 mm, as well as the world’s first arbitrarily folding
flexible screen full module.
The Visionox (Gu’an) 6th-generation fully flexible AMOLED project
will be put into mass production in the second half of 2018, said Dr.
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operatör konumundaki China Fortune Land Development Co., Ltd.
(CFLD) için bu önemli bir başarı.
Bu projenin neden kısa sürede faaliyete geçmesi için bastırdıklarını sorduğumuz zaman, CFLD Yönetim Kurulu Başkanı Zhao Wei,
Visionox’tan önce Tsinghua Üniversitesinin 1996’da kurulmuş olan
OLED Teknoloji Grubunun geldiğini söyledi. Yıllar içerisinde bu grup
çok sayıda bağımsız fikri mülkiyete sahip oldu ve OLED malzemeler
ve cihaz teknolojileri hakkında temel araştırmalarda büyük deneyim
kazandı. Buna ek olarak şirket, hem pilot üretim hem de seri üretim
için gerekli teknolojiler bütününü elinde bulunduruyor. Ayrıca, PMOLED ile AMOLED ürünleri arasında değişen seri üretim deneyimine
de sahip. Bu öncü projeyi duyurmak ve bilimsel ve teknolojik inovasyonların ticarileşmesini hızlandırmak Gu’an’daki yeni ekran sanayi
kümelenmesinin kalite gelişimine katkıda bulunacak.

Zhang Dejiang. This is a landmark achievement for China Fortune Land
Development Co., Ltd. (CFLD), a leading New Industry City developer
and operator in China, which has been committed to the core strategy
of prioritizing industry as well as to introducing quality industries to
Gu’an New Industry City for 15 years.
When asked why they pushed for the launch of the project, CFLD executive president Zhao Wei commented that Visionox’s predecessor
was Tsinghua University’s OLED Technology Group, founded in 1996.
Over the years, the group has obtained a host of independent intellectual property rights and accumulated a wealth of experience in basic
research related to OLED materials and device technology. In addition,
the company owns a complete set of technologies for both pilot and
mass production. It also has extensive experience in the mass production of products ranging from PMOLED to AMOLED. Introducing this
leading project and accelerating the commercialization of the scientific
and technological innovation results will boost quality development of
the new-type display industrial cluster in Gu’an.
According to Zhao, Gu’an New Industry City has brought together
many display companies from across China, including Visionox, BOE,
Eternal Material Technology and Yeolight, to name a few. A new-type
display industrial cluster, valued over RMB 100 billion, has begun to
take shape.
“In order to promote collaborative R&D among enterprises, Gu’an will
be developed into a national production base for AMOLED panels and
display modules, as well as a demonstration base for strategic emerging industries (new-type display) in Hebei Province,” said Zhao Wei.

Zhao’ya göre Gu’an Yeni Sanayi Şehri Çin’de faaliyet gösteren Visionox, BOE, Eternal Material Technology ve Yeolight çok sayıda ekran
şirketini bir araya getirdi. 15 milyar dolarlık değere sahip yeni ekran
sanayi kümelenmesi şekillenmeye başladı.
Zhao Wei konuyla ilgili olarak, “İşbirliğine dayalı Ar-Ge faaliyetlerini
teşvik etmek için Gu’an AMOLED panel ve ekran modüllerinin üretildiği ulusal bir üs ve Hebei Eyaletindeki stratejik olarak yükselişteki
sektörler (yeni tip ekran) için bir tanıtım üssü haline gelecek,” dedi.
CFLD günümüzde aralarında elektronik bilişim, yüksek kaliteli cihazlar, yeni enerji araçları ve havacılık-uzay da dahil olmak üzere 10 sanayiye odaklanıyor. Günümüz itibarıyla, bölgesel sanayi gelişimi için
kapsamlı çözümler sunmayı hedefleyen, sanayi zincirlerinin temek
bağlantılarını yoğunlaştırmayı amaçlayan ve bölgesel ekonominin
kalitesi ve sürdürülebilir gelişimini sağlamayı amaçlayan sanayi
araştırmaları, sanayi planlama çalışmaları, kaynak havuzu oluşturma, taşıyıcı üretimi ve eksiksiz hizmetler sunan yüze yakın sanayi
kümelenmesi kurulmuş bulunuyor.
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CFLD is currently placing greater focus on 10 industries, including electronic information, high-end devices, new-energy vehicles, and aerospace. As of today, by providing industry research, industry planning,
resource pooling, carrier construction and full-process services, nearly
100 industrial clusters have been built to provide comprehensive solutions for regional industrial development, promote high concentration
of industry chains’ core links, and drive quality and sustainable development of the regional economy.
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Philips Hue Uygulama Güncellemesi İle Akıllı
Ev Aydınlatması Daha Akıllı Hale Geliyor

P

hilips Hue’nun yeni güncellemesi iOS ve Android cihazlar için
kullanıma sunuldu. Elverişli kısayollar ile odanızın aydınlatmasını ve tekli lambaları ayarlamak daha da kolaylaşıyor. Aydınlatma tasarımcılarının özenle seçtiği 30 yeni renkli ışık sahnesi ile
mekanınızı anında değiştirin.

Evinizi Daha Akıllıca Aydınlatmak İçin Basit Yönlendirme

Aydınlatmada dünya lideri Signify, iOS ve Android tabanlı cihazlara
yönelik Philips Hue uygulaması için önemli bir güncelleme yayınladı. Tüketiciler uygulamanın mevcut özelliklerinde yapılan iyileştirmelerin yanı sıra yeni özelliklerden de faydalanacak, böylece Philips
Hue ev aydınlatma sistemini hızla ve kolayca kişiselleştirerek kontrol
edebilecekler.

veya tekli ışıklara basılı tutarak rengi değiştirebilir ya da son kullandığınız dört sahneye ayarlayabilirsiniz.

Signify ev sistemleri ve Armatürler Pazarlama ve Ürün Yönetimi
Bölümü Başkanı Jasper Vervoort; “Akıllı ev aydınlatmamızı daha da
akıllı hale getirdik. Yeni bir görünüme kavuşan uygulamamızı kullanmak artık her zamankinden daha kolay. Yeni özellikler arasında
oda ayarlarını kolaylaştıran kısa yollar ile yeni renk seçimi özelliğinin
yanı sıra ruh halinize ya da içinde bulunduğunuz özel anlara uygun
30 yeni özel sahne de yer alıyor. Güncellemeyi tasarlarken, aydınlatma tasarımcılarının, kullanıcı deneyimi uzmanlarının ve en önemlisi
de müşterilerimizin önerilerine kulak verdik. Sonuç, dünyanın en çok
sevilen akıllı ev aydınlatma sistemine yakışan bir uygulama oldu”
şeklinde konuştu.

Sahip olduğu yeni görünümüyle, Philips Hue uygulaması elverişli
kısa yollar sunarak kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşıyor. Böylece, Philips Hue akıllı aydınlatma sisteminizi birkaç basit dokunuşla
ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin, uygulama içerisinde oda ayarlarına

İstediğiniz Ambiyansı Kolayca Yaratın
Yeni renk seçimi özelliğini kullanarak, aydınlatmanızı olağanüstü bir
deneyime dönüştürün. Bu sayede, bir odadaki ışıkları gruplandırabilir, oluşturduğunuz grupları dağıtabilir ve paletten tam istediğiniz
tonda beyaz ya da renkli ışık seçimini kolayca yapabilirsiniz.
Ayrıca uygulama, aydınlatma tasarımcılarımızın özenle seçtiği 30
yeni sahne ile birlikte sunuluyor. Basit bir dokunuşla Honolulu’da
günbatımının keyfini çıkarabilir, Londra’nın Soho bölgesinde gece
gezintiye çıkabilir ve aydınlatmayı ruh halinize uygun hale getirebilirsiniz. Buna ek olarak uygulama güncellemesi ile daha fazla sahne
arasından seçim yapabilir ve kendi kişisel sahnenizi kolaylıkla yaratabilirsiniz. Uygulama, en sevdiğiniz fotoğraflardan ana renkleri alır
ve bunları aydınlatmaya uygulayarak fotoğraflarınıza hayat verir.
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Plessey GaN-on-Si Tek Parça Mikro LED Ekran
Çözümleri Serisini Tanıttı
Plessey to Unveil A Series of GaN-on-Si Monolithic Micro LED Display Solutions

2

018 Mini/Mikro LED gelişimi açısından önemli bir yıl oluyor. İngiliz Plessey Semiconductors, geçtiğimiz Ocak ayında tek parça
GaN-on-Silikon Mikro LED’ler içeren bir Mikro LED mikro-ekranın lansmanını yapacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından
LEDinside, Plessey Semiconductors Pazarlama Müdürü Myles Blake
ile irtibata geçerek ürünün teknoloji platformu ve ürün yol haritası
hakkında bilgi aldı.
Plessey, GaN-on-Si büyüme teknolojisini 2012’de Cambridge Üniversitesinden temin etmişti ve geçtiğimiz beş sene boyunca 6 ve 8

inç silikon LED ürünleri geliştiriyor. Safirle karşılaştığında doğasında
olan ısı dağıtım özelliği ile silikon çok daha iyi bir termal performans ve Mikro LED’ler için birim başına daha düşük lümen maliyeti
sunuyor. Silikonun şeffaf olmayan yapısı ışık çıktısını odaklamaya
yardımcı olarak optik sistemlerin daha da sadeleştirilmesini mümkün kılıyor. Ayrıca, silikon substrat kullanımı düşüm alanının ölçeği
artırıldığında watt başına lümen düzeyinin korunmasına yardımcı
oluyor. Blake şunları söyledi: “Artan parlaklığın başlıca üç ayrıt edici
özelliği arasında yer alan daha iyi çözünürlük, silikon ile artan termal
kapasite ve güç verimliliği ile GaN-on-silikon, Plessey’nin Mikro LED
üretimi için tercih ettiği teknoloji platformu haline geldi”.

206

www.sektorumdergisi.com

Haziran June 2018

2018 is a pivotal year for Mini/Micro LED development. UK-based
Plessey Semiconductors in January announced its commitment to
launch a Micro LED microdisplay featuring monolithic GaN-on-Silicon
Micro LEDs. Following the announcement, LEDinside got in touch with
Myles Blake, Marketing Director of Plessey Semiconductors, to learn
more about its technology platform and product roadmap.
Plessey acquired GaN-on-Si growth technology from the University of
Cambridge in 2012 and has been developing available 6- and 8-inch
silicon LED products over the past five years. Compared with sapphire,

silicon, with inherent heat dissipation capability, provides a far better thermal performance and lower the cost of lumens per die area
for Micro LEDs. The non-transparent nature of silicon focuses the light
output, further enabling simplification of optical systems. Also, using
silicon substrates helps maintain lumens per watt while scaling up the
die size. The three main unique selling propositions (USPs) of increased
brightness providing better resolution, improved thermal capability
and power efficiency around silicon has made GaN-on-silicon Plessey’s
technology platform for the production of Micro LEDs, said Blake.
Having done extensive research on silicon, the company also acknowledges difficulties in the process of epitaxial growth on silicon, such as
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Silikon üzerine kapsamlı araştırmalar gerçekleştiren şirket, GaN ve
silikon arasındaki kafes uyuşmazlığı, termal uyuşmazlıktan kaynaklanan malzeme çatlakları ve geri eritmeli baskıda elde edilen düşük
verim gibi silikonun epitaksiyel büyüme sürecindeki zorlukları kabul
ediyor. Bununla birlikte, Blake GaN’nin tampon katmanlar, gerilme
mühendislik katmanları, defo azaltma katmanları, geri kazanım

lattice mismatch between GaN and silicon, material cracks resulting
from thermal mismatch, and poor yield for melt-back etching. However, Blake revealed the company tackled those challenges by growing GaN in over 100 controlled layers, including buffer layers, strain
engineering layers, defect reduction layers, recovery layers, and finally
active LED layers on the top under strict temperature controls.

katmanları ve son olarak sıkı sıcaklık kontrolleri altındaki aktif LED
katmanları da dahil olmak üzere yüzden fazla kontrollü katmanla
büyütülmesiyle şirketin bu zorlukların üstesinden geldiğini açıkladı.

In terms of Micro LED development, according to Blake, Plessey is currently working on two product families targeting applications including head-up displays (HUD), head-mounted displays (HMD), projectors and alike.

Mikro LED gelişimi söz konusu olduğunda Blake’e göre Plessey günümüzde baş üstü gösterge ekranları (HUD), başa takılan ekranlar
(HMD), projektörler ve benzerleri de dahil olmak üzere iki ürün ailesini hedef alan uygulamalar üzerinde çalışıyor.
Plessey, geleneksel aydınlatma modülleri kullanan cihazlarda ihtiyaç
duyulan yön verici ve sinek gözü mercek ve prizmalara duyulan ihtiyacı ortadan kaldıran patentli RGB Mikro LED dizileri kullanan Micro
LED ışık motoru Quanta-Brite’ı geliştirdi. Işık verirken bu Mikro LED
modülü ışığı saha lensine yansıtır, DMD veya LCoS ekranı homojen ve
mevcut teknolojiden çok daha verimli bir şekilde aydınlatır. Blake’in
de doğruladığı üzere Quanta-Brite çok yakında, önümüzdeki birkaç
hafta içerisinde piyasaya sürülecek.
Blake sözlerine, bu sene içerisinde dijital mikro ayna cihazının (DMD)
yerini almak üzere tasarladıkları yeni Mikro LED RGB mikro-ekran
çözümü Quanta-Ray’i tanıtacaklarını söyleyerek devam etti. 3X3
mm’lik bir dizi alanında (yaklaşık 100.000 pikselden oluşur) 6.4µm
piksel ve 8µm seviyesindeki bu monokrom model Haziran/Temmuz
2018’de tanıtılacak. Bunun hemen ardından, 2018’in dördüncü çeyreğinde 16µm (960x540) çözünürlüklü 0,7-inç tam renk Quanta-Ray
ve 2019’un ikinci çeyreğinde ise 11.6µm (1920x1080) çözünürlüklü
1,0-inç renk sürümü piyasaya sürülecek. Pazarlama Müdürü, bu

Plessey developed Micro LED light engine Quanta-Brite using RGB Micro LED arrays covered with patented optics that removes the requirements of collimating and fly eye lens and prisms needed in devices
using conventional illumination modules. When lighting up, the Micro
LED module projects light into the field lens, illumination the DMD
or LCoS display uniformly and more efficiently than current technology. The Quanta-Brite will soon be released, expected in the next few
weeks, Blake confirmed.
He continued that this year the company will also unveil the QuantaRay, a Micro LED RGB microdisplay solution that is designed to replace digital micro-mirror device (DMD). A monochromatic model
that features a pixel of 6.4µm and a pitch of 8µm in an array area of
3mm*3mm (approximately 100,000 pixels contained) will be first
launched in June/July 2018. This will be promptly followed by a 0.7inch full color Quanta-Ray with a pixel pitch of 16µm (960x540) in Q4
2018, followed by a 1.0-inch color version of 11.6µm (1920x1080)
in Q2 2019. These innovations will be showcased respectively at the
upcoming events including Display Week 2018 in Los Angeles, AR &
VR World in London in June, AR /VR Global Summit in Vancouver in
September and CES in January 2019, said the Marketing Director.
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yeniliklerin sırasıyla Los Angeles’te düzenlenen Display Week 2018,
Haziran ayında Londra’da düzenlenecek AR & VR World, Eylül ayında
Vancouver’da düzenlenecek AR /VR Global Zirvesi ve Ocak 2019’da
düzenlenecek CES etkinliklerinde sergileneceğini söyledi.
Ürün yol haritasına sadık kalmaktan söz eden Blake, Ar-Ge faaliyetlerini bu üç alana odakladıklarını belirtti. Şirket piksel boyutunu
başarılı bir şekilde 256µm’den 1µm’e çekti, her bir pikseli kontrol
edebilen arka plakaları tasarladı ve RGB alt pikselleri arasında renk
parazitini önleyecek çözümler geliştirdi.

Renk uygulamasına gelince, Blake şirketin seçilmiş mavi LED bölgelerini kırmızı ve yeşil LED kalıplarına dönüştürmek için kuantum
noktalardan faydalandığını açıkladı. Bu teknoloji ile üç renkli LED’ler
tek bir kalıp üzerinde mümkün oluyor, bu da transfer sürecini basitleştiriyor. Kalıp bağlama kullanarak tam renk Mikro LED dizileri
CMOS arka plakasına entegre edilebiliyor ve daha sonra da bir cihaza
kurulumu yapılıyor.
Blake, Mikro LED için mevcut beklentilerin her gün arttığını belirtti.
Plessey sağlam bir teknoloji temeli geliştirdi ve OLED’den bin kata
kadar daha parlak, piksel başına 1µm kadar küçük bir form faktörü
ve 1080p’e kadar ekran çözünürlüğü sunan Mikro LED ürünleri sunabilecek imkanlara sahip. Blake sözlerini şöyle tamamladı: “Teknolojilerimizin birden fazla uygulamanın gereksinimlerini karşılamasını
bekliyoruz. Hem 6 hem de 8 inçlik tek parça kalıplar sunuyoruz, böylelikle tek bir kalıp üzerine akıllı telefon ya da akıllı saat Mikro LED
ekranı yerleştirmemiz mümkün. Ayrıca, bir yarı iletken üreticisi olarak bizler uzun vadede video denetleyici gibi cihazları Mikro LED’ler
taşıyan bir arka plakasına entegre edebilecek ve bunu daha istenen
bir çok işlevli ekran haline getirebileceğiz.”
Kaynak: www.ledinside.com
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Talking about realizing the product roadmap, Blake explained that
they have been investing their R&D efforts around three focuses. The
company has successfully pushed down the size of pixels from 256µm
to 1µm, devised backplanes able to address individual pixels, and developed solutions to prevent color crosstalk between RGB subpixels.
As for colorization, Blake shared with LEDinside that the company uses
quantum dots to convert selected die regions of blue LED wafers into
red and green LED dies. The technology enables LEDs of three colors
all on a single wafer, which simplifies the transfer process. Simply by us

ing wafer bonding, full color Micro LED arrays can be integrated with a
CMOS backplane and later installed in a device.
Blake said the anticipation for Micro LED is growing strong. Plessey has
built a solid technology foundation and is in a position to offer Micro
LED products with a brightness 1,000 times higher than OLED, with
a form factor as small as 1µm per pixel, and display resolution up to
1080p. “We expect our technologies to meet requirements of multiple
applications. We provide both 6- and 8-inch monolithic wafers, so we
are able to grow, for example, a smartphone or smartwatch Micro LED
screen on one wafer. Also, as a semiconductor manufacturer, we can in
the long run even embed devices such as video controllers in a backplane carrying Micro LEDs and make it a more desired multifunctional
display,” concluded Blake.
Source :www.ledinside.com
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Sektörüm Dergisi

Asus Aydınlatma

850 katılımcının markalarını on binlerce ziyaretçiye sergilediği
Türkiye’nin en büyük, en eski ve en iyi yapı fuarı Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul, 08-12 Mayıs tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Geçen yıldan beri büyük bir artış gösteren ön kayıtlar Türkiye’nin
yapı sektöründeki büyümeye ve Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul’un
katılınması gereken bir etkinlik olduğuna işaret ediyor. Türkiye’nin dört
bir yanından ve diğer 16 ülkeden gelen katılımcıların güçlü temsiliyle,
Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul sadece Türkiye için değil, bölge için de
bir merkez niteliği taşıyor.
Bu yıl, aynı zamanda dikkat çekici bir etkinlik programı söz konusu oldu.
Uluslararası mimarlar, teknik seminerler, ödül törenleri de fuara paralel
olarak gerçekleştirildi.

Oxiron Aydınlatma
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Avolux Aydınlatma

Aypro Güvenlik

Berlite Aydınlatma

Fiberli Aydınlatma

Goya Aydınlatma

Infolight
Haziran June 2018
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Lamp 83 Aydınlatma

Mercury Aydınlatma

Mikafon Elektrik

Prolux Aydınlatma

Sonled Aydınlatma

Vackerlite Aydınlatma
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Müzede Işığın Hikayesi Sergisi

1

8 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü açılışı etkinlikleri kapsamında Malatya Arkeoloji Müzesinde Işığın Hikâyesi konulu sergi
açılışı yapıldı. Serginin açılışına Malatya Vali Yardımcısı Regaip
Ahmet Özyiğit, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Çetin Şişman, Malatya Müze Müdür Vekili Kenan Özdaş, İl Halk Kütüphanesi Müdürü
Muzaffer Tekin ve diğer konukların katılımıyla açılan sergi 10 Ağustos 2018 tarihine kadar açık kalacak.

dönemlerinde büyük gelişim gösteren kandiller Osmanlıların son
dönemlerine kadar kesintisiz bir şekilde kullanılmıştır.
Kandiller iki ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci bölüm, yağın konduğu ana çanak kısmı diğeri ise fitilin konduğu emzik kısmıdır. Bazı
kandillerin üstü açık bazılarınınki kapalıdır.

Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanınması amacıyla Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından tüm dünyada 18
Mayıs Müzeler Günü olarak kutlanıyor. 2018 yılı için ana tema olarak
“Hiper Bağlantılı Müzeler: Yeni Yaklaşımlar/Yeni Kitleler” belirlendi.
“Işığın Hikâyesi” konulu sergide; Helenistik, Roma, Bizans, Osmanlı
ve Cumhuriyet dönemine ait aydınlatma aletleri kronolojik olarak
sergilenmekte olup sergi 18 Mayıs-10 Ağustos tarihleri arasında ziyarete açık kalacaktır.

Üstü kapalı olan kandillerde kullanılan kapak kısmına “Discus”adı
verilir. Discus’ta bir delik açılır. Bu delik hem yağın hazneye boşaltılması, hem de kandilin hava alması işlevini görmektedir.
Işığın Hikâyesi konulu sergide Helenistik, Roma, Bizans, Osmanlı ve
Cumhuriyet dönemine ait aydınlatma aletleri yer alıyor. Özdaş, vatandaşları Kernek’teki müzede bulunan sergiye beklediklerini söyledi. Sergiyle ilgili şu bilgiler verildi:
“Tarihin hemen her döneminde aydınlatma, gündelik yaşamın en
önemli öğelerinden biri olmuştur. Zamanla aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli çözüm yolları arayışı içine girilmiş ve
doğal aydınlatmanın yanı sıra yapay aydınlatmaya da gereksinim
duyulmuştur.
Ateş yakma öğrenildikten sonra, farklı biçimlerde yararlanma yolları
aranmış, ateşin kontrol altına alınıp taşınılması amaçlanırken de aydınlatma araçları oluşturulmaya başlanmıştır.
Meşale gibi aydınlatma araçları dışında özellikle madeni ve pişmiş
topraktan yapılan kandiller, küçük ve taşınabilir olmaları nedeniyle
en yaygın kullanılan araçlardan biri olmuştur. Helenistik ve Roma

Kandillerde genellikle zeytinyağı yakılır. Bazen bu yağın içine tuz
da eklenir. Antik dönemde yağ çok kıymetli olduğundan kandilden
yağın dökülmemesi için ağız kısmı kapatılır ve ağız uzatılır. Fitiller
kükürtlenmiş üstüpüden veya papirüs yapraklarından yapılır.
Gelişen teknoloji içerisinde maden ve camın kullanımının yaygınlaşması Osmanlı İmparatorluğu döneminde gaz lambalarının ortaya
çıkmasına neden olmuştur.
Osmanlılar gaz lambalarını, aydınlatma işlevinin yanı sıra evlerini
süsleyen görsel bir öğe olarak da kullanmışlardır.
Mekanları aydınlatma araçları olarak kullanılan meşaleler, kandiller
ve gaz lambaları Cumhuriyet dönemiyle birlikte modern tasarımlı
aydınlatma araçlarına yerini bırakmıştır.
Günümüzde çevre dostu, estetik, sağlık sorunlarına yol açmayan az
enerji tüketen ışık kaynaklarını üretmek için bilim insanları çalışmalarına devam etmektedir.”
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Lamp 83’ün Işığı, Vadi İstanbul AVM’de
Lamp 83 Lights Up Vadi Istanbul Mall

L

amp 83, İstanbul’un popüler alışveriş merkezi Vadi İstanbul’un
aydınlatmadaki çözüm ortağı oldu. Aydınlatmada sunduğu optimal çözümlerle başarılı projelere imza atmaya devam eden
Lamp 83, referansları arasına Vadi İstanbul AVM’yi de ekledi. Ayazağa Cendere yolu üzerinde yer alan Vadi İstanbul’da, yaklaşık 15.000

Lamp 83 has become the lighting solution partner of Vadi Istanbul, the
most popular mall in Istanbul. Delivering successful projects thanks to
the optimal lighting solutions it offers, Lamp 83 has just added Vadi
Istanbul Mall to its portfolio. Located in Cendere Road, Ayazağa, Vadi
Istanbul is lighted up using more than 4,000 luminaires for 15,000 m2,

metrekarelik alan, ziyaretçilerin ve çalışanların görsel konforuyla
birlikte mimari konseptle de uyum içinde olacak şekilde, ankastre
ve spot grubundan seçilen, 4.000’ in üzerinde armatür kullanılarak
aydınlatıldı.

selected from embedded light and spotlight groups in a way ensuring
that the architectural concept is accommodated while offering visual
comfort for the visitors and workers.

Vadi İstanbul’un farklı noktalardaki giriş bölümlerinin aydınlatmasında, kanopiler üzerine yerleştirilen, Lamp 83’ün yüksek verimli,
özel tasarım reflektörleriyle çok daha güçlü bir ışığa sahip, spotlar
kullanılarak, ışığın yüksek tavandan güçlü bir şekilde yere ulaşması
sağlandı.
İç kısımda en dikkat çeken uygulamalar ise, tavanda yaklaşık 40m
yükseklikte yer alan skylight konstrüksiyon üzerinde gerçekleştirildi.
Çelik yapı üzerindeki üçgen bağlantı noktalarına özel üretim pirinç
mafsallar kullanılarak yerleştirilen, 50W ve 75W gücünde, 216 adet
spot aracılığıyla, yüksek tavandan yere doğru, istenilen ışık dağılımı
elde edildi.
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High-efficiency, custom reflectors by Lamp 83 were used and located
on top of the canopies as entrance lighting applications and it was
ensured that the floor level is sufficiently illuminated using spotlights.
One of the most captivating installations in the mall was the skylight
construction which is located approx. 40 meters above floor level. Using 216 spotlights with either 50W or 75W power and which were
placed on triangular connection points on the steel construction using custom-made hinges and the desired lighting distribution was
ensured on the floor level.
The lighting application designed for the general spaces used embedded LED products certified with A++ energy efficiency. The food court,
on the other hand, was equipped with embedded twin spotlights of
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Alışveriş merkezinin genel aydınlatmasında 30W gücünde A++
enerji verimli, LED ankastre ürünlerden yararlanıldı. Yemek katındaysa, yine tamamı A++ enerji verimli olmak üzere, iç kısımda
2x18W’lık ikili ankastre ürünler ve lata aralarında 30W gücünde
spotlar kullanılırken teras bölümünde de 25W’lık rozanslı spotlar
tercih edildi. Otopark alanındaysa 2x9W’lık ikili ankastre ürünlerden
yararlanıldı.

2x18W power and spotlights with 30W power were preferred for laminate connections while spotlights with 25W power and sockets were
used for the terrace areas. In the parking areas, on the other hand,
twin embedded products of 2x9W power were used.

Artaş İnşaat Şantiye Müdürü Erdoğan Kavak aydınlatmadaki kriterlerini, ‘Vadi İstanbul’un aydınlatmasını tasarlarken önceliğimiz,
buraya gelecek ziyaretçilerimizin ve çalışanların temel ihtiyaçları
ve görsel konforu oldu. AVM içerisindeki tüm alanları, bu öncelikleri
dikkate alan bir aydınlatma kurgusuyla planladık. Bununla birlikte,
görsel bütünlüğü korumak ve haftanın yedi günü ve günde en az 12
saat hizmet veren bir mekanda yer alacak ürünlerin, uygun bir maliyetle ve uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde çalışmasını sağlamak
da önem verdiğimiz diğer noktaladı’ şeklinde özetledi.
Lamp 83’le gerçekleştirdikleri işbirliğini de değerlendiren Kavak,
“Lamp 83, projenin en başından itibaren tüm süreç boyunca profesyonel bir yaklaşım sergiledi. İhtiyaçlarımıza ve projeye uygun
armatür seçiminde bizleri detaylı şekilde bilgilendirerek, istediğimiz
kriterler doğrultusunda en doğru seçimin yapılmasını sağladı. Lamp
83’ün desteğiyle, her iki tarafı da memnun eden bir sonuç ortaya
çıktı. Beraber geçirdiğimiz keyifli çalışma sürecinden ve ortaya çıkan
sonuçtan çok memnunuz” yorumunu yaptı.
“Our priorities in the lighting design of Vadi Istanbul were the basic
needs and visual comfort of the visitors and the workers of the mall,”
said Erdoğan Kavak, Site Manager of Artaş Construction. We have designed the mall project with these priorities in mind. Nevertheless, we
placed emphasize on providing cost-efficient and durable products for
all the spaces available at the mall where such products will be operated for at least 12 hours a day, 24/7,” he added.

Lamp 83’le Satış Grup Müdürü Serhan Acar yapılan çalışmayla ilgili
‘Vadi İstanbul, ortaya çıkan sonucuyla, hepimizin içine sinen ve keyifle yürüttüğümüz bir proje oldu. Bu tarz büyük projelerde, müşterinin temel ihtiyaçlarının en doğru şekilde tespit edilmesi ve buna
uygun olarak ürün seçiminin ve yerleşiminin planlanması çok büyük
önem taşıyor. Ürünleri seçerken, temel ihtiyaçlar ve görsel konforla
birlikte işletme maliyetlerini de hesaba katarak, A++ verimli ürünlerle bu maliyeti de düşürmeye yönelik bir planlama yaptık. Özellikle dış cephe ve AVM içerisindeki yüksek tavanlardaki, büyük beceri
isteyen ve burayı ziyarete gelen kişilerin de farkına varacağı, özel
uygulamalarıyla fark yaratan, başarılı bir projeye imza attık” diye
konuştu.

“Lamp 83 cooperated with a professional approach from the start to
the delivery of the project,” said Mr. Kavak on the cooperation with
Lamp 83. “They helped us make the best decision based on the criteria involved, having briefed us with comprehensive information about
luminaires matching our needs and the project. With the support of
Lamp 83, we were able to produce an outcome to satisfy both parties. We are delighted to work with them and the job delivered,” he
explained.
“We are happy with the output for the Vadi Istanbul project and it
was an enjoyable process working with them,” said Serhan Acar, Sales
Group Manager of Lamp 83. “Being able to define the basic needs of
the client and ensuring product selection and placement accordingly
are of great importance in such large projects. Having considered the
basic needs, visual comfort and operating costs, we decided to go with
cost reduction using A++ grade energy efficient products. We completed this project with great success especially underlined with our
custom high-ceiling applications for the mall which will attract the
attention of the visitors of the mall,” he added.
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LG CineBeam, Projektör Kullanımına
Yepyeni Bir Boyut Getiriyor

L

G Electronics’in (LG) tasarım ve inovasyon harikası projektörü LG
CineBeam Full HD LED Projektör (PF50KA), olağanüstü görüntü
kalitesi, kullanım rahatlığı sunan boyutu ve 2,5 saatlik dahili pil
ömrü ile projeksiyon makinelerine yepyeni bir boyut getiriyor. Yenilikçi tasarım konsepti ve ürün kalitesi ile ön plana çıkan LG, teknolojik tasarımda endüstri lideri konumunu bir kez daha gözler önüne
seriyor.

1080p Çözünürlüğe Sahip İlk Full HD CineBeam Projektör

1 Kg Ağırlığındaki LG CineBeam PF50KA, Her Yere Taşınabiliyor

LG CineBeam Full HD LED Projektör, erişim kolaylığı sunmanın ve ses
kontrolünü sağlamanın yanı sıra, kullanıcı rahatlığını artırmak için
standart bir HID klavye ve mause desteği de sunuyor. Kullanıcılar
ayrıca LG’nin özel Smart platformu UX’i kullanarak çok çeşitli web
içeriği yayınlayabiliyor. Dahili batarya ile birlikte ek batarya şarj
seçenekleri için bir USB C tipi bağlantıyı da destekleyen LG PF50KA
kullanıcılara, sürükleyici bir görüntüleme deneyimi oluşturmak için
ekran yansıtma özelliğini kullanırken pil ömrünü artırmak için akıllı
telefona, Mac’e veya PC’ye bağlanabilme imkanı da veriyor.

Yalnızca 1 kg olan LG PF50KA’nın kompakt boyutu kullanıcılara istedikleri her yere götürebilme, her ortamda geniş ekranda video izleyebilme ve fotoğraf görüntüleyebilme özgürlüğü sunuyor. LG CineBeam Full HD LED Projektör‘ün portatif yapısı sayesinde ile bahçede
ya da kampta, her ortamı açık hava sinemasına çevirmek ya da üstün
yansıtma teknolojisi ile kapalı mekanlarda da istenilen her yeri sinema perdesine dönüştürerek sinema keyfi yaşamak mümkün oluyor.
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Daha canlı görüntüler için 1080p çözünürlüğe sahip ilk Full HD projektör olan LG PF50KA’da 600 Lümen LED Aydınlatma Sistemi ve
100.000:1 kontrast oranı bulunuyor. LED ışık kaynağı sayesinde yaklaşık 30.000 saat kullanım ömrüne sahip olan projektör, kullanıcılara uzun ömürlü kullanım ve kalite vadediyor. Kullanıcıların Netflix,
YouTube gibi platformlardaki içeriklere ulaşmalarına olanak tanıyan
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Sivas’ın Tarihi Eserleri Geceleri Aydınlatılacak

C

umhuriyetin temellerinin atıldığı, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda tarihi eseri bünyesinde barındıran Sivas’ta, tarihi yapılar ışıklandırılacak. Konuyla ilgili Vali Davut Gül başkanlığında “Kent Meydanı Aydınlatma Projesi” toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas’ta Aydınlatması Yapılacak Tarihi Eserler

Sivas Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarih boyu birçok
medeniyetin izlerini taşıyan eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması
amacıyla kentteki tarihi eserlerde restorasyon çalışmaları yapıldı.

Müzesi, Jandarma Binası, Paşa Cami, Abdulvahabi Gazi Cami ve Merkez Ulu Camii ile bunları çevreleyen yollar ışıklandırılacak. Böylece
ilimize gece gelen turist kafileleri ile misafirler de bu eşsiz eserleri
görmeden dönmeyecekler. Tarihi dokulara zarar vermeden büyük bir
hassasiyet içerisinde yürütülecek çalışmalar sonrası eşsiz kent meydanımız yeni bir görünüme kavuşacak.”

Restorasyonları tamamlanan eserler akıllı ve teknolojik sistemlerle
ışıklandırılacak. Proje işleri tamamlanan çalışmaların yapım işine
geçilecek.
Valilik öncülüğünde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla
yapılacak çalışmayla ilgili Vali Davut Gül başkanlığında “Kent Meydanı Aydınlatma Projesi” toplantısı gerçekleştirildi.
Gül, toplantıda, kentteki tarihi yapıların gece ışıklandırmasıyla ilin
daha estetik görünüme kavuşacağını belirtti.
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Yüklenici firmanın proje çalışmalarını tamamladığını aktaran Gül,
şunları kaydetti:”Proje kapsamında Sivas Valiliği, Şifahiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Gökmedrese, Kongre

Toplantıya, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, İl
Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü ile diğer ilgililer katıldı.
Kaynak: AA
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Alçak Tavanlı Evler İçin
Aydınlatma Önerileri Nelerdir?

T

avanların alçak olması aydınlatma tercihlerini de sınırlandıran
bir durumdur. Alçak tavanlı mekanlarda dekorasyonla uyum
sağlasa bile her avize seçeneği kullanılamaz.

Alçak tavanlı mekanlarda aşağı doğru sarkan, görkemli avizelerden
mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Bu ürünler mekandaki hareket kabiliyetini sınırlamalarının yanında tavanların olduğundan da
alçak görünmesine neden olarak basık ve sıkıcı bir atmosfer yaratabilirler.

Alçak tavanlarda tercih edilmemesi gereken diğer bir aydınlatma
seçeneği de yarım küre şeklindeki tavan armatürleridir. Bu ürünler
genellikle dar alanların aydınlatılması için tasarlandıkları için küçük
ebatlardadır ve kullanıldıkları yerin ölçülerine göre oldukça yetersiz
kalabilir.
Alçak tavanlarda dikey olarak dar, ancak yanlara doğru genişleyen
aydınlatma ürünleri tercih edilmelidir. Bu şekilde hem tavanın ortasında yer kaplayan dekoratif bir öğeye sahip olunmuş olur hem de
ışık kaynağının yerden olabildiğince uzak olmasıyla etkili bir aydınlatma sağlanabilir.
Alçak tavanlarda tercih edilebilecek diğer bir aydınlatma seçeneği
alçı tavan uygulamasıdır. Tavan kenarlarına alçı levha montajı ile yapılan bu dekoratif uygulamada farklı model seçenekleri içerisinden
tercih yapılabilir. Alçı levhalar üzerine yerleştirilen spot lambalar ve
alçı levhaların tavana bakan bölümlerine yerleştirilen LED lambalar
ile oldukça etkili ve şık bir aydınlatma sağlanabilir.
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Alçı levhaların iç kısmına yerleştirilen LED lambalar ile aydınlatma
ışığın tavandan yansıtılması ile sağlandığından bu uygulama ile
diğer bölgelere göre çok daha aydınlık olan tavanların daha yüksek
görünmesi sağlanabilir.
Alçı tavan ile aydınlatma uygulamalarına genellikle tavan kenarlarında yer verilir ancak odanın ortasına yapılacak spot ve LED aydınlatmalı göbekler de bu uygulama ile birlikte ya da tek başlarına alçak
tavanlı mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Gergi tavan sistemleri de alçak tavanlarda kullanılabilen aydınlatma
seçeneklerindendir. Uygulama yapılacak yerin özelliğine göre odanın tamamına ya da bir bölümüne gergi tavan uygulaması yaptırılarak homojen bir aydınlatma sağlanabilir.
Özellikle de 3 boyutlu dijital baskılı görsellerin kullanıldığı gergi
tavan seçenekleri ile tavanda aydınlatmanın yanında derinlik hissi
yaratılabilir ve tavanlar olduğundan çok daha yüksek gösterilerek
ortamda ferahlık hissi yaratılabilir.
Alçak tavanlı mekanlarda ana aydınlatma ürününün yanında lambader ve aplik gibi yardımcı aydınlatma ürünlerine de yer verilebilir.
Duvarlarda kullanılacak aplikler aydınlatmanın yanında ortama şıklık ve modernlik de katar.
Lambader seçiminde ise ışığı tavana veren modeller tercih edilerek
daha etkili aydınlatmanın yanında tavanın daha yüksek gösterilmesi
de sağlanabilir.
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Gönye Proje’den Milano Tasarım Haftası
Trend Raporu

C

özüm ortağı olduğu inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleriyle
birlikte rezidans, toplu konut ve ofis projeleri başta olmak üzere
birçok iç mimari çalışmaya imza atan Gönye Proje Tasarım’dan
Mimar Gamze Sayın ve İç Mimar Meryem Kavaz, 17-22 Nisan 2018
tarihleri arasında gerçekleşen Milano Tasarım Haftası’nda ön plana
çıkan iç mekan trendlerini A’dan Z’ye analiz etti.

yana gelerek tek bir mobilyada uyum içerisinde kullanılmakta ve
yeni bir trend oluşturmakta.
Meryem Kavaz, mobilya, tekstil ve dekorasyonda geçtiğimiz yıl ön
planda olan yeşil ve kırmızının doygun renk tonlarının bu yıl yerini
pastel tonlarına bıraktığını belirtiyor ve ekliyor: ’’Daha önceki yıllarda, soft mekanların içerisinde tek bir mobilya ya da dekoratif objelerde mekana canlılık katan renkler gözümüze çarpmaktaydı. Bu yıl ise
renkler iddialı fakat göze batmayacak şekilde, sakin renk tonları ile
büyük yüzeylerde karşımıza çıkıyor. Mavi, yeşil, sarı, pembe, turuncu ve aklınıza gelebilecek tüm renkler artık kanepelerin üzerindeki
yastıklarda dekoratif olarak kullanılmakla kalmıyor. Pastel tonlarıyla
kanepenin tamamında, mobilya kapaklarında veya büyük duvar
yüzeylerinde kullanılarak mekanla uyum içerisinde yerini almakta.”
“Mobilyalarda Organik Formların Etkisi Güçleniyor”
Gönye Proje Tasarım’dan İç Mimar Meryem Kavaz’ın Tasarım Haftası
izlenimlerine göre mobilyalarda kalın, kütlesel ve köşeli bitişlerden
uzaklaşılarak, uçlarına doğru gittikçe incelen kanepe kolçakları, ince
metal ayaklar ve zarif bitişli detayları ile her mekana adapte olabilecek organik formlardaki mobilyalar gittikçe artıyor.
Dekorasyonda hem modern hem de klasik tarzlarda yeniden görülmeye başlanan retro desenler, farklı renk kombinasyonları ile tekstil
ürünlerinde, halılarda, büyük yüzey duvar kağıtlarında ve hatta mobilyalarda karşımıza çıkarak eski ile yeniyi şık bir şekilde birleştiriyor.
Aydınlatmalar ise büyüyen boyutları ve şık detayları ile mekanlarda
sanat objeleri gibi değer katmakta.

Türkiye’nin önde gelen markalı konut ve ofis projelerinin iç mekan
tasarımlarına imza atan Gönye Proje Tasarım konsept ve tasarım
yöneticileri Mimar Gamze Sayın ve İç Mimar Meryem Kavaz, Milano Tasarım Haftası’nda yeni sezonda karşımıza çıkacak trendleri ve
iç mekan tasarımlarında bizleri bekleyen yenilikleri inceledi. Gönye
Proje Tasarım Yöneticilerinin Tasarım Haftası gözlemlerine göre, mobilyalarda daha organik formlara dönülürken, doğal malzemelerin
ham halleri mekanlarda sıklıkla yer bulacak. Gelişen teknoloji ile
malzemelerin kullanım alanı genişlemeye devam ediyor ve birçok
malzemeyi, farklı yüzeylerde yaşam alanlarımızda görmeye başlayacağız.
İç Mimar Meryem Kavaz, doğal malzemelerin her zamanki gibi mekanlarda vazgeçilmez yerini koruduğunu belirtiyor. Masalarda, tezgahlarda ve mobilya detaylarında şık görüntüler sağlayan mermer
ve mermer görünümlü malzemelere ek olarak, işlenmemiş daha doğal görüntülerdeki taş yüzeyler, doğal ve pütürlü yüzey dokuları ile
karşımıza çıkıyor. Doğal ahşaplarda ise benzer ham görüntü, “sawcut finish” yüzey çalışmalarıyla yakalanıyor. Bu ham görüntü ile tezat
olarak, bu yıl modern yüzeylerde parlak ahşap kaplamaları da görebileceğiz. İç mimara göre derin patine yüzeyli ahşap kaplamalar,
alışkın olmadığımız şekilde, iki farklı renk ve ahşap cinsi olarak yan
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Geçen yıllarda mutfak cam kapaklarında gördüğümüz, lamine cam
içerisine gömülmüş metal mesh ve tekstil görünümlü cam kapakların yaşam alanlarında da dikkat çektiğini belirten Meryem Kavaz,
giyinme odalarında veya salon mobilyalarında kullanılabileceğini
ilettiği bu trendin, cam içerisindeki tekstil görüntüsü ile yarı şeffaflık
sağlayarak şık, yenilikçi ve modern bir görüntü oluşturacağını vurguluyor.
“Teknoloji ve Malzeme Yenilikleri Mutfakları Dönüştürüyor”
Bir süredir mutfakların artık mutfak gibi görünmediğini, mekanın
içindeki mobilyalarla uyumlu şekilde tasarlanarak birer yaşam alanı
olarak kurgulandığını belirten Mimar Gamze Sayın, teknolojinin getirisi olarak malzemelerin farklı yüzeylerde yorumlanmasıyla ortaya
çıkan yenilikler olduğunu belirtiyor ve ekliyor: ‘’2018 mutfaklarında
teknoloji ve malzemelerin beraber yorumlanmasından ortaya çıkan
yenilikleri görüyor ve kullanıyor olacağız. Bu yeniliklerin arasında
malzeme teknolojisiyle öne çıkan yeni nesil laminatları hem tezgah
hem evye hem de kapak olarak aynı anda bir arada görebileceğiz.
Yalın malzeme kullanımıyla modern minimal bir görüntü oluştururken zengin renk ve teknolojik yüzeyli dokularıyla trend oluşturmaya
yetecek kadar etkileyici durumda. Çizilmeyen, leke tutmayan ve geliştirilmiş mat yüzeyiyle merak uyandıran bu laminat malzemeler,

haber

aydınlatma
lighting

metal yüzeyli bitişleri ile de mutfak tasarımlarında farklı bir kapı
açıyor.’’
Teknolojik olarak geliştirilmiş laminatların mutfağı oluşturan farklı
modüllerde bir arada kullanılabildiğini belirten mimar, aynı yalın
görüntünün daha lüks bir tasarımla 2mm inceliğe kadar kesilmiş
lamine mermerler kullanılarak oluşturulabileceğini iletiyor. Mimara
göre yalnızca tezgah ve arka panellerde görmeye alışık olduğumuz
mermerler, lamine halleri ile dolap kapaklarında da kullanılarak
bütünsel bir mermerden mutfak ortaya çıkarıyor. Bu tarzın, anında
lüks bir algı yarattığı için butik mekanlarda mükemmel bir alternatif
olabileceğini belirten Gamze Sayın, benzer görüntü ve tasarım detaylarını mermere alternatif olan quartz malzemelerle daha uzun
ömürlü ve kullanıcı dostu olacak şekilde çözümlemenin de mümkün
olduğunun altını çiziyor.
Metal yüzeylerin önceki yıllara nazaran mekanlarda kendine daha
geniş kullanım alanı bulacağını belirten mimar, metalin mekanlarda
karşımıza çıkma biçimlerini şu şekilde özetliyor: ‘’Pirinç ve şampanya
bitişli metal yüzeyli kapaklar önceki yıl lüks segment mutfaklarda
bir giriş yapmıştı. Bizim de tasarımlarımıza dahil ettiğimiz bu malzemeler bu yıl tüm renk ve yüzey bitişlerini kapsayarak daha geniş
bir tasarım seçeneğiyle “Metal Yüzey” vurgusu ile karşımızda. Antrasit tonlarda nikel bitişler, tellenmiş efektli bakır yüzeyler ve hatta
yalnızca endüstriyel mutfaklar söz konusuyken aklımıza gelen paslanmaz yüzeyler bu trendin başını çekenlerden. Metalin aklımıza gelecek her türlü yüzeyini onunla uyumlu renkte cilalanmış ahşaplarla
bir arada kullanarak malzemenin doğasına rağmen sakin dilde bir
tasarım oluşturmak mümkün. Metal görünümlü kapaklara, özel lake
uygulamaları ile de ulaşmak mümkün. Quartz tezgahların da çeşitli
metal görünümlü ürünleri mevcut.’’

yine dolaplara entegre etmek mümkün. Lamine mermerler tezgah
ve dolap kapaklarında tasarıma dahil ederek yekpare bir görüntü
oluşturulabileceğini belirten Mimar Gamze Sayın, alternatif olarak
quartz malzemeleri kullanmanın mümkün olduğunu belirtiyor ve
ekliyor: ‘’Şık mekanlar oluşturmak için renklendirilmiş camdan çanak formda lavabolar veya yekpare cam lavabo ve tezgahlar tercih
edilebilir. Heykelimsi formda ayaklı lavabolar lüks segment proje ve
mekanlar için çözüm olabilir. Mermer ayaklı ve füme camlı lavabolar,
ahşap ayaklı ve mermer hazneli lavabolar gibi farklı malzemeler bir
araya gelerek göz dolduruyor. Özel mekanlar için füme camdan imal
edilmiş küvetler düşünülebilir. Cam malzemenin her türlü formu
ışık etkisiyle birleşerek merak uyandırıcı detaylar oluşturuyor. Lavabo yüzeylerinde ise çeşitli malzemeler ön plana çıkıyor. İpek mat
yüzeyli seramik bitişler pastel ve açık renkli halleriyle tasarımlara
dahil oluyor. Bununla beraber aynı lavaboların metalik bitişli halleri
de oldukça revaçta. Dark iron yüzeylerle daha maskülen ve modern
banyolar oluşturmak mümkün. Lavabo, tezgah ve kapaklarda metallerin pek çok çeşidi yükselişteyken batarya ve aksesuarlarda da
bu çeşitliliği görebileceğiz; mat veya parlak pirinç, nikel, bakır, bronz
bitişli ürünlere ulaşmak artık oldukça kolay. Metallerin yanı sıra bir
diğer trend olan Soft görüntülü malzemeler ve yüzeyleri kombinlemek için mat, parlak beyaz renkli bataryalar ve ahşap kaplamalarla
kombinlenmiş aksesuarları görebiliyoruz.’’

Bir süredir devam eden füme ve bronz tonlarda reflekte cam kapak
trendinin bu yıl da göz önünde olacağını belirten Mimar Gamze Sayın, kullanımda kendini ince bir detayla yenilediğini iletiyor: ‘’Bronz,
pirinç, siyah telleri mutlaka camların aralarında görüyor olacağız.
Raf aralarındaki ışık detayları cam aralarındaki tellerden süzülürken
daha da göz kamaştırıcı ve ışıltılı mutfaklar ortaya çıkıyor. Yine dolap
kapaklarında kanallı cam kullanımı yarı şeffaf bir görüntü oluştururken, modern klasik bir ambiyans oluşumuna da imkan tanıyor.’’
Mimara göre yatay dizilimli ocaklar büyük mutfakların geniş tezgahlarında kullanılmak üzere öne çıkıyor ve ocakların alt bazasını
kullanmadan, pişirme gözlerini direkt tezgaha entegre ederek minimal detaylar oluşturulabilir. Oldukça özel tasarımlara imkan veren
bu sistemlerde aynı şekilde ocak kontrol butonlarının da tezgah alnı
veya tezgah üstüne montajlanması mümkün. Mutfak modülleri ölçülerinde ankastrelerden bağımsız alanlarda tasarıma ve ihtiyaca
göre daha özgür çalışılabileceğini vurgulayan mimar, tezgahları derinleştirerek, arka modüllerinde tasarlanacak raflar ve açılır kapanır
depolama alanları ile sık kullanılan malzemelerin el altında ve ulaşılabilir olmasının sağlanacağını belirtiyor ve tasarım detayı olarak
karşımıza çıkacak bir unsur olduğunun altını çiziyor.
‘’Modern Organik’’ Formlarla Şekillenen Banyolar
Mutfak mobilyalarındaki trendlerin benzer şekilde banyolara da
adapte edilebileceğini ileten tasarımcılara göre banyolarda daha
geniş yüzey ve alanlarda görebileceğimiz mermer malzemeleri

Yeni sezonda karşımıza çeşitli formlarıyla karşımıza çıkan malzemelerden birinin de cam olduğunu ileten Mimar Gamze Sayın, bu etkiyi
duş kabinlerinde de hissedebileceğimizi belirtiyor ve cam içi pirinç,
bronz, krom mesh kullanımının yaygın olduğunu vurguluyor.
Önceki yıllarda ortaya çıkan organik akımların teknoloji ve malzemelerin gelişimi ile “Modern Organik” olarak yeniden isimlendirebileceğimiz bir formla biçimlenen dairesel bitişli banyo dolapları ve
aynalar, amorf formda küvetler, yuvarlak hatlı klozet ve vitrifiyelerin
karşımıza çıkacağını belirtiyor. Mimara göre küçük mekanların daha
akışkan bir kurguya sahip olmasına imkan veren bu formlar aynı zamanda mekanları daha da sıcak hale getiriyor.
Haziran June 2018
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Leitwind Türkiye Satış Müdürü Can GÜVEN:

“Türkiye’de lisanssız segmentte en fazla
deneyime sahip olan firmamız aynı
zamanda birçok ilki de gerçekleştirdi”
Leitwind Turkey Sales Manager Can GÜVEN:

“And also our experienced company
brought something new to the sector
in Turkey”
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Leitwind Yüksek Performanslı Rüzgar Türbini
LTW90 1MW Türkiye Pazarında ICCI 2018’de
Leitwind High-Efficiency Wind Turbine, LTW90 1MW in the
Turkish Market, at ICCI 2018
Rabia VATAN: Leitwind’in Türkiye’deki kuruluş hikayesi ve
çalışmaları hakkında bilgi verebilir misiniz?
Can GÜVEN: Türkiye, yatırımcıların istediği 7 ila 7,5 civarındaki rüzgar gücü ile yenilenebilir enerji için güçlü bir lokasyon. Bu durum
yatırımcıların bu konuya ilgi göstermesini sağlıyor. Özellikle İtalya’da
lisanssız segmentte lider olan ve en kazançlı geri dönüşü sağlayan
firma olarak 2015 yılında Türkiye’deki pazarlama faaliyetlerimizi
hızlandırma kararı aldık ve ilk olarak Leitner Bursa ofisimizi açtık.
Ardından 2016 yılında İstanbul kontak ofisimizi, 2017 yolında da
Ankara ofisimizi açarak pazarda daha aktif hale geldik. Uzun zamandır Türkiye pazarında olan ana firmamız Leitner ropeways’ in de
desteği ile müşterilerimize hizmet ve destek vermeye devam ediyor;
ofislerimiz, çalışanlarımız, kurulum, servis ve bakım hizmetleri altyapımız ile rüzgar enerjisi sektörü için 7/24 müşteri odaklı bir servis
sunuyoruz.

Rabia VATAN: Could you please give information about the establish story and the works of Leitwind in Turkey?
Can GÜVEN: Turkey is a good location for renewable energy with wind
power around 7-7,5 that investors choose. And this makes investors
interested in this issue. As a being leading company for unlicensed
segment especially in Italy and as a company providing the highest
ROI, we decided to accelerate our marketing activities in Turkey and in
2015, we opened our first office in Bursa. Then we opened our contact
office in Istanbul in 2016 and Ankara office in 2017 to be more active
in the market. And now, with the support of Leitner ropeways to which
Leitwind belongs and that was situated in Turkey market for a long
time, Leitwind continues to provide 24/7 customer focused service and
to support customers with our offices and our team.
And also our experienced company brought something new to the sector in Turkey. Some of them are Tokat Special Provincial Administration, Çorum Municipality and Aliağa Organized Industry tenders.
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Türkiye’de lisanssız segmentte en fazla deneyime sahip olan firmamız aynı zamanda birçok ilki de gerçekleştirdi. Tokat İl Özel İdaresi,
Çorum Belediyesi, Aliağa Organize Sanayi ihalelerini kazandık.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ICCI 2018 fuarı kapsamında sektöre sunduğunuz yeni ürün ve hizmetleriniz var mı?
Rüzgar enerjisi alanında bu sene fark yaratacağını düşündüğümüz
yeni ürünümüz LTW90 1MW’ı ICCI’da tanıttık. Geniş rotar çapına
sahip LTW90 1MW, sahip olduğu rotor çapı büyüklüğü sayesinde
yatırımcılarımızın yaptıkları yatırımın geri dönüşünü kısa sürede
almalarını sağlıyor. Aynı zamanda yatırımın geri dönüşü sonrasında rakiplere nazaran %30 ila 40 arasında daha fazla enerji üretimi
gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra DirectDrive teknolojisi sayesinde
sürtünmeyi azaltıyor, yıpranmayı minimuma indiriyor ve verimliliği
artırıyoruz. Bu sayede bakım maliyetlerini düşürürken bileşenlerin
modülerliği bölgede inşaat yapılmasına izin veriyor. Buna ek olarak nakliye ve kurulum masrafları da düşüyor. Leitwind ürünlerinin
sonucu, dikkat çekici bir güvenilirlik ve enerji üretimi ve sonrasında
gelen optimum karlılık.

Do you have new products and services that you introduced at
ICCI fair?
We introduced our new product, the LTW90 1MW, at ICCI and we
believe it will make a difference in wind energy sector in 2018. With
its large rotor diameter, LTW90 1MW provides higher ROI and also it
generates 30-40% more energy than others. Thanks to DirectDrive
technology, Leitwind reduces friction and increases productivity. While
reducing maintenance costs, the modularity of the components allows
the construction on site. In addition, transportation and installation
costs are also reduced. The result of the Leitwind products is remarkable reliability and energy production, ensuing optimum profitability.
With its 90.3m rotor diameter, the LTW 90 1MW is perceived as an
unrivaled product in terms of production and profitability in the unlicensed segment.

Bunun yanı sıra ICCI 2018’de sunduğumuz 90,3m rotor çapı ile LTW
90 1MW, Lisanssız segmentte üretim ve kârlılık olarak rakipsiz bir
ürün olarak algılandı.
Bunun yanı sıra Almanya’nın en önemli enerji firmasıyla hazırladığımız bir iş birliğinin artık son kısmına geçtik. Özel üretim olan
türbinimizin ilk prototipi yıl sonuna doğru Almanya’da kurulacak. Bu
ürünümüz Türkiye Lisanssız pazarı için de düşünülen ve yatırımcılarımız tarafından çokça tercih edilecek bir ürün olarak 2019 yılından
itibaren Lisanssız segmentte yerini alacak.
Türkiye’de rüzgar enerjisi pazarını nasıl değerlendirirsiniz?
Ülkemizde gelecek kuşakları da dikkate alarak kalkınmayı sürdürülebilir kılmamız gerekmektedir. Yaşam kalitesini koruyarak sürdürülebilir ekonomik büyümeyi gerçekleştirmeli ve refah seviyesini
yükseltmeliyiz. Bunun için de rüzgar enerjisinde ülkemizin gerçek
potansiyelini değerlendirmemiz önem arz etmekte. Türkiye’de rüzgar enerjisi potansiyelimiz 130.000 MW’a kadar çıkıyor. Bugüne
kadar yapılan yatırımlarla geldiğimiz toplam güç 7000 MW. 2023
yılında sektörde hedefimiz bu rakamı 20.000 MW’lara taşımak. Bu
hedeflere ulaşabilmek için yatırımcıların özellikle bürokratik işlemler açısından çok önemli reformlara, bağlantı kapasiteleri ile ilgili
yatırımlara, özellikle dağıtım ve sistem işletim bedellerinin tekrar
gözden geçirilmesine ihtiyaçları var.
Biz de bu konuda direkt olarak yatırım yapmaya karar veren kişileri
doğru yönlendirmeyi hedefliyoruz. Bunun için fizibilite çalışmalarının gerçekçi ve transparan olması lazım. Kurulum yapılan noktaların
iyi seçilmesi lazım. Yatırım yapmaya karar veren kişilerin bu alanda
tecrübeli danışmanlık firmalarıyla çalışmaları öncelikli tavsiyemiz.
Kurulum yapılacak yerin belirlenmesi noktasında devlet kurumları,
özel firmalar, bilgisayar yazılımları yardımcı oluyor. Kurulum öncesinde önem verdiğimiz konulardan biri de yatırım maliyet hesapları.
Eğer bu çalışmalar düzgün bir şekilde yapılmazsa kurulum aşamasında yatırım bedellerinin üzerine çıkılabiliyor, iyi bir rüzgar analizi
yapılmadığından beklenen güç elde edilemiyor.
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In addition to this, we have now reached the final stage of a new collaboration with the Germany’s most important energy company. The
first prototype of the new product which will be much preferred by
investors is going to be installed at the end of the year in Germany.
Could you please evaluate the Turkish wind energy sector?
We need to make development sustainable by considering future generations in our country. We must achieve sustainable economic growth
and raise the welfare level by protecting the quality of life. For this, it
is important that we take the advantages of the actual potential of
wind energy in our country. Our wind energy potential in Turkey rises
to 130,000 MW. Now, the total power we have come up with investments is 7000 MW. And in 2023, we aim to carry this figure to 20.000
MW. In order to reach these targets, investors need some important
reforms, investments related to connection capacities and regulations
especially for distribution and system operation fees.
We also aim to direct those who have decided to invest in this field.
For this, feasibility studies should be realistic and transparent. The best
installation areas should be chosen. We recommend investors to work
with experienced consulting firms. Government organizations, private
companies, computer softwares help to determine the installation
area. One of the issues we attach importance before the installation is
investment cost calculations. If these studies are not carried out properly, investment costs can increase during installation stage and the
expected power can not be obtained after installation.
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Paketlenmiş LED: Cree, Samsung, Luminus, Everlight,
Citizen, Seoul ve Daha Fazlası
Packaged LED: Cree, Samsung, Luminus, Everlight, Citizen, Seoul, And More
ightFair sırasında ve sonrasında yapılan duyurular arasında
Cree’nin yeni COB LED’leri, birçok üreticiden yeni bahçecilik
LED’leri ve Energy Star’ın LM-80 için Citizen test laboratuvarına
koyduğu yasağı kaldırması yer alıyor.

L

Announcements at and around LightFair included new COB LEDs from
Cree, new horticultural LEDs from several manufacturers, and notification that the Energy Star ban of the Citizen test lab for LM-80 data had
been rescinded.

Uluslararası LightFair (LFI) etkinliği, bazıları doğrudan fuar sırasında
ve bazıları da fuar öncesi ve sonrasında yapılan çok sayıda duyuru
ve yeni LED ürünlerini beraberinde getirdi. Hep birlikte yeni ürünler,
yeni müşteriler ve bir test laboratuvarının eski statüsüne geri getirilmesi de dahil Cree, Samsung, Luminus, Everlight, Citizen, Seoul ve
daha fazlasından LED haberlerine bir göz atalım.

The LightFair International (LFI) event brought a number of packagedLED product and news announcements either made directly at the
tradeshow or in the days surrounding the event. Let’s review the most
recent packaged LED news from Cree, Samsung, Luminus, Everlight,
Citizen, Seoul, and more including new products, new customers, and
a test lab reinstatement.

Cree CMT LED’ler

Cree CMT LEDs

Cree, LFI etkinliğinde chip-on-board (COB) LED’lerden oluşan yeni
XLamp CMT portföyünü duyurdu. Şirket metal çekirdek tabanlı
ürünlerini Yüksek Akım CMT LED’ler olarak adlandırıyor ve bu ürünler Ekim 2017’de tanıtımı gerçekleştirilen CMA ailesine benzer adıyla
raflardaki yerini alıyor .

Cree announced the new XLamp CMT portfolio of chip-on-board (COB)
LEDs at LFI. The company refers to the metal-core-based products as
High Current CMT LEDs joining the similarly branded CMA family announced in October 2017.
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CMA tanıtımı öncesinde Cree, COB LED’leri sadece seramik substrat
üzerinde üretmişti. Ancak bazı katı hal aydınlatma (SSL) üreticileri,
gevrek olmaması nedeniyle alüminyum substrat kullanmayı tercih
ediyor ve bu LED’ler bir ürüne vidalanabiliyor. CMT LED’ler ürün
özellikleri bakımından temelde CMA ürünleriyle aynı özellikleri
sunabiliyor ancak farklı form faktörlerine sahipler. Bu yeni ürünler,
COB LED piyasasının lideri Citizen’in COB ürünlerinin popüler biçim
faktörlerini yakalayabiliyor.
Cree Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Dave Emerson, “Cree
LED’ler için IES LM-80 ve TM-21 gibi ürünlerle güvenilirlik ve ürün
ömrü standartlarını geliştirmede liderliğini sürdürmeye devam
ediyor ve yöntemlerimize bağlılığımızı sürdürmeye kararlıyız” dedi.
Bazı firmaların ürün ömrü verilerinde sahtecilik yaptıklarına dair aldığımız haberler karşısında müşterilerimiz, en yeni Yüksek Akım COB
ailemiz de dahil olmak üzere Cree LED’lerin kendilerine uzun süreli
güvenilir bir performans sunabilmek için zorlu testlerden geçtiğini
bilerek içlerini rahat tutabilirler” dedi.

Prior to the CMA launch, Cree has only manufactured COB LEDs on a
ceramic substrate. But some solid-state lighting (SSL) manufacturers prefer the aluminum substrate because it is not brittle and such
LEDs can be affixed in a product with screws. The CMT LEDs essentially
match the CMA products in terms of specifications but feature different
form factors. The new products match up with popular form factors of
COB products from Citizen, a leader in the COB LED market.
“Cree is a long-standing leader in developing reliability and lifetime
standards for LEDs, such as IES LM-80 and TM-21, and we remain fully
committed to upholding these methods,” said Dave Emerson, executive
vice president and general manager at Cree. “In light of recent reports
of some companies falsifying lifetime data, our customers can remain
confident that Cree LEDs, including our latest High-Current COB family,
undergo rigorous testing to allow them to consistently deliver reliable
long-term performance.”

Citizen, Energy Star Tarafından Yine Tanınmaya Başladı
Şaka gibi ama yukarıdaki sözler Nisan ayında haber yapmış olduğumuz üzere Citizen’ın bazı LM-80 test verilerinde sahtecilik yaptığının
anlaşıldığı gerçeğinden bahsediyor. Bu olay sonucunda Energy Star,
Citizen tarafından gerçekleştirilen LM-80 testlerini geçici olarak tanımadığını ilan etti, bu da bu durumdan etkilenen Citizen LED’leri
kullanan armatürlerin Energy Star veya DesignLights Konsorsiyumu
(DLC) piyasa dönüşüm teşviklerinden faydalanamayacağı anlamına
geliyordu.
Bununla birlikte, LFI başlamadan kısa süre önce Energy Star programı bu yasağı kaldırdığını açıkladı. Ve DLC programı da Citizen LED’leri
kullanan ürünlerin program tarafından hazırlanan kaliteli ürün listesine (QPL) yeniden alınabileceğini açıkladı.
Samsung, Everlight ve Luminus’tan Bahçecilik LED’leri
LFI, yeni bahçecilik amaçlı LED’ler ile çiçek açmış gibiydi. Gittikçe
artan sayıda üretici, bahçecilik segmentinin gelecek vaat ettiğini
görmeye başlıyor ve bitki ihtiyaçlarına özgü LED’ler geliştiriyorlar.
Örneğin, Samsung bahçeciliğe özel ilk LED portföyünü tanıttı. Samsung Electronics LED İş Birimi Başkan Yardımcısı Yoonjoon Choi,
“Bahçecilik için LED çözümlerimiz, çok sayıda aydınlatma uygulaması için kanıtlanmış performans ve güvenilirlik sunan LED teknolojileri üzerine kurulu. Programımızı bahçecilik LED’leri ile genişleterek
global armatür üreticilerine sunduğumuz bu ve çok daha fazla diğer
LED teknolojisi ile tek noktadan çözüm kaynağı sunuyoruz,” dedi.
Samsung Electronics’in en son paketli LED teklifi bahçecilik aydınlatma uygulamalarını hedefliyor.
LH351B Red ise 660 nm dalga boyunda ışık yaymasıyla bu teklifin
amiral gemisi konumunda. Şirket bu ürünün 350 mA sürücü akım
ile 2,5 mikromol/s fotosentetik foton akısı (PPF) sağladığını açıkladı.
Bu açıklamada LM301B ve LM561C serilerindeki LED’lere de yer verildi ve Samsung iki lineer ışık motoru ya da sıklıkla kullanılan adıyla
bahçecilik için seviye 2 modülün tanıtımını yaptı.
Everlight Electronics de LFI’de hem LED hem de seviye 2 modülleri
içeren bahçecilik LED portföyünü ziyaretçilerin beğenisine sundu. Bu

Citizen Regains Energy Star Recognition
Ironically, the quote above most likely refers to the fact that Citizen
had been found to falsify some LM-80 test data as we reported back
in April. The incident led Energy Star to temporarily stop recognizing
LM-80 tests performed by Citizen, meaning that luminaires that used
affected Citizen LEDs were not eligible for Energy Star or DesignLights
Consortium (DLC) market transformation incentives.
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teklife ise %65’e varan priz verimliliği ile 3535, 3030 ve 2835 form
faktörlü LED’ler dahil. Şirket aynı zamanda Zhaga Konsorsiyumu
standartlarına uygun 560×20×1-mm boyutlarındaki seviye 2 modülün tanıtımını da gerçekleştirdi.

Just before LFI kicked off, however, the Energy Star program rescinded
the ban. And the DLC program announced that products using the Citizen LEDs would again be eligible for the program’s qualified products
list (QPL).

Luminus Devices ise şirketin daha önce lansmanını yapmış olduğu
monokrom renkli LED’leri tamamlayan bahçecilik için tasarlanmış
SST-20 beyaz LED’lerini sergiledi. Şirket 365 nm kızılötesi UV-A bandı ile 730 nm uzak kızılötesi aralığını sundu.

Horticultural LEDs from Samsung, Everlight, and Luminus
The LFI timeframe was ripe (pun intended) with new horticultural-targeted LEDs. More and more manufacturers see the horticultural niche
as a promising one and are developing LEDs to match plant needs.
Samsung, for example, announced it first portfolio of horticulturalspecific LEDs. “Our horticulture LED solutions are based on LED technologies that deliver proven levels of performance and reliability
across an extensive range of lighting applications,” said Yoonjoon Choi,
vice president of the LED Business Team at Samsung Electronics. “By
broadening our lineup to include horticulture LEDs, we are providing
global luminaire manufacturers with a one-stop resource for these solutions as well as for our many other LED technologies.”
The latest packaged LED offerings from Samsung Electronics target
horticultural lighting.
The LH351B Red is the flagship product of the offering, emitting at 660
nm. The company said it delivers 2.5 micromoles/sec of photosynthetic
photon flux (PPF) at 350 mA of drive current. Learn more about metrics
such as PPF in one of our feature articles on the topic. The announcement further included LEDs in the LM301B and LM561C families and
Samsung launched two linear light engines, or what are often called
level 2 modules for horticulture.
Everlight Electronics also showed a broader portfolio of horticultural
LEDs at LFI including both LEDs and level 2 modules. The offering
includes LEDs in the 3535, 3030, and 2835 form factors with wallplug efficiency as high as 65%. The company also demonstrated a
560×20×1-mm level 2 module that complies with Zhaga Consortium
standards.

Luminus Global Ürün Pazarlama Üst Düzey Müdürü Yves Bertic,
“Daha iyi ekin verimi ve daha sürdürülebilir gıda tedarikine duyulan
ihtiyaç hiç olmadığı kadar önem kazandı ve bahçecilik LED uygulamalarındaki gelişmelerimiz ile pazar ihtiyaçlarına doğrudan cevap
veren yenilikçi armatürleri mümkün kılıyoruz,” dedi.
Seoul Semiconductor Işık Kalitesi
Seoul Semiconductor’a gelecek olursak, şirket bir kez dana güneşin
spektral güç dağılımını (SPD) taklit eden SunLike LED serisini tanıttı.
Şirket ayrıca bu LED’leri sergi sırasında ilgi çekici fotoğrafik bir tanıtım için kullandı.
Ama SunLike ile ilgili en büyük haber ürünlerin piyasada büyük ilgi
görmesi oldu. LFI etkinliğinde Seoul yaptığı açıklamada LED Luks,
FLOS Architectural, LTS Licht & Leuchten GmbH, Yeelight, Essenzialed
LED Lighting, Ferrolight Design, ve Alphabet Lighting (Ledra Brands)
gibi firmaların tümünün SunLike LED’lerden ilham alan ürünler sergilediğini belirtti.
Kaynak : ledsmagazine.com
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Luminus Devices, meanwhile, demonstrated the new SST-20 white
LEDs designed for horticulture that complement previously-announced monochromatic color LEDs. The company demonstrated a
range from the ultraviolet UV-A band at 365 nm to far red at 730 nm.
“The need for improved crop yields and more sustainable food supplies
is more important than ever, and our horticulture LED advances enable
innovative luminaires that directly address the market’s needs,” said
Yves Bertic, senior director of global product marketing at Luminus.
Seoul Semiconductor Light Quality
Moving to Seoul Semiconductor, the company again demonstrated its
SunLike series of LEDs that mimic the spectral power distribution (SPD)
of the sun. The company even used the LEDs in a compelling photographic demonstration in their exhibit.
But the biggest news regarding SunLike was traction in the market.
At LFI, Seoul said LED Luks, FLOS Architectural, LTS Licht & Leuchten
GmbH, Yeelight, Essenzialed LED Lighting, Ferrolight Design, and Alphabet Lighting (Ledra Brands) all had new products based on the
SunLike LEDs.
Kaynak : ledsmagazine.com
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Kafe ve Restoranlar İçin Aydınlatma Önerileri

İ

lk intiba önemlidir! Özellikle kafe, restoran gibi keyifli zaman geçirmek için paranızı ve zamanınızı harcayacağımız mekanların biraz davetkar olması gerekir. Yapılan bir araştırmaya göre, bir kafe
veya restorana giden insanları %76’si mekan “fazla aydınlık” olduğu
için mekandan planladıklarından daha erken ayrılıyor.

Mekana Vurgu Yapın

Doğru aydınlatma ile hem müşterilerin keyifli vakit geçirmesini sağlayacak hem de mekanı daha da çekici hale getirecek harika öneriler.

ması ve ortam aydınlatması arasında parlaklıktaki karşıtlıklarla oluşturulur. Öneriler farklılık gösterir, ancak aksanın 5: 1 kontrast oranı,
öğeleri öne çıkarmak için iyi bir başlangıç noktasıdır.

Aydınlatmayı Tasarımın Merkezi Yapın
Genellikle aydınlatma tasarımın en son aşamasında gerçekleşir. Fakat elektrik prizlerinin yeri, masa düzeni gibi bir dizi faktöre bağlı
olan aydınlatma tesisatı için her şeyi bir bütün olarak düşünmeniz
gerekir. Eğer aydınlatmayı bütünsel olarak ele almazsanız, bazı masaların üzerinde şık ve konforlu asma lambalar dururken, bazı masalar karanlıkta kalabilir. Aydınlatma tasarımı mekanın bütünlüğünü
de etkileyen önemli bir faktördür ve en sona bırakılması durumunda
tüm tasarımınızı riske atabilir.
Farklı Işıklar Kullanın
Farklı ışıklar farklı görevleri gerçekleştirebilir. İlk adım ortam aydınlatmasıdır. Bu, genel aydınlatma seviyesini sağlayan bir kafe veya
restoranda ana ışık kaynağıdır. Tavanı daha yüksek veya duvarları
daha geniş gösterebilir. Ardından, “görev aydınlatması” gelir. Bunlar,
kasa veya mutfak gibi işin yapılması gereken alanlarda uygulanan
bağlantı parçalarıdır. Sonra vurgulu aydınlatma geliyor. Bu genellikle, mimariye veya belirli bir özelliğe dikkat çeken spot aydınlatmadır.
Dekoratif aydınlatma ve efekt aydınlatması, bir kafe veya restoranın
kişiselleştirildiği şeydir. İşlevsellikten ziyade, dekoratif aydınlatma
bir stil oluşturmakla ilgilidir.
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Bir mekana girdiğinizde, ilk birkaç saniyede nereye gideceğinizi ve
neyi nerede bulacağınızı bilmezsiniz. Fakat misafirlerinizi ışık ile
navige etmeniz mümkün. Işık, bir mekandaki konuklara rehberlik
etmek için kullanılabilir. Odak noktaları, genellikle vurgu aydınlat-

Alan ve Konsept
Her cafe ve restoranın kendine özgü tarzı vardır. Mekanınızı tasarlarken üç şey düşünmelisiniz: konsept, hedef kitle ve kullandığınız
alan.
Parlaklık ile Modu Değiştirin
Aydınlatma, atmosferin anahtarıdır. Genel olarak sıcak ve rahat
ışık, insanların daha rahat hissetmelerini sağlar, özellikle de soğuk
iklimlerde. Sıcak ışık için genellikle 3000 Kelvin’den daha az lambalara başvururuz. Bir dimmer anahtarın takılması, farklı ruh halleri
yaratmak için bir mekanın parlaklığının ayarlanmasını sağlayan bir
esneklik öğesi ekleyebilir.
Doğal Renkler
Özellikle restoranlarda yapılan aydınlatmalarda dikkat edilmesi
gereken şeylerden biri de yiyeceklerin doğal rengini bastırmayacak
aydınlatma kullanmaktır. Doğru aydınlatma ile nesnelerin gerçek
rengini ortaya koyulmalıdır. Renk oluşturma indeksinin (CRI) yanlış
uygulanması görsel olarak müşteri deneyimini olumsuz etkileyebilir.
CRI ne kadar düşük olursa, bir lambanın renk oluşturma özellikleri o
kadar zayıf olur. Restoranlar ve mutfaklarda en az 80 puan gereklidir.

haber
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Haliliye’de Parklar Güvenli Hale Getiriliyor

H

aliliye Belediyesi, parkların daha güvenli hale gelmesi ve insanların geceleri de parklarda vakit geçirmelerini sağlamak
amacıyla ilçe genelindeki parkların gece ışıl ışıl hale gelmesi
için aydınlatma sistemi yenileme çalışmalarını devam ettiriyor.

sistemlerinin bakım onarımları ile yenileme çalışmalarını hummalı
şekilde sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, parkların daha güvenli hale gelmesi ve insanların
geceleri de parklarda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki parkların gece ışıl ışıl hale gelmesi için aydınlatma sistemi
yenileme çalışmalarını devam ettiriyor.

Ekipler, program dahilinde yürüttüğü aydınlatma sistemi yenileme
çalışmalarını, ilçe genelindeki parklara yaygınlaştıracak.

Vatandaşlara daha yaşanılabilir bir Haliliye sunmayı amaçlayan Haliliye Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan parklarda yenileme
çalışmalarını her geçen gün arttırarak devam ettiriyor. Havaların
ısınması ve Ramazan Ayı ile birlikte vatandaşların, iftarın ardından
sahura kadar uğrak mekanı haline gelen parkların, daha aydınlık
ve daha güvenli bir alan haline dönüşmesi için ekipler, aydınlatma

Yüksek enerji tasarrufu sağlayan tepe aydınlatma armatürleri yerleştirilen parklar, gece ışıl ışıl görünüyor.

Bambaşka bir görüntüye sahip olan parklarda vakit geçiren vatandaşlar, Haliliye Belediyesi’nin çalışmalarından memnun olduklarını
dile getirdiler.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, geceleri parklarda temizlik
çalışmalarını da aksatmadan sürdürerek, vatandaşların daha temiz
ortamlarda vakit geçirmelerini sağlıyor.
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Anahtarcılar İşlerini E-Ticarete Taşıyacak

M

ul-T-Lock Türkiye’den anahtarcılara e-ticaret desteği. Anahtarcılara e-ticaret’in kapısını Mul-t-lock açıyor. Yüksek güvenli kilitleme sistemlerinde dünya lideri olan Mul-T-Lock,
anahtarcılara ücretsiz e-ticaret sitesi sunarak sektörde bir ilke imza
atıyor. Anahtarcı kanalının büyüyen online alışveriş pazarında yerlerini almalarını ve rekabet güçlerini artırmalarını hedefleyen MulT-Lock Türkiye, sektörün gelişimine çözüm ortaklarıyla birlikte katkı
sağlayacak.

tışını tek merkezden gerçekleştirebilirdik. Ancak böyle bir girişimin
bayi kanalımız üzerinde olumsuz etkisi olacağının bilincindeyiz.
Bu proje ile anahtarcı kanalımıza online satış imkanı sunarak dijital dünyada bir yer açmayı, mevcut online sitelerinde yapılan bazı
düzensiz faaliyetleri ve bilgi kirliliğini kontrol altına almayı ve aynı
zamanda bu kanal üzerinden bayilerimizin fiziksel mağazalarına da
yönlendirme yapmayı hedefliyoruz” ifadelerinde bulunuyor. Sektörün gelişimine birlikte katkı sunacaklarını vurgulayan Ünsal, “Bu
Mul-T-Lock Türkiye Genel Müdürü Yunus Emre Ünsal

Günlük hayatın giderek daha yoğun hale gelmesi ve teknolojinin
gün geçtikçe hayatımızın her alanına etkisiyle e-ticaret hızlı bir
yükselişe geçti. E-ticaretin gücü pek çok fiziki mağazanın da işlevini
yitirmesine neden oldu. Bu durumu fark eden yüksek güvenli kilitleme sistemlerinde dünya lideri olan Mul-T-Lock, anahtarcı kanalının
kendi e-ticaret sitelerine sahip olmasını sağlayarak büyüyen pazarda yerlerini almalarını ve rekabet güçlerini artırmalarını hedefliyor.
“Sektörde bir ilke imza attığımız bu proje ile anahtarcılarımıza rakip
olmayı değil desteklemeyi ve birlikte büyümeyi amaçlıyoruz” diyen
Mul-T-Lock Türkiye Genel Müdürü Yunus Emre Ünsal, “Biz de birçok
marka gibi kendi e-ticaret sitemizi açarak ürünlerimizin online sa-
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projeyi anahtarcı kanalımıza mağaza içi düzenleme ve tabela yenileme gibi geleneksel tutundurma çalışmalarından daha fazlasını
yapmamız gerektiğini düşünerek tasarladık” diyor.
Kapı açma çözümlerindeki dijital dönüşüm, bu ürünlerin kullanıcılara ulaştırılması aşamasında da bir değişim ihtiyacı doğuruyor. MulT-Lock Türkiye’nin proje kapsamında anahtarcı kanalına sunacağı
ücretsiz mikro e-ticaret siteleri, özellikle ENTR gibi dijital çözümler
üzerine odaklanacak ve tamamen Mul-T-Lock tarafından kontrol
edilecek. Bu siteler bölgesel reklamlarla ve özel kampanyalarla da
desteklenecek. Pilot uygulaması başlayan projede adım adım ilerlenerek uygulamadan yararlanan anahtarcı sayısı zamanla artırılacak.

güvenlik

ürün

security

İzocam’dan Endüstriyel Binalar İçin
İki Yeni Ürün Birden

İ

zocam mineral yün ailesine yeni katılan İzocam Endüstriyel Bina
Levhası ve İzocam Endüstriyel Bina Levhası R+ ürünleri, ısı ve ses
yalıtımı ile yangın güvenliği sağlamasının yanında, hafifliği sayesinde kolayca taşınabiliyor ve yerinde yapılan uygulamalar sırasında
uygulayıcılara büyük bir kolaylık sunuyor.

Yalıtım sektörünün öncü markası olarak her ihtiyaca yönelik ürün ve
çözümleri ile sektöre katkı sağlamayı sürdüren İzocam, gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları sonucunda mineral yün ürün grubuna iki yeni
ürün daha ekledi. Yerinde uygulama yapılan metal binaların çatı ve
cephelerinde iki metal levha arasında kullanılan İzocam Endüstriyel
Bina Levhası (EBL) ve İzocam Endüstriyel Bina Levhası R+ (EBL R+)
ısı ve ses yalıtımı ile yangın güvenliği sağlarken hafifliği sayesinde
kolayca taşınıyor ve esnek yapısıyla kolay uygulanabiliyor. Bu ürünlerin bir diğer özelliği ise bünyesine su almaması. Bu sayede, yağmur
suyunun ürüne zarar verme riski ortadan kalkıyor, zamandan ve iş
gücünden tasarruf sağlanıyor. Endüstriyel yapılara ısıl konfor getirmeyi hedefleyen ürünler, çevre dostu olmalarıyla da dikkat çekiyor.
İzocam’ın CE ve EUCEB belgelerine sahip ürünlerin kalitesi, uluslararası alanda da kabul görüyor.
İzocam’ın yeni ürünlerinden EBL 37 mW/mK ısı iletkenlik değerine
sahipken, EBL R+ ise 35 mW/mK iletkenliğe sahip olarak tasarlandı.
Bu özellikleriyle etkin ısı yalıtımı yapan malzemeler, enerji verimliği
konusunda oldukça iddialı.
Türkiye’de yalıtım sektörüne “izocamlatma” sözcüğünü kazandıran
İzocam’ın, endüstriyel binalarda, yerinde yapılan metal çatı ve duvar
uygulamalarında kullanılmak üzere sektöre sunduğu bu ürünlerin
uygulanması da son derece pratik. Kendi kendini taşıyabilen, eğilmez sarkmaz ve bunlarla birlikte esnek nitelikteki ürünler uygulama
kolaylığı sunuyor.
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Farklı kalınlıklarda üretilen İzocam Endüstriyel Bina Levhası ve İzocam Endüstriyel Bina Levhası R+’ın ısı ve ses yalıtımının yanı sıra,
A1 sınıfı yanmaz özelliği sayesinde yangın güvenliği sağladığının da
altını çizen İzocam Genel Direktörü Levent Gökçe şunları söyledi: “Yalıtım malzemelerinin kalınlığı son derece önemli. Türkiye 2017 yılında enerji hammaddeleri ithalatına 37 Milyar dolardan fazla ödeme
yaptı. Son 10 yılda enerji ithalatımızın ülke ekonomisine bedeli 400
milyar doların üzerinde. Tükettiğimiz enerjinin yaklaşık dörtte üçünü
dışarıdan ithal ediyoruz. Bu düzeyiyle enerji ithalatı, dış ticaret açığının en önemli kısmını oluşturuyor. Cari açığı daha düşük seviyelere
indirmek ve enerjide aşırı dışa bağımlılığımızı azaltmak açısından
konutlarımızda yapacağımız enerji tasarrufu büyük önem taşıyor.
Doğru malzeme ve uygun kalınlık ile yalıtım yapılan binalar enerji
tasarrufu için atılacak en büyük adımdır. İzocam’ın yeni ürünleri, 37
mW/mK ısı iletkenlik değerine sahip EBL ile 35 mW/mK ısı iletkenlik
değerine sahip EBL R+ önemli bir ihtiyaca çözüm getiriyor.”

Alışveriş merkezleri, sanayi yapıları, spor salonları, hastaneler,
okullar gibi mekanlarda yangın dayanımı yüksek yanmaz yalıtım
malzemeleri kullanımının oldukça önemli olduğunu vurgulayan
Gökçe, “İzocam olarak son dönemde, Ar-Ge çalışmalarımızda yangın
güvenliğine odaklandık. İnsanların toplu olarak bulunduğu yapılarda yangın dayanımı yüksek yanmaz yalıtım malzemeleri kullanımı
oldukça önemli. Biliyoruz ki meydana gelebilecek olası yangınlarda,
camyünü ve taşyünü gibi yanmaz yalıtım malzemeleri yangının
başlangıcını ve yayılmasını engelleyecek, can ve mal kayıplarını
azaltacak. Bu nedenle yeni ürünlerimizden olan İzocam Endüstriyel
Bina Levhası ve İzocam Endüstriyel Bina Levhası R+ A1 sınıfı yanmaz
özelliği sayesinde olası yangınlarda zaman kazandırıyor ve yangın
güvenliği konusunda etkili çözümler sunuyor” dedi.
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EDS, Hanwha Techwin İşbirliğiyle Yeni Ürünler ve
Çözümler Eğitimini Gerçekleştirdi
EDS Gave a Training on New Products & Solutions with
the Support of Hanwha Techwin

3

Mayıs Perşembe tarihinde çözüm ortaklarımızın katılımıyla
“Yeni Ürünler ve Çözümler” eğitimini Ankara Divan Otel’de
gerçekleştirdik. Eğitim, Hanwha Techwin’in Wisenet ürün ve yazılımlarını kapsayarak, yeni ürünler, endüstriyel çözümler, Wisenet
Wave, Smartviewer, Wisenet SSM (v2.0) yazılım çözümleri, sektörel
çözümler, kayıt cihazları başlıklarını içeriyordu.

A training on “New Products & Solutions” was given at Ankara Divan
Hotel on Thrusday, May 3rd, with the support of our solution partners.
The training focused on Wisenet products and software by Hanwha
Techwin and included the subjects such as new products, industrial
solutions, Wisenet Wave Smartviewer, Wisenet SSM (v2.0) software
solutions, sectoral solutions, and recording devices.

Eğitimi veren Hanwha Teknik Müdürü Devrim Esentürk, ürünlerin
öne çıkan ve entegrasyonu kolaylaştıran özellikleri detaylandırdı
ve Hanwha Techwin’den yeni Wisenet WAVE video yönetim yazılımı
(VMS) 64’e kadar yüksek çözünürlüklü video akışlarını görüntülemeyi neredeyse hiçbir çaba sarf etmeden kullanılabilir hale getirdiğini
anlattı. Wisenet WAVE’in başlıca tüm işletim sistemleri için uygulamaları bulunduğundan kullanıcılarımız masaüstü bilgisayarlarında,
mobil cihazlarında, raf yapısındaki sunucularında veya hatta düşük
güçlü yerleşik cihazlarında kullanmayı tercih ettikleri işletim sistemi
veya cihazlarla sınırlı kalınmayacağı belirtildi.

Devrim Esentürk, Technical Manager of Hanwha, delivered the training
and gave details about the striking features of the new products such
as ease of integration and explained that it is now possible to view up
to 64 HD video streams with minimal effort using Wisenet WAVE video
management software (VMS) developed by Hanwha Techwin. Mr.
Esentürk noted that Wisenet WAVE supports major operating systems
and that the options will not be limited to operating systems which our
clients may choose to use on their PCs, mobile devices, rack mounted
servers, and even on their low-power local devices.
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Wisenet WAVE kullanıcılara minimum donanım gereksinimleriyle videolu gözetim sistemlerini nasıl ve nereden yöneteceklerini seçebilme
özgürlüğü vermek için çok çeşitli masaüstü, bulut, sunucu çözümleri
ve mobil seçenekler sunuyor.

Wisenet WAVE offers a number of desktop, cloud, server solutions and
mobile options in order to gives the users the freedom to choose where
and how to operate their video surveillance systems.

Wisenet WAVE kullanıcıların kendilerinin kameralı güvenlik sistemlerinden maksimum yarar elde etmelerini basitleştiren ve kolaylaştıran özelliklerle donatıldığından sahada geçirdikleri zamanı minimize etmek isteyen sistem entegratörleri arasında popüler olacağa
benzemektedir.

Wisenet WAVE seems to become a popular system integrator for those
who want to minimize the time spent at the field with features making
it simple and convenient for the users to efficiently use CCTV systems.

Bir otomatik keşfetme özelliğiyle bağlı kameralar ve çok çeşitli 3.
taraf IP ağ aygıtları kullanılabilir ve sadece birkaç dakika içerisinde
kurulabilirler.
Eğitim sonunda veda ederken katılan konuklarımıza katılımlarından
dolayı teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, sizleri de bekliyoruz.

Thanks to automatic discovery function, the system supports all the
connected cameras and a large number of 3rd party IP network devices
and synchronizes with these devices in a matter of minutes.
We would like to extend our thanks to all our guests at the training
session. We are inviting you to be there at our next session.
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Büyük Endüstriyel Kaza Riski Milyonda 1’e Düşecek
948 Firma Kaza Risklerini Düşürmek Zorunda

Ü

retim süreçlerinde tehlikeli kimyasal madde kullanan firmalara, büyük endüstriyel kaza riskini milyonda 1’e düşürme
zorunluluğu geliyor. Seveso Direktifleriyle ilgili güncellenen
yönetmelik taslağının Temmuz 2018’de yayımlanması bekleniyor.
İlk etapta 948 firma bu durumdan etkilenecek.

güncel Seveso Direktifleri ise ülkemizde Temmuz 2018’de yürürlüğe
girecek.
A’dan Z’ye SEVESO Anlatılacak
1976 yılında İtalya’nın Seveso kasabasında gerçekleşen büyük kazanın ardından, Avrupa Birliği tarafından benzer kazaların önlenmesi
ve kontrolü amacıyla yürürlüğe giren Seveso Direktifleri tüm yönleriyle, Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’nde masaya yatırılacak. Türkiye’nin önde gelen kimya firmalarının üye olduğu Kocaeli
Sanayi Odası tarafından düzenlenen Sempozyum, 14-15 Mayıs 2018
tarihlerinde The Green Park Pendik Hotel ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Sempozyum, Temmuz 2018’de yürürlüğe girecek,
güncellenen Seveso Direktifleri öncesinde tüm detayların kamu,
özel sektör, sivil toplum ve üniversite temsilcilerini buluşturan bir
platformda tartışılmasını sağladı.

Proses Emniyeti Sempozyumu
Düzenleme Kurulu Sözcüsü ve
Polisan Kimya Genel Müdürü
Necati Bülent Hakoğlu

Tehlikeli madde içeren kazaların önlenmesi ve kazaların insan ve
çevre üzerindeki etkilerinin azaltılması için Avrupa Birliği tarafından
kabul edilen Seveso Direktifleri ile ilgili güncellemeler Türkiye’ye de
geliyor. Güncellenen yeni yönetmelik taslağının Temmuz 2018’de
yayımlanması bekleniyor. Üretim sürecinde tehlikeli kimyasal barındıran başta petrokimya, plastik, boya, kozmetik ve yalıtım malzemeleri sektörlerinden 421 üst seviye risk taşıyan ve 521 daha az
risk grubunda olan firmalar güncellenen yönetmelikten etkilenecek.
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Yönetmeliği
Temmuz’da Güncellenecek
Yangın, patlama, zehirli madde yayılımı gibi büyük endüstriyel kazalar, can ve mal kaybına ayrıca çevresel zararlara neden olabiliyor. Ülkemizde ilk olarak 2010 yılında yayımlanan sonrasında 2013 yılında
güncellenen Seveso Direktiflerini içeren Büyük Endüstriyel Kazaların
Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında, tehlikeli kimyasal madde içeren firmaların kaza risklerini 10 binde 1’e düşürme zorunluluğu
bulunuyor. Bu riski milyonda 1’e düşürecek tedbirlerin tanımlandığı
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Firmaların Güvenlik Raporlarını Hazırlamaları Gerekiyor
Seveso Direktiflerinin hem firmalar hem çevre hem de ülke ekonomisi için son derece önemli olduğuna dikkat çeken Proses Emniyeti
Sempozyumu Düzenleme Kurulu Sözcüsü ve Polisan Kimya Genel
Müdürü Necati Bülent Hakoğlu, yönetmeliğe ilk etapta uyma zorunluluğu bulunan 948 firmanın güvenlik raporlarını ve acil eylem planlarını hazırlamaları gerektiğine dikkat çekti. Temmuz ayında yeni
yönetmeliğin devreye girmesinin beklendiğini açıklayan Hakoğlu,
firmaların her prosesinin en ince ayrıntısına kadar incelenmesini
zorunlu kılan Seveso için raporların hazırlanmasının iki yılı bulduğunu, bu nedenle firmaların bir an önce hazırlıklarını tamamlamaları
gerektiğini bildirdi. Hakoğlu, bu konunun tüm detaylarıyla Proses
Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’ nde tartışılacağının altını çizdi.
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Liseliler, Gizli Kamera Çekimlerini Engelleyecek
Aparat Geliştirdi

U

lus Özel Musevi Lisesi genç girişimcilerinin kurduğu Blixed adlı
şirket, Türkiye Genç Başarı Eğitim Vakfı 3X Şirket Programı’nda
finalist oldu. Blixed şirketini kuran gençler, telefon ve bilgisayarların gizli kamera çekimlerini engelleyecek bir aparat geliştirdi.

hızla devam etti. Üretim departmanımız öncülüğünde taslaklar,
çizimler hazırlandı. 3D yazıcılarda denemeler yaptık. Pazarlama
departmanımız ürünümüzü anlatan afişler hazırladı. Ürünümüzün
kullanımını anlatan kısa bir film çektik. Ticaret Fuarı’nda jüri değer-

Bu sıra dışı inovasyon ile finalist olarak Türkiye Ticaret Fuarı’na davet
edilen gençler, ürünün satışından elde edecekleri geliri Tohum Otizm
Vakfı’na bağışlayacaklar.

lendirmesi sonucunda, 50 İstanbul şirketi arasından finale kalan ilk
10 şirketten biri olduk. 12 Mayıs’ta da finalde Türkiye genelinde 30
şirket içinde yarışacağız. Önümüzdeki üç haftalık süreçte sponsor
görüşmelerimiz son hız devam edecek. Hedefimiz, şirketimizin hisse senedi sahiplerine kar paylarını dağıttıktan sonra Tohum Otizm
Vakfı’na bağışlamak istediğimiz hedef rakama ulaşmak.”

Blixed’i kuran gençler, telefon ve bilgisayarların gizli kamera çekimlerini engelleyecek aparatı geliştirme süreci hakkında şu bilgileri
verdi:
“Biliyor Musunuz; Hepimiz Sürekli İzleniyoruz”
“Ulus Özel Musevi Lisesi olarak son beş yıldır okulumuzun danışman
öğretmenleri liderliğinde bu programa katılıyoruz. Senenin başında
toplanıp şirketimizi kurduk ve görev dağılımlarımızı yaptıktan sonra
çok uzun bir süre ürünümüzün ne olacağı konusunda araştırmalar
yaptık. Ortak fikrimiz hem inovatif hem de insanlığın işine yaracak
bir ürün tasarlamaktı. Şirket çalışanlarımızdan birinin “Biliyor musunuz hepimiz sürekli izleniyoruz hatta şu anda bile” demesiyle işe
koyulduk. Ürünümüz telefon ve bilgisayarların gizli kamera çekimlerini engelleyecek bir aparat olacaktı. O günden sonra çalışmalarımız
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Türkiye Finali
Türkiye Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın liseli gençlerin “İş fikri geliştirme, iş planı hazırlama, şirket kurma, işletme ve tasfiye etme tecrübesini” deneyimlemesine olanak sağlayan “3X Programı”na bu yıl
351 genç girişimci şirket katıldı.
Seçilen 30 finalist şirket, Mayıs ayında gerçekleşecek 2018 Türkiye
Finali’nde “En İyi Stant, En İyi Satış/Pazarlama, En Yaratıcı Ürün, En İyi
Şirket Ödülleri” kategorilerinde yarışacak. Kazanan şirket, temmuz
ayında “Avrupa Yılın Şirketi Yarışması”na katılmaya hak kazanacak.
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Siz de Anahtarını Paspasın Altında
Saklayanlardan Mısınız?

Y

aptığınız basıt hatalar evinizin güvenliğini tehlikeye atabilir.
Evinizin güvenliğini riske atan en büyük etken insan hataları. Çelik kapıları, alarm sistemlerini veya kapınızı defalarca
kilitlemeyi güvenliğiniz için yeterli bir önlem olarak görebilirsiniz
ancak yüksek güvenli kilitleme sistemlerinde dünya lideri olan MulT-Lock’a göre evinizin güvenliğini riske atan en büyük etken insan
hataları. Evinizi korumak için alabileceğiniz basit önlemlerle insan
hatasını en aza indirebileceğinizin altını çizen Mul-T-Lock, bu konuda yapılması ve yapılmaması gereken noktaları paylaşıyor.

Kapınızı kilitlemeden evden ayrılmayın. Evden çıkarken kapıyı kilitlemeyi unutmak oldukça yaygındır ve herkesin başına gelebilir. Ancak hırsızlar kapınızı kilitlemeyi unutmanızı ya da umursamamanızı
fırsat bularak evinize girebilir.

Hırsızlık her an olabilir ancak evlere yönelik hırsızlıkların büyük
orandaki sebebi karmaşık hırsızlık becerileri değil, koruması zayıf ev
güvenliğidir. Nitekim istatistikler de mülklere girişin çoğunun kolay
bir şekilde eve yürüyen veya görünmeden tırmanan hırsızlar tarafından yapıldığını gösteriyor. Ancak hırsızlardan korunmak için evinizi
fazla korunaklı bir kaleye çevirmek zorunda değilsiniz. Zırhlı şövalyeler ve yüksek duvarlar olmadan da evinizi korumanızın mümkün olduğunu belirten yüksek güvenli kilitleme sistemlerinde dünya lideri
Mul-T-Lock, basit ve proaktif önerilerde bulunuyor.

Yapmanız Gerekenler
İyi bilinen bir kilit markası kullanarak kilidi zorlanmış kapıları ortadan kaldırın. Çoğu hırsız kolay girişleri ya da evleri seçer. Eğer MulT-Lock gibi kopyalanamayan anahtarlarıyla ve maymuncukla açılamayan kilitleriyle tanınan bir kilit seçerseniz, hırsızlar kapınızda bu
kilidi gördüğünde evinize girmekten vazgeçerler.
Anahtarlarınızı Kaybetme Ya da Unutma Riskini Yok Edin

Yapmamanız Gerekenler
Evinizde aydınlatılmamış bir yer bırakmayın. Evinizin ön ya da arka
tarafındaki karanlık köşeler hırsızlar için büyüleyici bir etki yaratabilir ve bu mantıklıdır. Hırsızların içeri girdiğini görecek kimse olmayacaksa neden tetikte olmaları gereksin ki?
Anahtarlarınızı Sözde Gizli Yerlere Koymayın
Hepimiz, evden çıkarken anahtarı başka birisi için paspasın altına
ya da saksının içine koyabiliyoruz. Oysa bu hırsızlar için çok açık bir
davettir. Çoğunlukla sizin gizli olduğunu düşündüğünüz yerler düşündüğünüz kadar yaratıcı ve gizli olmayabilir.
Mektuplarınızı Evde Yokken Posta Kutusunda Biriktirmeyin
Komşunuza siz evde yokken sizin için mektuplarınızı toplamasını
söyleyin. Diğer türlü bu durum, evinizin önünden geçen herkese
“Evde değilim!” diye bağırıyormuşsunuz gibi bir etki yaratır.
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Basit çözümlerin insan kaynaklı riskleri ortadan kaldırdığı açıktır.
Sonuçta hepimiz insanız ve bu da demektir ki duygularla, stresle ve
“Anahtarlarımı nereye koymuştum?” gibi düşüncelerle başa çıkmamız gerekir. Bunda sorun yok çünkü robot olmayı ve her şeyi doğru
yapmayı bekleyemeyiz. İşte bu yüzden, insanlardan kaynaklanan
hataları çözmek için teknolojiye başvurabiliriz.
Mul-T-Lock’un ENTR ürünü gibi bir akıllı kilit, anahtar kullanmanızı
gerektirmediği için anahtarlarınızın nerede olduğunu düşünmeniz
gerekmez. Bununla birlikte kapıyı kilitleyip kilitlemediğinizi akıllı
telefonunuzdan görebildiğiniz için bu konudaki endişelerinizi de
ortadan kaldırır. Ev güvenliğinizi korumanız çok önemli bir önceliktir
ama bu konunun günlük hayattaki aktiviteleriniz arasında bir şekilde uçup gitmesine izin verirsiniz. Neyse ki, daha temkinli olmanız
için basit yollar var ve ev güvenliğinizi sağlayacak ekonomik teknolojiler kullanabilirsiniz. Şimdi tek yapmanız gereken onları kullanmaya başlamak.
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Panasonic Eco Solutions Türkiye’den
Güvenliğiniz İçin Kaçak Akım Koruma Röleleri

P

anasonic Eco Solutions Türkiye tarafından sunulan Viko kaçak
akım koruma röleleri; güvenilir ve sağlam yapısıyla, sistemde ve
elektrikli cihazlarda oluşabilecek kaçak akım riskine karşı önemli bir koruma görevi üstleniyor.

Elektrikli cihazlarda ve devrede oluşabilecek kaçak akım, her zaman toprağa ulaşma eğilimindedir. Kaçak akıma doğrudan ya da
dolaylı olarak maruz kalındığında, akım insan vücudundan geçerek
ciddi bir elektrik şokuna neden olabilir. Kaçak akım şiddetine bağlı
olarak, insan vücudunda doku yanıkları, kas spazmları, nefes alma
zorluğu, kalp ritim bozukluğu, bilinç kaybı gibi durumlara sebebiyet
verir. Akımın şiddeti arttıkça, maruz kalan canlıların hayatlarını kaybetmelerine sebep olabilir. Yaşam alanlarında oluşacak kaçak akım,
insan hayatını tehdit eder ve yangın tehlikesi taşır. Bu nedenle güvenliğiniz için kaçak akım rölesi kullanılması son derece önemlidir.

Kaçak Akıma Karşı Üstün ve Hassas Koruma
Güvenli tasarımı ile birlikte basit ve sağlam bir çalışma mekanizmasına sahip olan Viko kaçak akım röleleri, yenilik ile verimliliği, esneklik ile işlevselliği birleştirerek konut, ticari ve endüstriyel sektörlerde
kullanım için uygun tasarıma sahiptir. 30mA’de hayat (İnsan koruma), 300mA’de de tesisat (Yangın koruma) koruma için kullanılır. Kaçak akım koruma röleleri; topraklama sistemi ve sigortalarla birlikte
sistem tamamlayıcısı olarak kullanılmalıdır. Otomatik sigortalar ile
tasarımsal uyumluluğu sayesinde, iğne ve çatal tipi busbar bağlantısına uygun terminalleriyle özellikle pano uygulamalarında hızlı ve
kolay montaj avantajıyla müşterilerine çözüm sunmaktadır.
Düzenli kontrol için aylık test butonu ve IP20 sınıfı elle temasa karşı
yüksek korumalı bağlantı terminalleri de Panasonic Eco Solutions
Türkiye tarafından sunulan kaçak akım koruma rölelerinin özellikleri
arasında yer almaktadır. Kaçak Akım Röleleri 2 ve 4 kutup alternatifleriyle, 30mA ve 300mA hata akım kesme değeri, 25A - 80A arası
beyan akım değerleri ve 6kA kısa devre kesme kapasitesi özelliklerine sahip.

Kaçak akım koruma rölesinin görevi, yalıtım hatasından kaynaklanan kaçak akımı algılamak ve algılanan kaçak akımın belirli değerlerin üzerinde olması durumunda bağlı bulunduğu devreyi kesmektir. Kaçak akım röleleri devreye giren-çıkan akımın eşit olmadığı
durumlarda, sistemdeki gerilim eşitsizliğinden kaynaklanan kaçağı
algılamakta ve sorunsuz şekilde enerjiyi kesmektedir.
Neden 30mA?
İnsan vücudunun elektrik akımından zarar görme eşiği 30mA’dir.
30mA’e kadar olan kaçak akım değerleri insan vücudu için büyük
risk taşımazken, bu değer üzerindeki akımlar siz ve sevdikleriniz için
tehlike oluşturmaktadır. 30mA eşik değeri olarak belirlenen kaçak
akım röleleri, kaçak akımı bu değer üzerine çıkmadan algılar ve tehlikeyi engeller. Evlerde ve iş yerlerinde kaçak akım röleleri mutlaka
kullanılmalı, hayati önem taşıdığı için ne olursa olsun devre dışı
bırakılmamalıdır. Kaçak akım koruma rölesi, insanların elektrikle
doğrudan ve dolaylı temaslarına, cihazların da yalıtım hatalarına ve
yangın riskine karşı korunabilmesi için kullanılması zorunlu bir cihazdır. Kaçak akımın derecesi insan vücuduna etki etmeyecek kadar
küçük olabileceği gibi çok yüksek değerlerde olup, ağır yaralanmalara hatta ölümlere yol açabilir. 30mA değerinde kaçak akım koruma
rölesi; insan hayatını korumak, 300mA değerinde kaçak akım koruma rölesi; yalıtım hatalarından kaynaklanan yangın riskini önleme
amacıyla tercih edilmelidir.
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Teknik Özellikler
• 2 veya 4 kutup,
• 30mA ve 300mA hata akım kesme değeri,
• 25A, 32A, 40A, 63A, 80A beyan akım değerleri,
• 6kA kısa devre kesme kapasitesi.
Yapısal Özellikler
• Basit ve sağlam çalışma mekanizması,
• Kablo, iğne ve çatal tipi busbar girişine uygun bağlantı terminalleri,
• Düzenli kontrol için aylık test butonu,
• Elektrik şokları ve yangına karşı üstün koruma,
• IP 20 sınıfı elle temasa karşı yüksek korumalı bağlantı terminalleri.

haber
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UEDAŞ’tan İş Güvenliği “Farkındalığı”

U

EDAŞ’ın sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirdiği Trafolar Konuşuyor projesiyle Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda uyarıyor.

çizdiren UEDAŞ, iş güvenliği konusunda önlem alınması çağrısında
bulundu. UEDAŞ’ın hizmet bölgeleri olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale
ve Yalova’da sürdürülen proje kapsamında, “Engel Sen Olma”, “Emniyet

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Holding bünyesinde
faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), “Trafolar Konuşuyor” projesi kapsamında iş kazalarının önüne geçmek
için adım attı.

Kemeri Hayata Bağlar”, “Kadına şiddete, dur de” bilgilendirme yazıları trafolara grafiti şeklinde yazıldı. Ayrıca sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularını içeren uyarı ve bilinçlendirme yazıları da trafolara
grafiti sanatçıları tarafından işlendi. Çanakkale ve Yalova’da belirlenen 30 trafoda boyama çalışması yapılırken, Bursa’da kadına şiddet,
trafik kuralları, engelli haklarıyla ilgili 4 trafoda uygulamalar yapıldı.
UEDAŞ’ın hizmet bölgesinde çalışmaları devam eden projenin çeşitli
kurumların da desteğiyle ulusal çapta yaygınlaştırılması planlanıyor.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Demirtaş Organize Sanayi
Bölgesi’nde (DOSAB) bulunan trafo duvarına iş sağlığı ile güvenliği
konusunda bilinçlendirme mesajını grafiti olarak uygulatan şirket,
trafo duvarlarına “Riski Alma Önlem Al” mesajını yazdırdı. Mesajın
yanında baret, gözlük gibi iş güvenliği için gerekli malzemeleri de
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Tepe Güvenlik Hizmet Kalitesini
Eğitimlerle Artırıyor

K

işi ve kurumlara özel elektronik güvenlik hizmeti sunan Tepe Güvenlik, Türkiye’nin 81 ilinde teknik servis, bakım ve montaj hizmeti veren çözüm ortaklarına ürün ve iletişim teknikleri eğitimi
verdi. Tepe Güvenlik, ürün ve hizmetleriyle ilgili her türlü teknolojik
yenilik konusunda bayilerini ve çözüm ortaklarını bilgilendirmeye
devam ediyor. Her yıl geleneksel olarak yapılan Tepe Güvenlik Çözüm Ortakları eğitim toplantısı Antalya’da gerçekleşti. Yaklaşık 100
çözüm ortağının katılımı ile ikişerli gruplar halinde yapılan toplantıda

gereken alanları ve gelişime açık noktalarımızı hızlıca belirleyerek
mükemmel müşteri deneyimi için çalışıyoruz. Bu anlamda her yıl
yaptığımız Çözüm Ortakları buluşmalarına büyük önem veriyoruz.
Bu etkinliklerde eğitim içeriklerini titizlikle kurguluyor; müşterilerimizin en güncel ve doğru şekilde bilgilendirilmesi ve hizmet kalitemizin müşterilerimize dokunduğumuz her kanalda aynı standarda
sahip olmasını hedefliyoruz” dedi. Yaptıkları çalışmalar ile müşteri
memnuniyeti alanında başarılara imza atan bir şirket olduklarını belirten

ürünle ilgili teknik ve mesleki eğitimlerin yanı sıra müşteriyle doğru
iletişim kurma teknikleri eğitimi de verildi.

Özgür Gök, 2017 yılında www.sikayetvar.com’un verileriyle en az şikayet alan, şikayetleri en kısa sürede cevaplayan, en yüksek teşekkür
ve memnuniyet düzeyine sahip marka olduklarını hatırlattı. Gök,
ayrıca pazarlama sektörü dergisi Marketing Türkiye’nin Akademetre
tarafından yapılan “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırmasında, özellikle ‘Ticari Faaliyetleri Beğenilen’ ve ‘Güven Veren’
marka kategorilerinde aldıkları yüksek skorlar ile sektörde marka
algısını yükselten en itibarlı marka seçildiklerine dikkat çekti.

Tepe Güvenlik Çözüm Ortakları, ilgili ürün eğitimlerinde hırsız alarmının yanı sıra sistemde yer alan yangın, gaz kaçağı, su baskını, tıbbi
yardım ve panik alarmı ürünleriyle ilgili bilgilerini de güncellediler.
Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, ‘’Müşteri deneyimi yönetiminde süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçiriyor, iyileştirmemiz
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Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre Fuarı İstanbul
Kongre Merkezi’nde Gerçekleşti
International Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair was Held at
Istanbul Congress Center
stanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre Fuarı 25-26 Nisan
tarihleri arasında düzenlendi. İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre Fuarı, 25-26 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre

İ

Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair was Held April, 2526. Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair was Held April,
25-26, at the Istanbul Congress Center. Makel participated to the Fair

Merkezi’nde düzenlendi. Makel, Sayaç ve Ölçüm Cihazları ile Akıllı Ev
ve Otomasyon Sistemleri (Makel Smarthome) ürünlerinin yer aldığı
stand çalışması ile fuarda yerini aldı.

showcasing its Meters and Measuring Devices along with Smart Building and Automation Systems (Smarthome by Makel).

Enerji verimliliğini vurgulayan, binalardaki enerji verimliliğinin arttırılması, enerjinin ölçümlendirilmesi ve kullanılan enerji ile dağıtım
şirketlerinin üreteceği enerji arasındaki dengenin sağlanmasını
amaçlayan informatik anlatım dikkat çekti.
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The informative narration which focused on energy efficiency, increasing the energy efficiency of buildings, energy measuring and striking a
balance between the energy used and energy manufactured was the
highlight of the event.

otomasyon

haber

automation
Enerji verimliliği, endüstriyel işletmelerde üretim kalitesini ve miktarının düşüşüne yol açmadan, üretim miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasını sağlıyor. Binalardaki enerji verimliliğinin arttırılmasını amaçlayan Gresbas Projesi, Nisan 2016 yılında başlatılan
proje ile ana konu olan “Enerji Verimliliği” kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Portekiz InesTec Enstitüsü ile ortaklaşa oluşturul-

Energy Efficiency ensures that industrial businesses will not need
to reduce their manufacturing capacity while reducing their energy
consumption per product. The GRESPAS project was developed by Istanbul Technical University and Portuguese InesTec Institute with the
purposes of “Energy Efficiency” and it was introduced in April, 2016 in
order to maximize the energy efficiency of buildings. The Gresbas pro-

du. Gresbas projesi, tüketicileri enerjiyi kullanırken sanal platformda
interaktif olmaya ve daha etkili sonuçlara dayalı yaratıcı kullanımları
yapmaya zorluyor. “Gamified” olarak da tanımlanan bu süreçte tüketici alışkanlıkları izliyor ve elde edilen verilerle raporlama yapıyor.

ject encourages the consumers to be interactive in virtual platform and
to choose more creative solutions for better outcomes as they consume
energy. Also known as “Gamified”, this approach allows for the monitoring of consumer habits and creates reports with the data collected.

Proje hakkında standa gelen misafirlere detaylı olarak hazırlanan
şema üzerinden anlatımlar yapıldı. Enerji verimliliğinin vurgulandığı, akıllı araçların sergilendiği fuar’da Makel’i Sanayi Bakanı Müsteşarı
Veysel YAYAN ziyaret etti. Ürünler ve Gresbas Projesi hakkında detaylı
bilgi alan Sanayi Bakanı Müsteşarı Veysel YAYAN yapılan çalışmalardan memnun kaldığını dile getirdi. Elektrik dağıtım şirket temsilcileri de standımızı ziyaret ederken, Makel Ar-Ge Direktörü Ünal Küçük,
Sayaç Teknik Destek ve Satış Müdür’ü Abdülmecid Öğdül gelen misafirlere bilgilendirmelerde bulundular.

The visitors of the stand received detailed information about the project. Veysel YAYAN, Undersecretary for the Minister of Industry, visited
Makel’s stand at the fair focusing on energy efficiency and smart devices. Having been updated about Makel’s products and the Gresbas
Project, Veysel YAYAN, Undersecretary for the Minister of Industry, expressed the pleasure he felt to hear about these efforts. Among the visitors of the stand were the representatives of power distribution companies and they were filled in by Ünal Küçük, R&D Director of Makel,
and Abdülmecid Öğdül, Meter Technical Support & Sales Director.
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Somfy ile Babanızı Şaşırtın, Evinize
Dev Perdede Seyir Keyfi Taşıyın

B

üyük perdede film ya da maç izlemenin keyfi de bir o kadar büyük. Şimdi bina otomasyonu ve akıllı ev sistemlerinin dünyaca
ünlü markası Somfy ile siz de bu keyfi babanıza hediye edebilirsiniz. Somfy motorlu projeksiyon sistemleri ile bir dokunuşla perdeniz hazır hale geliyor, salonunuzda her an ayrı bir keyfe dönüşüyor.

masyonu, ideal ortamı koltuğunuzdan kalkmadan kolayca yaratmanıza olanak sağlıyor. Somfy Akıllı Ev Sistemleri ile projeksiyon perdesi, jaluzi, perde, panjur, aydınlatma, ısıtma sistemi gibi ekipmanları
uzaktan kumanda, tablet ya da akıllı telefon ile kolayca kontrol
edebilirsiniz.

Tek Dokunuşla, Seyir Zevkini Dev Perdeye Taşıyın

Teknolojik, Estetik ve Pratik

Evinizin rahatlığında ama sinema ambiyansında film izlemek şimdi
çok kolay. Televizyon, bilgisayar ya da telefonunuzun ekranını projeksiyon perdesine yansıtarak film ya da maç keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz.

Somfy Motorlu Projeksiyon Perdesi, izlemeniz bittikten sonra yukarı doğru sarılarak kompakt bir ünite haline geliyor. Duvara monte
edilebildiği gibi isteğe bağlı olarak estetik ve çekici bir çözüm için
tavana da entegre edilebiliyor. Somfy Motorlu Projeksiyon Perdesi,
babanızla birlikte film ya da maç keyfi yaşamanız için harika bir fırsat
olacak. Ürünlerle ilgili detaylı bilgiye ve ürünleri temin edebileceğiniz bayilere www.somfy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Koltuğunuzda rahatça otururken, sadece tek bir tıklamayla Somfy
Motorlu Projeksiyon Perdenizi indirin, perdeleri ve ışıkları kapatın.
Kendinizi yaşayacağınız konfora ve büyük keyfe hazırlayın. Ev oto-
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Yeni Micro PLC Büyük Bağımsız Makinelerin
Karmaşıklıklarını Azaltır

A

llen-Bradley Micro870 PLC, Micro800 ailesinin yeni amiral
gemisi, çoklu mikro PLC’ler yerine kullanılabilir. Makine tasarımcıları bağımsız ve büyük makine veya sistemlerde, kontrol
mimarisini optimize edebilmek için yeni programlanabilir bir akıllı
kontrolör kullanabilirler. Yeni Allen-Bradley Micro870 PLC 304 I/O,
280 KB hafıza ve 20 bin program emri içeren akıllı mikro uygulamaları destekler.

fonksiyon bloklarının kullanımını destekler. Buna ek olarak, makine
üreticileri bu makine bellek kapasitesini, Micro870 PLC kullanan tüm
makine modelleri, tek bir programla yönetebilmek için kullanabilir.

Rockwell Automation Mikro Kontrolörler Ürün Müdürü Yeow Keng
“Bugün tasarımcılar otomasyon projeleri için farklı PLC ölçekleri
kullanıyor. Bu yaklaşım farklı PLC ölülerinin envanter yönetiminin
yapılmasını ve farklı programların bakımının yapılmasını gerektirir.

Yeni Connected Components Workbench yazılım sürümü 11, Micro870 PLC’nin programlanması için tekil bir tasarım ortamı sunar.
Yazılım ayrıca Allen-Bradley PanelView 800 grafik terminallerini,
PowerFlex AC sürücüleri, Kinetix bileşenli servo sürücüleri, elektronik aşırı yük rölelerini, ışık perdeleri ve yapılandırılabilir emniyet
rölelerini yapılandırmak için de kullanılabilir. Bu özellik, bir sistemdeki her aygıt için başka bir programlama aracı kullanmak zorunda
kalmayan mühendislerin zamanından ve maliyetlerinden tasarruf
edilmesini sağlar.

Artık tasarımcılar kontrolörlerini uygulamalarının ihtiyacına göre ölçeklendirmek için Micro870 PLC kullanabilirler. Bu, özellikle de çoklu
makine türleri tasarlayanların envanter yönetimini sadeleştirmelerine yardımcı olur” dedi.
Micro870 PLC tasarımcılara üçe varan plug-in ve sekize varan I/O
genişletme modülü sağlayan esnek bir tasarım konsepti kullanır. Bu
özellik, tasarımcıların her bir makine türünün eşsiz gereksinimlerini
yerine getirebilmesi için, kontrolörü hızla kişiselleştirebilmesine ve
genişletebilmesine olanak sağlar.
Kontrolörün 280 KB bellek kapasitesi, modüler programlamayı ve
tasarım süresini azaltmaya yardımcı olmak için kullanıcı tanımlı
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Kontrolör, EtherNet / IP üzerinden haberleşir ve bir USB programlama portu, izole edilmemiş bir seri port ve bir Ethernet portu da dahil
olmak üzere çoklu gömülü iletişim seçeneklerini içerir. Aynı zamanda iki eksene kadar hareketi de destekleyebilir.

11 sürümündeki yeni bir dönüştürme aracı, MicroLogix müşterilerinin Micro800 kontrolör ailesine yükseltilmesini kolaylaştırır. Buna
ek olarak, sürüm 11, PartnerNetwork programının Encompass (Partner) üyelerinin, grafiksel yapılandırma profilleri yoluyla tamamlayıcı
üçüncü parti ürünlerinin yapılandırılmasını kolaylaştırır. Bu profiller,
yapılandırma sürecinin daha hızlı ve daha doğru olmasını sağlamak
için Micro800 eklentilerini ve I/O genişletmelerini destekler.

haber
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automation

Zil, Kilit, Priz, Termostat ve Video:
Şimdi Hepsi Akıllandı

D

ünyanın her yerinde şehir hayatı giderek hızlanıyor. Teknoloji
ise bu hıza ayak uydurmaya çalışan kişilerin hayatlarında kolaylık alanları yaratıyor. Akıllı güvenlik çözümleri de bunlardan
biri. Pronet’in Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Ediz Habip, “Alarm sistemleriyle entegre çalışan akıllı güvenlik ürünleri, bizim kişisel asistanımız gibi çalışıyor. Akıllı ürünlerle, hem güven içinde yaşıyoruz hem de gözümüz arkada kalmıyor”
diyor.

şıyor. Örneğin Akıllı Kilit sayesinde kişi evden uzakta olsa bile evinin
kapısını akıllı telefonundaki Pronet Plus uygulamasından açıp kilitleyebiliyor. Anahtarını evde unuttuğunda veya kaybettiğinde yine
bu şekilde eve giriş yapabiliyor.

Son yıllarda gündelik hayatta yer alan pek çok cihazın entegre olduğu akıllı teknolojilerin, en aktif ve etkin şekilde kullanıldığı alanlardan biri de güvenlik. Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet’in
Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz
Habip’e göre, güvenlik ihtiyacı, artık klasik anlamda bildiğimiz “hırsızlıktan korunma” kapsamını çoktan aştı.

hem de her gelen için evde olma gerekliliği ortadan kalkıyor. Üstelik
Akıllı Zil’in harekete duyarlı ışığı, kötü niyetli kişiler için caydırıcı etki
de yapıyor.

Habip, “Bugün, güvenlik ihtiyacına hizmet eden alarm sistemleri ve
akıllı ürünler hem güvenliği sağlıyor hem de hayatımızı kolaylaştırıyor. Bir ev veya işyerinde güvenliği en üstün hale getirmek için alarm
sistemleriyle entegre hale getirilen akıllı ürünler, bizim kişisel asistanımız gibi çalışıyor. Biz kendi hayat senaryomuz ve güvenlik ihtiyaçlarımıza göre direktif veriyoruz, akıllı ürünler de onu uyguluyor. Böylece hayatımızdaki pek çok konu, ev veya iş yerimizden uzakta olsak
bile, biz üzerine düşünmek zorunda kalmadan, düzenli ve sorunsuz
biçimde ilerleyebiliyor. Bu da güvenlik konusunda emin olmamız ve
gözümüzün arkada kalmaması demek oluyor” diyor.
“Anahtarı Evde Unuttum, Kaybettim” Gibi Bir Sorun Kalmıyor
Türkiye’nin ilk akıllı güvenlik hizmeti olan Pronet Plus kapsamında
sunulan çözümler Ediz Habip’in kastettiği ürünlere örnek niteliği ta-

Akıllı Zil ise üzerindeki kamera sayesinde, kapıya gelip zili çalan kişiyi
akıllı telefon üzerinden görüntüleme, hatta onunla karşılıklı konuşabilme imkanı sunuyor. Kullanıcı, Akıllı Kilit ile de gelen kişiye uzaktan
kapıyı açabiliyor. Bu sayede hem anahtar taşımaya gerek kalmıyor

Yangın Tehlikesine Karşı Akıllı Priz, Evin Isısını Yönetmek İçin
Akıllı Termostat
Evinizde herhangi bir prizdeki elektrik akımını siz uzakta olsanız bile
kesebilen Akıllı Priz sayesinde, prizde unuttuğunuz bir ev aletinden
ötürü yangın çıkma ihtimali ortadan kalkıyor.Akıllı Termostat sayesinde, siz eve gelmeden eviniz sizin önceden belirlediğiniz ısıya ayarlanabiliyor. Akıllı Zil ve Termostat, aynı zamanda enerji tasarrufuna
da destek oluyor.
Akıllı Video Evde Olup Biteni İzleme İmkanı Veriyor
Akıllı Video hizmetiyle ise ev veya iş yerini canlı yayında izlemek
mümkün oluyor. Ayrıca örneğin, okuldan eve gelen çocuğunuz kapıyı açtığında hareketi algılayan Akıllı Video, çocuğunuzun eve geldiği
anın kısa bir videosunu çekerek size bildirim olarak gönderiyor. Bu da
çocukları evde bakıcıyla yalnız kalan anne babalar veya işyerlerinde
değilken, orada neler olduğunu takip etmek isteyen işyeri sahipleri
için pratik bir çözüm oluyor.
Haziran June 2018
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Yapay Zeka Siber Güvenlikte Neleri Değiştirecek?

İ

nsanlığın en büyük icadı olarak nitelendirilen yapay zekanın kendini göstermediği pek alan kalmayacak. Bunlardan biri olan ve ilk
belirtileri karşımıza çıkmaya başlayan siber güvenlikte yapay zekanın etkilerini Innovera Genel Müdürü Gökhan Say aktardı.
Siber güvenliğin kronolojik tarihine bakıldığında uzun yıllar boyunca
virüs gibi sabit tehlikelerle mücadele ettiğini görüyoruz. Bu modelde
antivirüs firmaları, belirli aralıklarla güncellediği veri tabanına yakalanan virüslerin sistemleri ele geçirmesini önlemeye çalıştı. Ancak
bu yaklaşım, siber tehditlerin form değiştirmesi ve çeşitlenmesiyle
yerini daha proaktif, bulut bilişim platformları üzerinde anlık güncellenen bir güvenlik anlayışına bıraktı. Enerji santrallerini hedefleyen DDoS saldırıları ve benzeri saldırıların tüm üretimi durdurması
gibi tehlikeler yakın geçmişte tüm dünyanın gündemini oluşturan
riskler haline geldi.

tesisleri, nesnelerin interneti kapsamında kullanılan milyarlarca
sensör, küçük ya da büyük her bir makinenin birer veri üreticisi haline gelmesini en önemli etkenler olarak sıralayan Innovera Genel
Müdürü Gökhan Say, bu makinelerin ve sahada yer alan çok sayıda
sensörle merkez arasındaki yoğun veri alışverişinin aynı zamanda
siber tehditler için yeni bir kazanç kapısı anlamına geldiğini ifade
ediyor. Bu durumun altyapıların korunması için ek çözümler gerektirdiğini kaydeden Say, Innovera’nın bir iştiraki olan ATAR Labs bünyesinde geliştirilen ve tehditleri otomatik olarak analiz edip yanıt
veren robotik yazılımlar gibi çözümlerin, başta Güvenlik Operasyon
Merkezleri olmak üzere verinin işlendiği ve tutulduğu çok sayıda
noktanın proaktif güvenlik düzeyini yukarı taşıdığına dikkat çekiyor.
Tehdit Ne Kadar Büyük?
Siber tehditlerin ekonomiyi ve üretimin kalbini hedefleyen saldırıları, telafisi zor sıkıntılara yol açabiliyor. Kişisel veri hırsızlığı, üretimin
durması, borsanın ve finans sisteminin işlem yapamaz hale gelmesi
gibi durumlar milyarlarca dolarlık zararlara neden olabiliyor. Cybersecurity Ventures tarafından hazırlanan bir rapora göre bu tip suçların oluşturduğu zarar hızla artıyor ve 2021 yılında 6 Trilyon Dolar’a
çıkması öngörülüyor. Bu, 2015’te oluşan zararın yalnızca altı yılda iki
katına çıkması anlamına geliyor.
Yeni Çağın Şövalyeleri

Günümüzdeki tabloya bakıldığında ise daha sezgisel, proaktiflik seviyesi üst düzeyde siber güvenlik çözümleriyle karşılaşıyoruz. Ancak
siber tehditler, tıpkı insan bağışıklığına adapte olan farklı tipteki
mikroplar gibi, bu önlemleri aşacak yolları keşfetmeyi sürdürüyor.
Yapay Zeka Hızlı Büyüyen Bir Çocuk Gibi
Innovera Genel Müdürü Gökhan Say; “Yapay zekanın durumuna bakıldığında hızlı büyüyen bir çocuk yakıştırmasını yapmak mümkün”
yorumunu yapıyor. “Konuşmaya erken başlayan, okuma yazmayı
hızlı söken bir çocuk nasıl okula başladığında yaşıtlarından daha
başarılı oluyorsa yapay zeka için de yakın gelecekte sınıfın zeki öğrencisi yorumunu yapacağız” diyen Say, bunun ardında ise özellikle
makine öğrenimi teknolojisinin başarısı olduğuna dikkat çekiyor.
Farklı sektörlere getirdiği, bugün için ‘tuhaf’ kabul edilen çeşitli çözüm önerileri yapay zekanın kabullenilme oranını da yükseltiyor. Bu
kabullenişin ardında kimi zaman verimlilik, kimi zaman hız, kimi
zaman maliyetler olsa da listenin başındaki kavram çoğunlukla insanlardan daha etkili çözüm sunabilmesi.
Endüstri 4.0 Çağı Geçiş Sürecini Hızlandıracak
Yapay zekanın siber güvenlikteki rolü özellikle Endüstri 4.0 uygulamalarının yaygınlaşmasıyla daha da artacak. Veri temelli üretim
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Innovera Genel Müdürü Gökhan Say, yapay zeka her ne kadar emekleme döneminde olsa da siber güvenliğin şövalyesi olma yolunda
hızla ilerlediğini ifade ediyor: “Dünyadaki çeşitli örneklere bakıldığında havacılık, demiryolu, enerji, finans gibi ana sektörlerde gerçekleşen siber tehditlere karşı sektörel yapay zeka uygulamalarının
bir şövalye misali kalelerini korumaya başladığı görülüyor.” ifadesini
kullanan Say, bu durumun verinin ve veri iletişimin son derece yoğun olduğu akıllı şehirler, sürücüsüz otomobiller ve uzaktan yönetilen akıllı sayaçların dahil olduğu enerji ağları için de geçerli olduğunu kaydediyor.
Öğrenen Güvenlik Altyapıları
Yapay zekanın bir bekçi gibi konumlandırılması, pek çok avantajı
beraberinde getiriyor. Özellikle makine öğrenimi yoluyla öğrenen BT
altyapıları kurmak, yeni geliştirilecek siber tehlikelere karşı avantaj
sağlıyor. Gökhan Say, bu sayede yalnızca mevcut tehlikelerin değil,
tehlikeyi önceden sezen, hatta sonraki nesil siber saldırıların neler
olabileceğini daha başından tespit edebilen yapay zeka destekli siber güvenlik çözümlerinin yakında daha fazla gündeme geleceğine
dikkat çekiyor.
Endüstri 4.0 ve 5G teknolojilerine vurgu yapan Say; hem Endüstri
4.0’ın getirdiği dijital fabrikalar hem de 5G iletişim altyapısının kurulmaya başlanmasıyla daha da yoğunlaşacak olan veri trafiği ve beraberindeki akıllı şehir gibi yapıların, yapay zekanın siber güvenlikte
kullanımını adeta zorunlu tuttuğunu ifade ediyor.
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OpenZeka MARC Etkinliğinde Mini Otonom Araçlar
Bosch’un Desteğiyle Yarıştı

S

on teknoloji ürünü sensör ve yapay zeka algoritmalarını kullanmak ve otonom araç uygulaması geliştirmek amacıyla OpenZeka tarafından düzenlenen MARC Mini Otonom Araç Yarışması,
Bosch Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleşti.
Yakın gelecekte hayatın her alanında yer bulacak otonom sistemlerin tasarlanması ve yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesi konusunda otonom meraklılarını bir araya getiren OpenZeka MARC Mini
Otonom Araç Yarışması’nın finali, Bosch Türkiye ana sponsorluğunda
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yapıldı.

gulamasının 2022 yılında tamamen yaygınlaşması öngörülüyor.
Bosch’un bu alandaki çalışmalarıyla ağa bağlı ve otonom sürüş,
mobiliteyi stressiz ve bunun neticesinde kazasız hale getiriyor. Diğer
yandan bu dönüşümde ihtiyaç duyulacak insan kaynağının gelişmesine de büyük destek sağlıyoruz. Genç ve heyecanlı arkadaşların
yoğun ilgi gösterdiği OpenZeka MARC Mini Otonom Araç Yarışması’nı
desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu organizasyonu, daha geniş kitlelere yaymak için çalışacağız” dedi.

Türkiye’de yapay zeka algoritmalarının kullanıldığı ilk otonom araç
yarışması olma özelliğini taşıyan OpenZeka MARC Mini Otonom Araç
Yarışması ile hayatın her alanında yer bulacak otonom sistemlerin
tasarlanması ve yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesi konularında teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek firmaların ihtiyaç duyacağı insan kaynağının oluşmasına katkı sağlanması hedefleniyor.
Dünya çapında ‘Yaşam için teknoloji’ geliştiren Bosch, ‘kazasız ve
stressiz trafik’ vizyonu doğrultusunda otonom sürüş konusundaki
çalışmalarına hız verdi. Şirket, sürücü destek sistemleri, navigasyon
sistemleri, aracın içinde ve dışında yer alan bağlanabilirlik çözümleri
gibi, otonom sürüş için gerekli olan tüm teknolojinin geliştirilmesinde önemli rol üstleniyor.

Bosch’ta Otonom Sürüş İçin 4.000 Mühendis Çalışıyor
Bosch Mobilite Çözümleri İlk Donanım Satış Direktörü Gökhan
Tunçdöken, OpenZeka tarafından organize edilen yarışmaya destek
vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Bosch olarak otonom
araçlarla ilgili teknolojiler geliştiriyoruz. Bugün yaklaşık 4.000 mühendis, Bosch’ta otonom sürüş çözümleri üzerinde çalışmalar yürütüyor. Çok yakın gelecekte sürücülerin araçlarına gitmesi yerine,
araçların sürücülere gittiğine şahit olacağız.
Bosch, 2020 yılının başından itibaren, Daimler iş birliğiyle tamamen
otonom, sürücüsüz otomobillerin yollara çıkmasını sağlayacak. Bu,
şehirlerdeki trafik akışını iyileştirecek ve trafik emniyetini artıracak.
Kullanıcılar, akıllı telefonlarını kullanarak, bir paylaşımlı otomobil
veya robot taksi siparişini rahatlıkla verebilecek. Robot taksi uy-
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Türkiye’nin ilk mini otonom araç yarışmasını düzenlediklerini belirten OpenZeka Kurucusu Ferhat Kurt ise “OpenZeka olarak vizyonumuzu, yakın gelecekte hayatın her alanında yer alacak otonom
sistemlerin tasarlanması ve gerçek hayata dair problemleri çözecek
yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesi olarak belirledik. Bence
bu vizyonu hayata geçirmenin yolu, dünyada gerçekleşen Endüstri
4.0 devrimini ülkemizde uygulayacak ve gelişimine katkı sağlayacak
insan kaynağını yetiştirmekten geçiyor. OpenZeka MARC- Otonom
Araç Yarışması bu nedenle ülkemizdeki ilk ve katılımcıların sürücüsüz araç geliştirme eğitimi aldığı tek yarışma. OpenZeka olarak 2019
yılında MARC-Otonom Araç Yarışmasını ülkenin geneline yayarak,
mümkün olduğunca çok takım eğiterek, bu süreçte bizimle beraber
ilerleyen partnerlerimizle birlikte ülkemizin ihtiyaç duyacağı insan
kaynağını yetiştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
Yarışma Yoğun Katılımla Gerçekleşti
Lise ve üniversite öğrencileri ile otonom araç meraklılarının yoğun
ilgi gösterdiği yarışmaya 4 lise,13 üniversite ile 6 otonom araç meraklısı takım olmak üzere toplam 170 kişiden oluşan 23 takım katıldı. Takımlar, geçen yıl Ekim, Kasım ve Aralık aylarında atölye çalışmalarında aldıkları eğitimlerle araçlarını geliştirmeye başladılar.
Organizasyonun ilk yarışı Şubat ayında Ankara’da gerçekleştirildi.
6 Mayıs’ta yapılan final sonunda ise üniversite liginde, yarışmaya 3
ayrı takımla katılan Trakya Üniversitesi’nden Cleaf Takımı birinciliği
kazanırken, lise liginde birinciliği SEV Amerikan Koleji aldı. Şirketlerin yarıştığı ‘Otonom araç meraklıları’ liginde ise Infotech takımı ipi
göğüsledi.
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Siemens Akıllı Bina Sistemleri Tedarikçisi
Enlighted’ı Satın Alıyor

S

iemens Bina Teknolojileri bölümü, binalara yönelik akıllı IoT
(Nesnelerin İnterneti) sistemlerinin lider tedarikçisi Enlighted’ı
satın alıyor.

sörler. Ayrıca platform daha düşük enerji tüketimi, daha verimli alan
kullanımı, daha iyi çevre yönetimi ve mülklerden daha fazla yararlanma imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Bina Teknolojileri bölümü, binalar için akıllı IoT (Nesnelerin İnterneti) sistemlerinin lider
tedarikçisi olan ve merkezi Silikon Vadisi’nde bulunan Enlighted Inc.
şirketini satın alıyor. Gelişmiş dijital sensör sistemlerini pazara sunan
Enlighted, akıllı bina sektörünün başarılı oyuncularından biri olarak
faaliyet gösteriyor.
Her iki şirket de satın alma işleminin finansal detaylarını açıklamama kararı aldı. İşlemin 2018’in üçüncü çeyreğinde tamamlanması
bekleniyor. Enlighted, Siemens Industry Inc.’nin yüzde 100 iştiraki
olacak ve bağımsız bir tüzel kişilik olarak yönetilecek.

Binanın Aydınlatma Maliyetlerini Yüzde 85’e Varan Oranda
Düşürebiliyor
Enlighted, sensörlerden toplanan verileri analiz edip görselleştirerek binaların işletme maliyetlerini düşürüyor ve bina içinde daha iyi
yaşam koşulları sunuyor. Bu sensörler her aydınlatma armatürünün
içine yerleştirilebiliyor; çevresel koşullara ve doluluğa bağlı değişiklikleri tespit etmek, aydınlatma ve HVAC (ısıtma, havalandırma ve
klima sistemleri) ihtiyaçlarına gerçek-zamanlı yanıt vermek üzere
saniyede 65 kez veri toplayabiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Bina Teknolojileri Üst
Yöneticisi (CEO) Matthias Rebellius, “Enlighted, verinin gücünden
yararlanarak çoklu-sensörlere dayalı bir IoT platformu geliştirdi ve
böylece akıllı binalarda devrim niteliğinde güçlü bir etki yarattı. Bu
satın almayla birlikte biz de akıllı bina sektöründe dijitalizasyona
liderlik etme konusundaki kararlılığımızı göstermiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.
Enlighted Inc. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Joe Costello da
“Siemens’in global iş ortağımız olmasıyla, akıllı bina teknolojilerimizin uluslararası pazarlarda benimsenmesini ve inovasyon hızımızı
artıracağız” değerlendirmesinde bulundu.
Enlighted, ticari gayrimenkuller için dünya standartlarında bir IoT
platformu oluşturarak bu alanda teknoloji lideri oldu. Platformda
çoklu-fonksiyonlara sahip sensörler, dağıtık işlem sistemi, platforma
özel ağ ve yazılım uygulamaları yer alıyor. Enlighted platformunun
en kritik özelliği, verileri güvenli bir şekilde buluta aktaran akıllı sen-

Gelişmiş akıllı aydınlatma kontrol uygulaması sayesinde, Enlighted
platformu gelişmiş LED armatürlerle birlikte kullanıldığında bir
binanın aydınlatma maliyetlerini yüzde 85’e varan oranda düşürebiliyor. Ayrıca platform, binanın içindeki kişilerin ve varlıkların yerini tespit edebiliyor, katların ve odaların doluluk durumunu analiz
edebiliyor. Son olarak da Enlighted platformu Siemens çözümleriyle
birlikte kullanıldığında, HVAC sistemlerinin enerji verimliliğini optimum seviyeye taşıyabiliyor.
İnsanlar İle Binalar Arasındaki Diyaloğu Artırıyor
Bir binada üretkenliğin, enerji verimliliğinin ve konforun artırılması
açısından bina-insan etkileşimi büyük önem taşıyor. Enlighted, kurulduğu günden bu yana binaları daha verimli, binalardaki çalışanları da daha üretken hale getirmenin yollarını bulmaya odaklanıyor.
Enlighted’ın tüm aydınlatma armatürlerine uygulanabilen dijital
sensör sistemiyle donatılmış akıllı IoT platformu, insanlar ile binalar
arasındaki diyaloğu artırarak akıllı binalarda devrim yaratan temel
bir unsur oluyor.
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Schneider Electric, Otomasyon ve Güç Dağıtım
Sistemlerinde Entegrasyona Öncülük Ediyor

S

chneider Electric, dijitalleşme ve otomasyon ve güç dağıtım sistemlerinin entegrasyonu ile maliyet, zaman ve enerji verimliliği
yaratacak yeni çözümler geliştirmeye devam ediyor. Şirket, bu
çözümleriyle müşterilerinin rekabette güçlenmesi için yeni fırsatlar
yaratıyor.

ortamlara dönüştü. Örneğin, güç açısından duyarlı otomasyon ekipmanlarının çalışır durumda kalmaları sağlam bir güç izleme programını gerektiriyor. Tersine otomasyon sistemleri, proseslerin hızını
ve doğruluğunu artırarak güç güvenilirliğini ve maliyet tasarrufunu
artırıyor.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, endüstriler arasında verimlilik sağlamanın, güç dağıtım sistemleri ve otomasyon sistemlerinin gelişip yakınlaşmasına
bağlı olduğunu vurguluyor. Entegrasyon çalışmaları, özellikle enerji
alanında çalışan şirketler açısından oldukça verimli hale geliyor. Bu
şirketler, değer zinciri boyunca maliyet tasarrufu sağlıyor, rekabette
kalma şansı yakalıyor ve kuruluş çapında tamamen optimum hale
getirilmiş operasyonlar için bilgi ve destek alabiliyor.

Bu nedenle Schneider Electric dijitalleşmeye ağırlık verilmesi gerektiğini savunuyor. Artık, akıllı cihazlar ve gelişmiş araçlar kullanan
kritik tesislerin güç ve otomasyon sistemleri birbirleriyle iletişim kurabiliyor ve en iyi performans için birlikte çalışabiliyor.

Gittikçe Zorlaşan Rekabet Ortamı İçin Yol Haritası
Geleneksel olarak güç dağıtımı ve otomasyon sistemleri bağımsız
olarak tasarlanır, işletilir ve kaynak sağlanır. Fakat gelişen teknoloji
sayesinde enerji ve otomasyon dünyaları giderek dijital bağlantılı
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Endüstriyel otomasyon sistemleri, otomatikleştirilmiş operasyon ve
kontrol için kontrol cihazları ve teknolojiyi kullanarak karmaşıklık ve
insan becerileri arasında köprü kuruyor. Operasyonel bilgi sağlayarak, varlıklar ve üretim çıktısını en üst düzeye çıkarmak için kaynakların daha verimli kullanımını teşvik ederek, görevleri basitleştirerek
ve tesis stratejilerini uygulayarak daha iyi ve daha hızlı karar almayı
destekliyorlar. Otomasyon sistemleri üretim değerini arttırdığı gibi
maliyetleri düşürüyor ve güvenliği geliştiriyor. Ayrıca şirketlerin yönetmeliklerle uyumluluğuna yardımcı oluyor.

otomasyon ürün
automation

Eaton’ın Buton Konfigüratörü Gelişmiş Ürün
Portföyümüzdeki Kumanda Cihazlarının
Seçimini ve Kombinasyonunu Kolaylaştırıyor

E

aton’ın çevrimiçi buton konfigüratörü müşterilerin kendi bilgisayarlarının rahatlığında kumanda cihazlarını isteğe göre yapılandırmalarını sağlıyor. Bu araç sezgisel düzeni makine üreticileri ve
tesisatçılar düşünülerek özel olarak fakat elektrik toptancıları, inşaat

ları da öne çıkararak, tamamlanmış cihazların özelleştirilmiş montajını da destekliyor. Ürün Grubu Makine İşletim & Kontrol Departmanı
Ürün Müdürü Bernd Wolff “ Eaton artan güçlü kurulum araçları pazar
taleplerini bu yazılımla karşılıyor” diyor ve ekliyor “ Bunun sonucu

ve tedarik sektöründeki son kullanıcılar bu aracı son derece faydalı
buluyor. Kullanıcı dostu ara yüzüyle bu araç insan makine ara yüzleri için gerekli olan tüm unsurların herhangi bir yerde herhangi bir
zaman seçimine ve yapılandırılmasına olanak tanıyor. An itibarıyla
bu yazılım 2600 Eaton ürününde kullanılıyor. Bu ürünler RMQ-Titan
ailesi bileşenlerini, (Bir önceki seriyle kombine edilebilen) yeni RMQ
Flat serilerini, hepsi bir arada RMQ kompakt çözümünün farklı sürümlerini ve RMQ16 serilerini ve ayak ve avuç içi şalterlerinin Fak
Serisi’ni içeriyor.

olarak müşterilerimiz sadece sezgisel ara yüzle değil, aynı zamanda her ürünün sanal bir kumanda paneli yoluyla anlık olarak ortaya
çıkarılan hareketli görüntüsü sayesinde daha verimli bir şekilde çalışabiliyorlar.”

Birbirinden ayrı ürünlerin kendinden açıklamalı, grafik tabanlı sunumu ve muhtemel kurulumlarının açık ve basit görselleştirmesi sayesinde, kullanıcı önemli katma değere sahip olacak. Böylece, mevcut
ürünlere hızlı genel bir bakış, birbirinden ayrı ürünlerin basit ve hızlı
seçimi ve bir tıklamayla belgelemeye dayalı bilgi oluşturma seçeneği gibi faydalar sağlanacak. Ayrıca bu yazılım, muhtemel herhangi
bir yanlış kurulumu reddetmenin yanı sıra izin verilebilir konfigürasyonları da öne çıkararak, tamamlanmış cihazların özelleştirilmiş
montajını da destekliyor. Ayrıca bu yazılım, muhtemel herhangi bir
yanlış kurulumu reddetmenin yanı sıra izin verilebilir konfigürasyon-
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Bu aracı www.eaton.de/config/rmq adresinde ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bir sonraki adım olarak Eaton, süreci daha da basitleştirmek ve kullanıcılara çok daha geniş seçenekler sunmak için, geliştirilmiş özelliklerin yanı sıra yeni ürün grupları da eklemeyi planlıyor.
Daha fazla bilgi için www.eaton.de adresini ziyaret ediniz. En son
gelişmeler içinse, bizi Twitter (@ETN_EMEA) veya LinkedIn (Eaton)
üzerinden Eaton takip edebilirsiniz.
Eaton’un elektrik mühendisliği bölümü güç dağıtımı, güvenli ve kesintisiz güç kaynakları, makine ve bina otomasyonu, makine ve motor koruması, aydınlatma, güvenlik ve kablo yönetimi ve zorlu ortam
koşulları ve patlayıcı ortam koşullarına yönelik ürünler ve mühendislik hizmetleri sağlamada dünya lideridir. Küresel çözümleriyle Eaton
bugün güç yönetiminde en önemli zorluklara karşı çözüm sağlamak
için mükemmel şekilde konumlandırılmıştır.
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Dijital Platformlar “Kişiye Özgü” Ana Sayfalarla
Etkileşimi Artıracak

Y

eni nesil iş teknolojilerinin konuşulduğu 360 CIO Zirvesi’ne
sponsor olan Related Digital, dijital dönüşümün omnichannel
pazarlamaya nasıl hayat verdiğini katılımcılarla paylaştı.

Related Digital, “Yeni Nesil Teknolojiler & Yeni Nesil İş Modellerinde
Paradigma Değişimi” ana temasıyla bu hafta düzenlenen 360 CIO

lam, “Related Digital ile biz bunu yapıyoruz. Veriyi toplayıp birleştirerek, aksiyon alınabilir profiller oluşturuyoruz.
Sonrasında bu profillerin davranış ve ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmesi ve iyileştirilmesini sağlıyoruz. Son olarak, iletişim süreçlerini farklı kanallar üzerinden, gerçek zamanlı, bireysel ve otomatik

Related Digital CTO’su Ozan Sağlam

Zirvesi’nin sponsorları arasında yer aldı. Dijital dönüşümün iş dünyasına etkilerinin konuşulduğu zirvede bir sunum yapan Related Digital CTO’su Ozan Sağlam, omnichannel pazarlamayı mümkün kılan
teknolojik altyapıları anlattı.

mesajlar gönderebilecek şekilde otomasyonla zenginleştiriyoruz”
açıklamasını yaptı.

Yapay zeka destekli ve bulut tabanlı bir pazarlama otomasyon platformu olan Related Digital, omnichannel etkileşimi artırmak için
360 derece müşteri görünümü sunuyor. Euromessage, Visilabs ve
Semanticum teknolojilerini tek bir platform üzerinde sunan Related
Digital, kullanıcı alışkanlıklarına göre kişiselleştirme yapan hedefleme senaryolarıyla web, mobil, e-posta ve sosyal medya gibi farklı
iletişim kanalları arasında kesintisiz bir müşteri deneyimi sunuyor.

Kişisel hale getirilmiş hedefleme teknolojilerinin web sitesi ziyaretçilerinin etkileşimini kayda değer biçimde artırdığına dikkat çeken
Sağlam, “Omnichannel pazarlamada her ziyareti bir yolculuk gibi ele
alıp, doğru anda doğru adımları atmak gerekiyor.

Tüketiciye gerçek bir omnichannel deneyimi sunabilmek için farklı
kaynaklardan verilerin toplanması ve her bir müşteri için kanallar
genelinde tek bir profil oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Sağ-

Ziyaretçilerin İlgi Alanlarına Göre Kişiye Özgü Ana Sayfa
Tasarlanabiliyor

Ziyaretçi, sayfada yeteri kadar vakit geçirdikten sonra abonelik seçeneğinin sunulması, bir diğer iletişim kanalı olan e-posta aboneliğine
yapılan başvuruları artırıyor. Benzer şekilde, kaybetmek üzere olduğunuz tüketicilere tam zamanında bir indirim kuponu teklif ederek
onları geri kazanmanız mümkün” dedi.
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Endüstri 4.0 Yerinde Tartışıldı
T Tipi Eleman Aranıyor

Ü

çüncüsü yapılan endüstri 4.0 toplantısında konuşan Festo Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Osman Türüdü, “En çok T tipi eleman işimize yarıyor. Her işten biraz anlayacak. Ama bir işi çok
iyi bilecek. bu insan tipi her yerde aranılır olur” dedi.
Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) ve Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) birlikte
düzenlediği 4.0 toplantılarının bu defaki durağı Festo şirketi oldu.

Endüstri 4.0’ı uygulamaya başlamış bir şirket olan Festo’da yapılan
toplantıda konuyla ilgili beyin fırtınası yapıldı.
Endüstri 4.0 Uyumlu Fabrikalar başlıklı toplantının panel bölümünde söz alan Festo Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Osman Türüdü,
“Almanya 4.0 ile 4 yıldır yakından ilgileniyor. Ama orada da tüm işletmeler bu sisteme geçmiş değil. Türkiye’de 4.0’ın biraz karıştırılıyor.
4.0 bir araç. Daha iyi üretim yapmak, daha iyi satış yapmak için bir
araç” dedi.
Türkiye’de endüstri 4.0 konusunda sıkıntılar olduğunu söyleyen Türüdü, “Bu konuya ülke olarak hazır olmak için hukuki ve teknolojik
altyapı hazırlanmalı. Ayrıca siber güvenlik ve eğitim de bu konuda
adım atmak için önemli” diye konuştu.
Ensdüstri 4.0’a hazırlanmak insanı değiştirmek yerine ortamı değiştirmekle işe başlanması gerektiğini söyleyen Türüdü şöyle devam
etti:
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“İnsan ve organizasyon gelişmeli ki teknolojik olarak başarı sağlanabilsin. Sürekli organizasyon ve yapı değişimi yapılmalı. Tek yönlü
iletişimle yapılması söz konusu değil. Bilgili ve yetkili kişiler artacak.
Rekabet ve işbirliği bir arada olacak yapılar olmalı. İnsanda T yapısı
bizim için önemli. Her şeyi biraz bilecek ama bir konuyu çok iyi bilecek.
Bu bizim aradığımız insan tipi. Yeni dönemde böyle insanların önü
açık olacak.

Televizyoncu Çetin Ünsalan’ın yönettiği panelde söz alan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Galip Cansever endüstri
4.0’ın Türkiye için hayati önem taşıdığını belirterek, “Robotlar çalışacak insanlar işsiz kalacak diye bir şey yok. Yeni iş sahaları açılacak.
Bunu üniversite eğitimi görmüş mühendisler yapabilir” dedi.
Panelda konuşan ENOSAD Başkanı Dr. Hüseyin Halıcı da “Endüstri
4.0’ı kaçırmış değiliz. Almanya 4.0 dedi. Çin, Hindistan vs. az gelişmiş ülkelerde Endüstri 4.0’ı takip ediyor. Endüstri 4.0 kalkmamış bir
tren gibi, henüz standartları oluşmamış. Hedefe kitlenmeliyiz. Çok
konuşuyoruz, icraatta tereddütlüyüz” değerlendirmesi yaptı.
EGD Başkanı Celal Toprak da toplantının açılışında “Bu bizim üçüncü
beyin fırtınası toplantımız. Bu süreç devam edecek. Amaç farkındalık yaratmak, söylemden eyleme geçmek. Bunun için önümüzdeki
dönemde İstanbul dışında da toplantılar düzenlemeyi hedefliyoruz”
dedi.
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Schneider Electric, Compact NSX Serisinin
Yeni Üyesi Compact NSXm’i Tanıtıyor

R

oto-aktif kesme teknolojisini temel alan tasarımla en güvenilir
koruma. Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman
Schneider Electric, elektrik uzmanlarının verimliliği ve güvenliğini geliştirmeye yönelik olarak bugün, yeni Compact NSXm devre
kesicileri ve yük ayırıcılarını sektöre sundu. Compact NSXm devre
kesicilerle dayanıklı güç koruması ve kolay kurulum sağlamak, çalışmalarınızda “Benzerlerinden Ayıran Performans” sağlıyor.

Compact NSXm devre kesici; alçak gerilim panoları ve panelleri,
makineler ve kontrol panelleri için tasarlanmıştır. Her kutupta termik (aşırı yük) ve anlık (kısa devre) algılama öğeleriyle 3 kutuplu
veya 4 kutupludur. Esneklik için tasarlanan ürün, dahili DIN rayı ve
plakaya montaj özelliklerinin yanı sıra müşterilerin ürünü kendi özel
ihtiyaçlarına göre kolaylıkla yapılandırmasına olanak tanıyan döner
tutamaklar gibi sahada kurulum seçenekleri sunar. Maksimum özelleştirme için çok sayıda hazır kablolu yardımcı donanım da bulunmaktadır.
Compact NSXm devre kesiciler ayrıca, EverLink™ kaçak yolu telafi
teknolojisi içerir. Bu patentli teknoloji, ısı döngüsü veya titreşimin

gevşetme etkilerini azaltarak kalıcı bir bağlantı sağlar. Buna ek olarak, montaj ve bağlantı süresini kısaltır ve sıkıştırma pabuçları ihtiyacını ortadan kaldırır. EverLink teknolojisi, esnek kablolar dahil tüm
kablo türleriyle kullanıma hazırdır.

Baştan aşağı verimliliğinizi geliştirmek, güvenliğinizi artırmak ve
her işinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirmenize olanak tanımak için
üretilmiştir. Sahada tek tıkla çalışan ve dışarıdan görülebilen yay
tipi yardımcı cihazlar ve panel üreticileri ve kurulumcular için gerçek bir ezber bozan olduğunu düşündüğümüz EverLink bağlantısı ile
çalışmak gerçekten zevkli olacak. Bunları ürünlerinde sunan makine imalatçıları, müşterilerine en iyi seçeneği verdiklerini bilecek ve
danışman mühendisler, dikkate değer ayrım ve kademelendirmeyi
takdir ederek daha fazla proje kazanan ve daha iyi sonuçlar veren
teklifleri bir araya getirecekler. Compact NSXm devre kesiciler, beş
kesme kapasitesi seviyesiyle 16A - 160A aralığında mevcuttur: 415
volt’ta 16, 25, 36, 50 ve 70kA. Bu, en güncel çevre düzenlemeleriyle uyumluluğu garanti eden bir Schneider Electric Green Premium
ürünüdür.
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SARI SAYFALAR
EX BİLİŞİM
Firmamızda çalıştırılmak üzere
elektrik arızalarını giderebilen, uydu
montajı ve kamera montajı yapabilen
personel alımı yapılacaktır.

KAPLAN ELEKTRİK
İzmir, Foça ve Manisa’da çalışacak, dürüst
elektrik usta-kalfaları aranmaktadır.
Sürekli iştir ve kalacak yer mevcuttur.

AYHAN MÜHENDİSLİK
Firmamıza elektrik proje personeli
aranmaktadır. Tercihen, Autocad
ve Office kullanabilen, daha önce
elektrik projeleri çizmiş, yakın çevrede
ikamet eden, yeniliklere açık, sürekli
kendini geliştirmek isteyen.

Emre UYSAL / 0312 274 05 82

Bülent KAPLAN / 0232 812 32 31

Eray KOYUHİSARLI / 0212 475 98 52

48 ELEKTRİK
Tam zamanlı çalışacak, avize montajı
yapabilen, elektrik malzemelerinden
anlayan, ehliyeti olan, takım çalışmasına
hakim, yoğun ve esnek çalışma koşullarına
uyum sağlayabilecek, ekip çalışmasına
uyum gösterebilen, kendine ve işine
özen gösteren adaylar aramaktayız.

SİMDEN AYDINLATMA
Robot sitemini bilen, deneyimli
elektrositatik toz boya ustası alınacaktır.
Sancaktepe Çekmeköy’de ikamet
eden adaylar tercih sebebimizdir.

ÖZBAY PANO
Kendine güvenen, ekip çalışmalarına
alışkın, elektrik ve otomasyon projelerini
okuyup yorum yapabilen, otomasyon
pano imalatı ve kurulumu yapabilen,
sahada kablolama konusunda
deneyimli, kendini geliştirmeye uygun
takım arkadaşları aramaktayız.

Hasan DİNLER / 0324 328 38 48

Abdurrahman DENİZ / 0216 314 77 34

Levent ÖZBAY / 0233 856 00 20

İLKPEN OTOMASYON
Beylikdüzü’ndeki pvc kapı-pencere üretimi
ve montajı yapan fabrikamızda çalışacak;
deneyimli, 18 -35 yaş arası elemanlar
alınacaktır. Esenyurt-Parseller- Yakuplu
güzergahlarına servisimiz olup ilgili
yerlerede ikamet edenler tercihimizdir.
Servis+Yemek+SGK mevcuttur.

DÜZGÜNLER ELEKTRİK
Arnavutköy imalathanemizde çalışmak
üzere LED aydınlatma ve elektrik
ürünlerinden anlayan, ön lisans veya
lisans mezunu, teknisyen, Ar-Ge uzmanı
veya mühendis alınacaktır. Arnavutköy
veya çevresinde ikamet etmesi
önemlidir. Çalışma saatleri; Hafta içi
08.00-19.00 Hafta sonu 08.00-14.00.

MALKAN MAKİNA
Gaziosmanpaşa-Küçükköy-Yeşilpınar
civarında ikamet eden, Küçükköy’deki
makine imalat fabrikamıza tercihen
askerliğini yapmış meslek lisesi veya
çıraklık okulu mezunu elektrik montaj
işleri için genç elemanlar alınacaktır.

Ahmet FELEK / 0212 876 07 36

Sercan KAÇMAZ / 0212 615 00 53

Mustafa YAĞMURKAYA / 0212 538 05 34
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Yeni Kontrolörler Makine Güvenliğini
Sadeleştirir ve İyileştirir

R

ockwell Automation kontrolörleri makineye özel emniyet ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilebilir ve daha hızlı reaksiyon sürelerini destekler. Mühendisler Rockwell Automation’ın yeni kontrolörlerini kullanarak makine emniyet sistemlerini sadeleştirebilir ve
emniyet performansını artırabilir.

Yeni Kontrolörlerin Bazı Diğer Faydaları İse Şöyle Sıralanabilir
Daha İyi İletişim Kapasitesi
GuardLogix 5580 ve Compact GuardLogix 5380 kontrol cihazlarındaki gömülü gigabit Ethernet, sayısı giderek artan akıllı cihazları
desteklemek için daha fazla iletişim kapasitesi sağlar. Bu, mühendislerin ekstra donanım eklemeden veri-yoğun akıllı üretim hedeflerini tutturmalarına yardımcı olur. Ayrıca, geleceğin makinelerinde
kullanıcıların bir gün daha fazla veri toplamak ve paylaşmak için
duyabilecekleri ihtiyacı da karşılar.
Daha Verimli Makineler
Kontrolörler, Studio 5000 entegre geliştirme ortamı ve Kinetix 5700
servo sürücü ile kullanıldığında, yeni güvenli durdurma, güvenli hız,
güvenli konum ve diğer güvenli izleme fonksiyonlarını destekler.
Bu emniyet fonksiyonları, emniyet sistemi operasyonlarında daha
fazla esneklik sağlar; örneğin bir çalışan yaklaştığında makineyi durdurmak yerine yavaşlatabilir. Bu, arzu edilen seviyede bir emniyet
seviyesinden taviz vermeden makine verimliliğini artırabilir. Bu yeni
işlevler, Studio 5000 yazılımında bulunan yerleşik emniyet talimatları kullanılarak uygulanır.

Allen-Bradley GuardLogix 5580 ve Compact GuardLogix 5380
kontrolörleri SIL 2/PLd’den SIL 3/PLe’ye emniyet sistem düzeyleri
arasında ölçeklendirilebilir. Bu ölçeklendirilebilirlik mühendislerin
emniyet sistemi tasarımını optimize etmelerine ve muhtemelen
maliyetleri azaltmalarına yardımcı olur ve bunu en güncel makine
emniyet düzenlemelerine bağlı kalarak gerçekleştirir. Yüksek performanslı kontrolörler daha hızlı reaksiyon sürelerine ve daha kısa emniyet mesafelerine ulaşmak için daha yüksek işlemci gücü kullanır.
Bu da daha küçük makineler üretebilmeyi, değerli alandan tasarruf
sağlamayı ve operatör verimini artırmayı destekler.

Mühendisler ayrıca imece robotları gibi uygulamaları desteklemek
için de emniyet fonksiyonlarını kullanabilirler. Bir insan robota çok
yaklaşırsa, sistem o insanın varlığını algılar ve robotun hareketini
yavaşlatabilir ya da durdurabilir.

Rockwell Automation emniyet sistemleri ürün müdürü Dave Sullivan “Birçok mühendis emniyet sistemlerini, bir uygulamanın gerektirdiğinden daha yüksek bir emniyet seviyesiyle inşa eder” dedi ve şu
değerlendirmeyi yaptı:
“Bu gibi sistemler, ihtiyaç duyulandan daha fazla ve gereksiz bileşen
fazlalığına yol açar, karmaşıklığı artırır ve olması gerekenden daha
pahalıya mal olur. Yeni kontrolörlerimiz mühendislerin ihtiyaçları
doğrultusunda doğru ölçekte bir emniyet sistemi inşa etmesini sağlar ve artık kapasite oluşmaz.
Yeni yüksek performanslı kontrolörler mühendislerin karmaşık makinelerde kullandıkları çok sayıda kontrolörü konsolide etmelerine
de yardımcı olur. Hem standart hem de emniyet kontrolleri için tek
bir yüksek performanslı kontrolör kullanmak, verimi artırmaya ve
sistem maliyetlerini, karmaşıklığı ve kabin ölçüsünü düşürmeye
yardımcı olur.

GuardLogix 5580 ve Compact GuardLogix 5380 kontrolörleri, fonksiyonel emniyet konusunda TÜV onaylıdır.
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İŞİN ŞEHRİ

Afyon

Afyon

Balıkesir

İŞİN MAHİYETİ

TARİH

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık

Elektrik Enerjisi

18.06.2018 10:30

Balıkesir

Balıkesir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı Milli
Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı
Bağlıları Ve Müsteşarlık

19’Uncu Mot.p.tug.k.lığı Ali Çetinkaya Kışlası 2’Nci Etap Havai

Bartın

Bartın

Bartın Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Bingöl

Bingöl

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık

Denizli

Denizli

Denizli Büyükşehir Belediyesi Park Ve Bahçeler
Dairesi Başkanlığı

Diyarbakır

Diyarbakır

Diyarbakır Cezaevi Müdürlüğü-1 Nolu Kapalı
Adalet Bakanlığı Müsteşarlık

Elektrik Enerjisi

21.06.2018 14:00

Erzurum

Erzurum

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler
Daire Başkanlığı

Erzurum Merkez Ve İlçelerinde Elektrik Bakım Onarım Ve Yapım İşi

12.06.2018 14:00

Gaziantep

Gaziantep

Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

Elektrik Enerjisi Alımı

18.06.2018 14:30

Giresun

Giresun

Giresun Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Tirebolu İlçesi Sekü İlk-Ortaokulu Binası Elektrik Tesisatı Onarımı

20.06.2018 14:00

İstanbul

İstanbul

Bölge Müdürlüğü-1.Bölge İstanbul Diğer Özel
Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü

Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü O-1, O-2 Ve O-3 Otoyolları Ve Bağlantı Yolları İle
Diğer Tesislerdeki Elektrik Ve Aydınlatma Sistemlerinin Bakım Ve Onarımı

21.06.2018 11:00

İstanbul

İstanbul

Bölge Müdürlüğü-1.Bölge İstanbul Diğer Özel
Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü

Tirebolu İlçesi Sekü İlk-Ortaokulu Binası Elektrik Tesisatı Onarımı

21.06.2018 11:00

İstanbul

İstanbul

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık

Başkanlığımıza Bağlı Sağlık Tesislerine Elk. Malzemeleri Toplu Alımı

19.06.2018 10:30

İstanbul

İstanbul

İstanbul Su Kanal İdaresi İski Genel Müdürlüğü

Düşey Milli Elektrik Motorsuz Pompa

19.06.2018 10:00

İzmir

İzmir

Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Satın Alınması

18.06.2018 10:00

İzmir

İzmir

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Belediyemiz Şantiye Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Elektrik
Malzemeleri Alınması İşi

13.06.2018 10:30

Kastamıonu

Kastamıonu

Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Kastamonu Şeker
Fabrikası Müdürlüğü

Elektrik Enerjisi

18.06.2018 14:00

Kastamıonu

Kastamıonu

Kastamonu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Dekoratif Aydınlatma Direği

19.06.2018 14:30

Kırıkkale

Kırıkkale

Kırıkkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik

Kırıkkale İl Özel İdaresi Hizmet Binaları İçin Serbest Piyasadan

11.06.2018 14:00

Uşak

Uşak

Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Elektrik Enerjisi Alımı

21.06.2018 11:00

Van

Van

Van Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
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Elektrik Hatlarının Yer Altına Alınması
Elektrik Malzemeleri
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı
Elektrik Malzemesi Alımı

220 V Ac (Elektrikli) – 12 V Dc (Güneş Enerjili) Klor Dozaj Pompası Ve
Online Klor Takip Analizör Cihazı Alım İşi

12.06.2018 10:00
21.06.2018 10:30
22.06.2018 10:00
12.06.2018 10:00

13.06.2018 10:00

ürün

otomasyon
automation

Bölgelere Ayrılmış Emniyet Valfi Adası ile Maliyetlerin
Düşmesi ve Karmaşanın Azalması Sağlandı

E

merson, tek bir Asco Numatics Serisi 503 valf adası içinde çoklu
emniyet bölgelerini entegre etme imkanını gerçekleştirdi. Bu
özellik, bir valf adası grubu içinde bağımsız güvenli olmayan bölümlerin birlikte bulunmasına izin verirken, üç adede kadar bağımsız elektro-pnömatik emniyet bölgesinin oluşturulmasına imkan
verir. Alternatif çözümler, her ada için sadece bir alanın izolasyonu-

Operatör, Asco Numatics bölgelere ayrılmış emniyet valfi adası sayesinde yedek güvenlik/kontrol boşaltma valfiyle basınçlı havayı
tahliye ederek makinenin tamamını durdurmak zorunda kalmaz.
Bunun yerine valf adası, yalnızca operatörün yakınındaki makine hareketini kontrol eden valf grubundaki havayı ve gücü kesecek şekilde
yapılandırılabilir. Weickel şöyle devam ediyor; “Bölgelere ayrılmış

nu sağlar. Bölgelere ayrılmış emniyet özelliği tasarım mühendisinin
2006/42/EC sayılı makine direktifine ve ISO 13849-1 standardına
uygun hareket etmesine yardımcı olurken parçaların azalmasını ve
mevcut emniyet devrelerinde söz konusu olan karmaşıklığın giderilmesini sağlar.

emniyet özelliği standart Asco Numatics Serisi 503 valf adası platformu için tasarlandığından yeniden tasarım yapılmasını gerektirmez
ve kullanıcı valf seçeneklerini, aksesuarları ve debi gereksinimlerini
belirlerken ideal seçeneklere sahiptir,” diyor. “Esneklik aynı zamanda emniyet sisteminin maliyetini önemli ölçüde düşürür ve başka
amaçlar için kullanılacak şekilde yerden tasarruf sağlar.”

Emerson’da Makine Otomasyonu Uygulamaları Mühendisliği Yardımcı Başkanlığı görevini yürüten Scott Weickel; “Bu işlevsellikle,
orijinal ekipman üreticisi (OEM) ve son kullanıcı G3 fieldbus elektroniğine sahip tek bir Asco Numatics 503 Serisi valf adası kullanarak
bir makinede üç adede kadar emniyet devresini kolayca ve düşük
maliyetle yapılandırabilir. Basit, kullanıcı dostu bölgelere ayrılmış
emniyet yaklaşımımız parça sayısını azaltır, yerden tasarruf sağlar ve
tasarım esnekliğini artırır” diyor.

Asco Numatics bölgelere ayrılmış emniyet valfi adası TÜV Rheinland
(Rapor No. 968/FSP 1228.00/16) tarafından değerlendirilmiş olup
kategori 3 PLd ile uyumludur.
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REKLAM İNDEKSİ
3.Dersa Boru
7.Ören Kablo
9.Mirsa Elektrik
11. Makel Elektrik
13.Kls Plast
15.Kablem Kablo
17.Konza Grup
19.Dtm Elektrik
21.Vatan Kablo
23.Göldağı Kablo
25.Küçükarslanlar Bakır
27.Astor Transformatör
29.Kardeş Elektrik
31.Forplas Plastik
33.Marinel Elektrik
35.Radelsan Elektrik
37.Gemta Elektronik
39.Alaton Civata
41.Yılkomer
43. Famel Kablo
45. Varsan Elektrik
47. Mepa Elektrik
49. Mepa Elektrik
51. Mepa Elektrik

53.Amper Elektrik
57.Sigma Elektrik
59.Er Pano
61.Silika Kablo
63.Sespan Pano
65.Nursan Kablo
69.Emek Perçin
71.Far Elektrik
75.Akiş Plastik
77.Bufaco Elektrik
81.Tunçsan Elektrik
85.Md Kalıp
85.Esen Elektrik
89.Özşen Klemens
93.Anadolu Bakır
97.Hg Bara Elektrik
99.Corbus Elektrik
101.Mls Teknik
103.Özbil Elektrik
107.De-Pa Elektrik
109.Hüner Elektrik
111.Cmc Kablo
113.Trio Kablo
115.Asimetrik Metal

119.Hisar Kablo
123.Hsc Kablo
125.Murat Otomat
126.Teknik Rovelver
127.Teknik Rovelver
129.Sert Plastik
135.Roket Elektrik
137.Selen Elektrik
141.Liva Grup
143.Dlx Elektrik
145.Hanoğlu Kablo
1149.Emaysan Elektrik
153.Yapex Fuarı
157.Assan Aydınlatma
159.Gensa Alüminyum
161.Entek LED
163.Ağartan Enerji
165.Kelvin Aydınlatma
169.Akme Pcb LED
171.Asil Metal
173. Arsel Elektronik
177.Dikey Elektrik
179.Kendal Elektrik
181.Buse Aydınlatma

187.Makro LED
193.Enesis Elektronik
199. Hilal Elektrik
201.Ookay LED
203.Son LED Aydınlatma
209.Kayra Aydınlatma
217.Aksan Aydınlatma
219.Doğan Aydınlatma
221.Pars Aydınlatma
227.Alles İthalat
231.İstanbulLight Fuarı
235.Legend Teknoloji
237.Etu Elektronik
241.Viewtech Güvenlik
243.Boyut Güvenlik
245.Na-De Elektronik
249.Legend Teknoloji
251.G.Sanlıtop Mekatronik
253.Onka Klemens
255.Hdl Türkiye
259.Özdaş Mühendislik
263.3.Göz Danışmanlık
274.Isaf Fuarı

Ön Kapak
Terminalsan Elektrik

Ön Kapak İçi
Ekon Kondansatör

Arka Kapak İçi
Opaş Elektrik

Arka Kapak
Seval Kablo

Ara Kapak Ön
Terminalsan Elektrik

Ara Kapak Arka
Terminalsan Elektrik

