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Ürün Kataloğu Hazırlarken 
Yapmamanız Gereken 5 Hata

nursah.sunay@sektorelyayincilik.comNurşah Sunay

başyazı

Büyük emek ve yoğun uğraşlarınız sonucu meydana getirdiğiniz gö-
zünüzün nuru yeni ürünleriniz var ve bu durumda yeni bir katalog, 
beraberinde bir de fiyat listesi hazırlamanın vakti geldi demektir. 
Elbette bu iki önemli başlığın dijital olarak da hazırlanması zorun-
luluğunu göz ardı edemeyiz. Ancak bu yazıda daha çok tasarım 
aşamasında, sıkça karşılaştığımız, yapılmaması gereken hatalara 
değineceğiz.  

İşin tasarımsal kısmını muhtemelen bizim gibi bir reklam ajansın-
dan destek alarak yahut bünyenizdeki grafikerinizle hazırlayacaksı-
nız. İşte bu aşamada hem tasarımcınızı doğru olmayan isteklerinizi 
uygulaması konusunda delirtmeden, hem de ürünü en iyi tanıyan 
kişi olarak sizin görüşlerinizle hazırlanmış hedef kitlenize uygun bir 
tasarım için belki de sonsuz alternatifiniz var. Yaratıcılık işte böyle 
engin bir deniz..

Bu serbest alanda neyi nasıl kullanıp neler yapacağınızı ekibinizle 
siz belirleyeceksiniz. Bense size neleri yapmamanız gerektiğini söy-
lemekle yetineceğim.

Plansız akışkanlık: Kataloğu hazırlamadan önce bir planlama 
yapmaya ihtiyacınız var. Asla “Hadi başlayalım; a ürün, b ürün” 
gibi kervanı yolda düzeceğiniz bir işe soyunmaya kalkmayın. Akış 
konusunda mutlaka bir düzeneğiniz olmalı. Örneğin; ürün fotosu, 
ayrıntılı bilgiler, teknik dökümanlar, kullanım alanları, belgeler vb. 
gruplarınız için kaç sayfa, nasıl bir sıralama gibi stratejinizi oluştur-
madan işe başlamayın.

Kötü fotoğraf: Bir kataloğu katleden en büyük intihar sebeplerin-
den biridir. Son derece özenli hazırlanmış bir katalogda kullanılan ve 
ürün fotoğraflarının ya da daha kötüsü firma logonuzun flue, pers-
pektifsiz, çözünürlüğü ya da renk tonlaması yanlış olması sebebiyle 
tüm kataloğu mahvetmesi en çok görülen hatalardan..

Yanlış tipografi: Tasarımın ana hatlarından birini de fontlar ve ti-
pografi oluşturur. Bütünsel bir estetik yakalamak istiyorsanız, sektö-
rümüzün büyükleri de dahil birçok firmanın yaptığı gibi her sayfada 
ayrı, büyüklükleri de farklı tiporgrafi kullanma hatasından sakının. 
Doğru olan aynı aileden ya da birbirine uyum sağlayabilecek fontları 
seçin. Birbirine benzemeyen karakterleri irili ufaklı kullanma hatası-
na düşmeyin. 

Odaksızlık: Her tasarımın merkezinde ön plana çıkarılmak istenen 
bir fikir veya obje bulunur. Yapılan çalışma da bu odak etrafında şe-
killendirilir. Ürün kataloğunda bu odak ürünün kendisi iken, fiyat lis-
telerinde teknik bilgi ve fiyat olacaktır. Ön plana çıkarılması gereken 
fikir yerine gereksiz görselliklerle tasarımı boğmayın.

Dağınıklık: Yapılan tüm çalışmalarda firmayı temsil eden renkler, 
obje yeleştirmeleri, konsept aynı çizgi üzerinden devam etmeli. Ku-
rumsal bir yüz oluşturmak için bütünselliğe önem verin ve her çalış-
mada farklı renkler ve yerleştirmelerden uzak durun. 

Keyifli işler dilerim.





Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü

ahmet.soylu@philips.com

Ahmet SOYLU

Solmamak İçin 
Solar Aydınlatma
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Ekim ayı içinde duyduğum bir habere göre; bilim insanları Moğolis-
tan’ da 120 milyon yıl önce yaşamış bir dinazor fosili buldu. Bunca 
süredir yaşamın olduğu yerde, bunca süredir güneş var demektir.

Temel ve doğal ışık kaynağımız güneş, yenilenebilir bir enerji kayna-
ğı olarak tüm cömertliği ile bozulmadan, aksamadan, tamir bakım 
gerektirmeden milyonlarca yıldır deyim yerindeyse  tıkır tıkır çalışı-
yor. İnsanoğluda yüzyıla kadar sadece ısı ve ışığından faydalandı. O 
gece gidince, karanlığa gömüldü. Ülkemize 1913’te elektrik geldiği-
ni düşünürsek, daha öncesi hep karanlık.

Ancak günümüzde küresel ekonomiler, sermaye ve ekonomik savaş 
ve yarışlar, insanları düşünmeye, araştırmaya ve  bulmaya her za-
mankinden daha büyük hızla itti.   

Yüzyıllarca, enerji üretiminde yenilenemez enerji kaynakları olan  
petrol, kömür, doğalgaz kullanıldı, halada kullanılıyor. Uzman deyi-
miyle  50 yıl içinde, bu çevre dostu olmayan ve aynı zamanda yeni-
lenmeyen kaynakların tükenmesi bekleniyor. Böyle kritik ve hassas  
bir senaryoda herkes gözünü yenilenebilir kaynaklara çevirmiş du-
rumda.

Bugün Çin,130 milyon kilowatt yenilenebilir enerji kaynaklarından 

olan, güneş enerjisi kapasitesi ile dünyanın en büyük güneş enerjisi 
üreticisi konumunda. Bu kapasite ile tüm İngiltere’nin elektrik ihti-
yacı defalarca kez karşılayabileceğine dikkat çekerim.

Güneşin bir saatlik enerjisinin tamamını depolayabilirsek, tüm dün-
yanın 1 yıllık enerjisinin tamamını karşılayabilir. 

Daha önceki makalelerimde de değindiğim üzere; enerjide büyük 
kısımıyla dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye, yenilenebilir enerji kay-
nakları için ideal bir coğrafyada.  

Dünyada ve Türkiyede enerji bu kadar değerliyken onun alt kırılım-
larında focus olmadan bütüncül bir yaklaşım doğru olmayacaktır.

Enerjiye verdiğimiz paranın yaklaşık % 20 si aydınlatmaya gidiyor.

Güneşin bu kadar cömert olduğu ülkemizde, aydınlatmada solara 
ilgi her geçen gün artıyor. 

Türkiye, Avrupa’nın güneş potansiyeli en yüksek olan ülkeleri ara-
sında yer alıyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) 
2017 yılı Yenilenebilir Enerji İstatistikleri Raporu’na göre, fotovoltaik 
kurulu gücü bakımından 2016’da dünya ülkeleri arasında 844 MW 
ile 25. sırada yer alan Türkiye, 2017 sonunda ulaştığı 3.422 MW’lık 





Ahmet SOYLU / Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü
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kapasite ile 13. sıraya yükseldi. Türkiye, Avrupa ülkeleri sıralama-
sında ise 2016’da 15. iken, 2017’de 7. sıraya tırmandı. Ayrıca Tür-
kiye, 2017’de bu alandaki kurulu gücünü oransal olarak en fazla 
artıran ülke oldu.

LED teknolojisinin ve uzun ömürlü bataryaların gelişimi, solara 
bakışı daha da ivmelendirdi.

İronik olan, bugün hala dünyada 1,3 milyar insan elektrik şebe-
kesine ulaşamıyor. Buralarda güneşten enerji üretip depolayıp, 
aydınlatma için tekrar ışık enerjisine dönüştürmeye ihtiyacı her-
keslerden daha çok büyük önemdedir.

Zaten ilk solar enerjili LED aydınlatma uygulamalarının yoksul 
bölgelerde, şebeke olmayan yerlerde başlamış olmasıda, insanlık 
adına gurur vericidir.

Gelişen paneller, piller ve LED buluşması dünyada teknolojileri ve 
Ar-Ge’leri ileri firmalara verimli aydınlatma armatürleri ürettirme-
ye başladı.

LED nasıl hızla geliştiyse, solar aydınlatmada  ona paralel gelişti.

Dünyada aydınlatma sektörüne yön veren, öncülük eden, Ar-Ge’si, 
teknolojisi ile lider firmalar, LED’i büyük bir hızla geliştirip, solar 
aydınlatmanın  gelişimi için verimli çalışma  alanları yaratmış olu-
yor.

Önceleri ve hala kısmen estetikten yoksun solar LED aydınlatma 
armatürleri, telnolojideki hızla ilerleyişe bağlı olarak, gelişti, de-
ğişti güzelleşti.

Verimli ve estetik solar aydınlatma armatürleri podyumda yerini 
alıyor.

Burada da solar aydınlatma armatürü seçerken, tüketicinin dikkat 
etmesi gereken başlıklar şöyle sıralanabilir ; 

• Armatürün ömrü,

• Verimliliği,

• Batarya kalitesi ve ömrü,

• Panelin kalitesi ve ömrü,

• Kontrol  ünitesi,

• IP’si,

• Isıl denetimi (gerilim, akım, ısı ve ömür ilişkisi), 

• Teknolojisi.

Bahçemizi de aydınlatsak, bir sokak veya bir şehri de aydınlatsak, 
bizim kalitesiz ürüne para verecek lüksümüz yok. Tek atımlık kur-
şunumuz varken, onuda kaliteli doğru bir solar  aydınlatma ile ya-
pıp, kendimize, kentimize, ülkemize doğru katkı sunmalıyız.

Bu bizim kendimize ve çevreye karşı sorumluluğumuzdur.

Dünya hızla tüketirken tüm kaynaklarını, çevreye zarar veren pil, 
enerji bile depolamayan panel, mum ışığı benzeri aydınlatması ile 
kimse solar aydınlanıyorum demesin.

Ülkemizin her kuruşu değerlidir.        

Deneme yanılma sahası hiç değildir.

Dolayısıyla her alanda olduğu gibi, solar aydınlatma içinde ,doğru 
adreslerden, doğru armatürler temin ederek  bir kere çözüm üret-
mek ve tam üretmek zorundayız.

Aynı yere aynı armatür için 2-3 kez alım yapmak yazıktır, israftır.

Çevremizin solmaması için, solar aydınlatma tercih edin ve verimli 
bir solar armatür ile bırakın güneş, bizim; önümüzü, cebimizi, ba-
kış açımızı aydınlatsın. 

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Kasım  November  2018

Direk Gövdesini 4 Tarafı 
Solar Panelli Sokak Armatürü





Ekonomist CEO, 3.Göz Danışmanlık

hikmetbaydar@3-goz.com

Hikmet BAYDAR

Enflasyon Faiz İlişkisi
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Piyasalarda konuşulan faiz genelde nominal faizdir. Bankalar veya 
faizli enstrümanlar duyurulurken hep nominal faiz konuşulur. Oysa 
önemli olan faiz, reel faizdir. Bu faiz nominal faizin enflasyondan in-
dirgenmiş halidir. Gerçek getiriyi gösterir. 

Nominal faiz reel getiri sağlayamıyorsa tasarruflar başka enstrü-
manlara kaçar ve yatırım için ihtiyaç duyulan sermaye bir araya gele-
mez. O yüzden nominal faizlerle enflasyon her zaman karşılaştırılır ve 

enflasyon yükseldikçe nominal faizler reel getiri sağlayacak seviyeye 
kadar yükseltilir.

Bu durumda faizlerin düşmesi için enflasyonda geleceğe yönelik 
olarak uzun vadede düşüş beklentilerinin oluşması lazım.

Bu durumda enflasyonun seyrine iyi bakmamız gerekiyor. Türkiye 
İstatistik Kurumu tarafından açıklanmış Eylül ayı TÜFE ve yurt içi ÜFE 
verilerine baktığımızda; yurtiçi Eylül 2018 rakamlarında aylık de-
ğişimin % 10.88,Aralık 2017’den Eylül 2018 ayına kadar değişimin 
%38.96, Bir önceki yılın aynı ayına göre %46.15 artış olduğunu gö-

rüyoruz. Yıllık bazda elektrik ve gaz fiyat artışı %71.88 olarak gerçek-
leşmiş. Bu veri gelecekte de maliyet enflasyonunun devam edeceği 
anlamına gelmektedir. 

TÜFE verileri ise henüz bu rakamları yakalamamıştır. Yıllık bazda 
TÜFE %24.52 gerçekleşen TÜFE gelecekte de yurt içi ÜFE’nin olum-
suz maliyet enflasyonunu hissetmeye devam edecek gibi görün-
mektedir.

Bu durumda reel faizlerin seviyelerinin aynı kalması için enflasyon 
artışına paralel bir nominal faiz artışı gerekecektir. Aksi halde getiri-
ler enflasyona yenik düşerek negatif reel getiri oluşacaktır. 

Yakın dönemde enflasyonda sürpriz bir gelişme olmadığı takdirde, 
reel getiriyi korumak için enflasyonla beraber nominal faizlerde artış 
olması sürpriz olmayacaktır. Faizlerde düşüş olabilmesi için enflas-
yonda kalıcı bir düşüş trendinin oluşmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Kasım  November  2018





Poldy İK Sistemleri Genel Müdürü

 kadri.demir@poldy.com.tr

Kadri DEMİR

Özgeçmişiniz ile Fark 
Yaratın 
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Günümüz koşullarında çoğu kişi iş aramakta veya mevcut işlerinden 
memnun gözükmemektedirler. İş ararken en kolay iş bulma yönte-
mi olarak kariyer siteleri yer almaktadır. Bu sitelerde şirketlere ait 

bir çok ilan olmasına rağmen çoğundan olumlu veya olumsuz geri 
dönüş alınamamakta yada şirketlerin hazırlamış oldukları otomatik 
cevap ile yanıt verilmektedir. Sonuç olarak iş ararken kendimizi ön 
plana çıkaracak, kendimiz ile diğer adaylar arasında farkı yaratacak 
ipuçları bulmamız gerekmektedir. İlk akla gelen kendimizi anlatan 
özgeçmiş diğer adı ile CV (Curriculum Vitae) hazırlanmasıdır.

Özgeçmiş format ve içerik olarak çok önemlidir. Düşünün ki şirket 
sahibi olarak ilan vermişsiniz ve bu ilana başvuran bir sürü adayın 
özgeçmişi bulunmaktadır. İstediğiniz profile en yakın adayı aramak-
tasınız. Özgeçmişe baktığınız ilk anda anlaşılır formata ve istenilen  
bilginin kolayca görülmesi ilgili kişinin özgeçmişini ön plana çıka-
caktır. Bu özgeçmiş değerlendirmeye alınacak özgeçmişler arasında 
tercih sebebi olacaktır.

Şimdi bir özgeçmişte olması gereken bilgileri sırası ile inceleyelim;

Kişisel Bilgiler: Bu bölümdeki bilgiler; ad, soyad, doğum tarihi ve 
yeri, medeni hal, askerlik durumu ve varsa tecil süresinin ne oldu-
ğu, uyruk, varsa ehliyet ve sınıfı, adres bilgisi, size en kısa sürede 
ulaşılmasını sağlayacak cep ve sabit telefon numaralarını ve e-mail 
adresinizi içermektedir.

Tahsil Bilgileri: Mezuniyet durumunuz ve şu andaki durumunuz 
(Üniversite/Lise mezunu, öğrenci v.b.) bitirmiş olduğunuz lisenin 
isminden başlayarak en son bitirdiğiniz üniversiteye kadar mezun 
olduğunuz üniversitenin bölümleri ile mezun yıllarının yer aldığı 
bilgilere bu bölümde yer verilmesi gerekmektedir.

Katılmış Olduğunuz Kurslar ve Seminerler: Tahsil süresinde 
veya çalışmış olduğunuz firmalarda katılmış olduğunuz kurslar ve 
seminerleri, varsa aldığınız sertifika bilgileri ile birlikte belirtece-
ğiniz bölümdür. Tarih sıralaması sondan başlayarak ilk tarihe kadar 
sıralı olmalıdır.

İş Tecrübesi: Şimdiye kadar çalışmış olduğunuz firmaların isimleri, 
işe başlama ve bitiş tarihleri ve yapmış olduğunuz görevlerin yer ala-
cağı bölümdür. Son işyerinden başlayarak ilk başladığınız iş yerine 
kadar sıra takip etmelidir.

Başvurulan Pozisyon: Firmaya başvurduğunuz pozisyon isminin 
ve niçin bu pozisyona başvurduğunuz bilgisinin kısaca yer alacağı 
başlıktır.

Hobiler: Kendinize ait hobilerin, seviyelerinin ve kaç yıldır bu hobi-
ler ile uğraştınız bilgisinin yer aldığı bölümdür.

Üyesi Olduğunuz Dernekler ve Kuruluşlar: Üyesi olduğunuz 
dernek ve kuruluş isimlerine bu bölümde yer vermeli ve bu dernek-
lere/kuruluşlara belli dönemlerde zaman ayarmanız gerekiyor ise 
mutlaka belirtmelisiniz.

Özgeçmişinizi yukarıda yer alan bilgileri içerecek, 2 sayfayı geçme-
yecek ve fotoğraflı olarak hazırlayınız. Fotoğrafınızın sağ üst köşede 
olması, erkekler için takım elbiseli ve kravatlı, bayanlar için ise resmi 
kıyafetli olması tercih edilmektedir. Özgeçmişinizi bilgisayarda ya-
zarken Times New Roman veya Arial fontlarını 12 punto büyüklü-
ğünde kullanınız. Şunu unutmayınız ki özgeçmişiniz kolay anlaşılır 
ve okunabilir olmalıdır.

İş ararken farkı özgeçmişiniz ile yaratın...

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..
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Sevgili sektör dostlarım merhaba, geçen yazımızda hatırlayacak 
olursanız pazarlamanın tarihçesinden söz etmiştik ve bu yazımda ise 
tanımları, önemi ve etkilerinden söz edecektik. Yazıma başlamadan 
isterseniz biraz gülümseyelim.

Savcı morgta üç cesedi incelemek üzere gelmişti. Birinci ceset sırıtı-
yordu savcı nedenini sorar; “Milli piyangodan büyük ikramiyeyi ka-
zandı, sevincine dayanamadı kalp krizi geçirdi ve öldü” derler.

İkinci cesetde sırıtıyordu. Savcı sorar; bu neden sırıtıyor? Bununda 
oğlu doğmuştu sevinçten kalbine yenik düştü diye açıklarlar. Üçüncü 
ceset Temel’in kömür halindeki cesediydi o da sırıtıyordu. ”Bu neden 
oldu diye savcı sorar “efendim yıldırım çarptı” derler. Peki neden sırı-
tıyor? Cevap hazır; efendim  fotoğrafını çekiyorlar sanmış. ”Yüzünüz-
den gülümsemeniz hiç eksik olmasın”.

Pazarlama tanım itibariyle bir çok şekliyle karşımıza çıkmakta ama 
genel olarak klasik tanımları ve sonradan gelişimi nedeniyle farklı 
ifadeler kullanılarak değişiklik göstermektedir. Klasik yani genel bir 
tanımlama dersek; müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anla-
ma belirleme ve bu kapsamda yapılacak hizmetlerin çalışmaların 
nasıl sunulacağı ve tasarlanacağını planlama işlemidir diyebiliriz.
Bireylere, işletmelere ve kurumlara göre farklılıklar içerebilir ama 
kesin olan şudur ki, pazarlama; üretilen ürün ve hizmetlerin en son 
tüketiciye ulaşana kadar gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayan bir 
evrensel kavramdır.

Tanımlar içinde en yaygın kabul göreni ise  Amerikan pazarlama der-
neğinin yapmış olduğu tanımdır. Bu tanıma göre pazarlama, birey-
lerin ve örgütlerin hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyat-
landırılmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve uygulama 
sürecidir (American Marketing Associaton  2007).

Diğer tanımlara baktığımızda ise dünya pazarlama guruları pazarla-
mayı nasıl açıklıyorlar:

Philip Kotler, genel ve yalın şekliyle pazarlamayı firmaların hangi 
malları veya hizmetleri müşterilerinin ilgisini çekeceğini tayin etme-
leri ve satışlar, iletişim ve işletme yönetimi geliştirmeleri için strate-
jilerin belirlemeleri sürecidir.

Dünyada modern yönetim anlayışını getiren Peter Druker’e göre ise 
pazarlama öyle bir temel etkendir ki onu bağımsız bir fonksiyon ola-
rak kabul etmek imkansızdır. Nihayi sonuç olarak tüketici açısından 
komple bir iş modelidir. Yani, pazarlama süreci müşterilerin hangi 
ürünleri almak istediği, bu talebin belirlenmesi anından itibaren 
başlar. Yine Kotler’e göre pazarlama kavramları şemadaki gibi sıra-
lanır.

Benim tanımlamam ise, üretimden tüketime değil tam tersi tüke-
timden üretime gelen süreçte ihtiyaçların, risklerin, beklentilerin 
ve rekabetin son kullanıcıya kadar devam eden, tüketici tarafın-
dan yönlendirilen ve bu Yönlenmenin karşısında oluşan fırsatların 
üretilecek ürünlere, işletmelerin yönetimine, tüketicilerin istek ve 
beklentilerine karşı yürütülen, bu konuda stratejilerin gelişmesine 
imkan sağlayan pozitif bir eylem sürecidir.

Günümüz pazarlama dünyasında ise pazarlama ve pazar kavram-
larında değişiklikler ortaya çıkmış pazarlar global hale geldikçe 
yöntemler ve teknikler gelişmiş, müşterilerin istedikleri ürünleri ve 
hizmetleri satın alabilmeleri mümkün hale gelmiştir. Küreselleşme-
nin en etkin görüldüğü dünyamızda en büyük pay teknolojideki hızlı 
değişim ve gelişimdir. Bu sayede iletişim hızla artmaya ve gelişmeye 
başlamış pazarlama anlayışı, teknikleri ve uygulamaları değişmeye, 
işletmelerde bir pazarlama anlayışı ve yönetimi süreci başlamıştır.

Gelecek sayıdaki yazımızda pazarlama kavramının tanımlarını  biraz 
daha genişleteceğiz alternatif pazarlama yöntemlerini ele alacağız.

Hayırlı kazançlı işleriniz olsun, sağlıkla kalın.
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Geçmişten  Günümüze 
Pazarlama Kavramları ve 
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Bilindiği üzere 04.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018-
32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara 
İlişkin Tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesi hakkında usul 
ve esasları düzenlenmiş ancak konuya ait detaylı açıklama yapılma-
mıştır.

Bu yazımda, ilgili tebliğin içeriğini oluşturan konuları daha anlaşıla-
bilir şekilde açıklamaya çalışacağım.

1. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi İçin Süre Sınırı ve 
Bankaya Satılma Şekli

• İhraç bedelinin % 80’nin bir bankaya satılması ifadesi, kanaatim-
ce Türk Lirası’na çevrilmesi anlamı taşımaktadır. Zira, Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Kanunu’na istinaden yayımlanan tebliğden kişisel 
anlamlar çıkartmak veya net ifade edilmemesine iatinaden bir baş-
ka ülkenin parasına çevrilebileceği düşüncesi tebliğin ruhuna aykırı 
hareket etmek manasını taşımaktadır. Ziyadesinde tebliğin mütem-
mim cüzü olan ve yurtiçinde yapılan tüm ticaretin katiyetle Türk 
Lirası olacağının vurgusu, bedelin Türk Lirası’na çevrilmesi anlamını 
yeterince kuvvetlendirmektedir.

• İhracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğu sadece mal ih-
racatı için geçerlidir.

• Peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi 
zorunludur.

• Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 
gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması gerekmektedir.

• Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlem-
lerine ilişkin bedellerin, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan 
ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi 
veya getirilmesi gerekmektedir. Bedellerin yurda getirilme süresi 
fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez.

• Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilmesi 
mümkündür.

• İhracat bedellerinin döviz olması durumunda tahsil edilen bedelle-
rin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.

• Gümrük idarelerine beyan edilmesi koşulu ile ihracat bedelinin yol-
cu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi mümkündür. Buna 
istinaden Nakit Beyan Formu (2016/1 sayılı GMGM Genelgesi) dü-
zenlendikten sonra bu form ihracat bedeline saydırılarak bankalara 
döviz satışı yapılabilmektedir.

• İhracat bedeli döviz olarak geldi ise, fiili ihraç tarihinden itibaren 
180 günlük süre içinde talep edildiği takdirde, ihracat bedelinin alışı 
yapılmadan (TL’ye çevrilmeksizin) ithalat bedeli mahsup edilebilir.

• Serbest bölgeler istisna tutulmadığından, serbest bölgelere yapı-
lan ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde 
getirilmesi gerektiği şeklinde değerlendirilmiştir.

• İlgili tebliğde hükmün başlama tarihi (Paranın yurda getirilme 
süresi) fiili ihraç tarihinden itibaren başlamaktadır. Böylelikle, şahsi 
kanaatim transit ticarette fiili ihraç tarihi kaydı mümkün olmadığın-
dan bu düzenlemenin transit ticareti kapsamadığı yönündedir.

• Bedel getirme süresine riayet edilmesi koşulu ile yurda getirilen 
ihracat bedellerinden; ihracatçının ithalat bedelleri, sermaye hare-
ketlerine ilişkin ödemeleri, görünmeyen işlemlere ilişkin giderleri ve 
transit ticaretinin alış bedeli ile söz konusu süreler içinde bankalarca 
mahsup edilebilir. (Madde 7).

• Mal ihraç ve ithalinde, tarafların aynı kişiler olması ve ihraç bedel-
lerinin yurda getirilme süresi koşuluna sadık kalmak kaydıyla, mal 
ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubu mümkündür. İhracat 
bedellerinden mahsuba izin verilen hallerde, ihracat bedelleri süresi 
içinde yurda getirilmiş sayılacağı belirtilmiştir. Mahsuba tabi tutulan 
kısım için mahsup tarihinde geçerli döviz alış kuru üzerinden döviz 
alım ve satım belgeleri düzenlenecektir.

• Tebliğin 13’üncü madde ve 12. maddesinin ikinci fıkrasının yoru-
mundan Tebliğ’in sadece yayım tarihinden (04.09.2018 tarihi ve 
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(2) Mücbir sebep halleri ile ilgili olarak yurtdışından temin edilecek 
belgelerin dış temsilciliklerimizce veya Lahey Devletler Özel Hukuku 
Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdik 
Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylan-
mış olması gerekir.

Süresi İçinde Yurda Getirilmediği Takdirde Uygulanacak Mü-
eyyide

Tebliğ’de özel bir müeyyide hükmü yer almamaktadır. Diğer taraftan, 
1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 3’üncü 
maddesine göre, her türlü mal, kıymet, hizmet ve sermaye ithal ve 
ihraç edenler veya bu işlere aracılık edenlerden bu işlemlerinden 
doğan alacaklarını tayin edilen süreler içinde yurda getirmeyenler, 
yurda getirmekle yükümlü oldukları kıymetlerin rayiç bedelinin %5’i 
kadar idari para cezasıyla cezalandırılırlar. İdari para cezasına ilişkin 
karar kesinleşinceye kadar alacaklarını yurda getirenlere, anılan ka-
nunun birinci fıkra hükmüne göre (3000 TL’den 25000 TL’ye kadar 
idari para cezası) idari para cezası verilir. Ancak, verilecek idari para 
cezası yurda getirilmesi gereken paranın %2,5’undan fazla olamaz. 
Diğer taraftan, ithalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemlerinde döviz 
veya Türk Parası kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlar, 
yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin 
rayiç bedeli kadar idarî para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu fiilin te-
şebbüs aşamasında kalması halinde verilecek ceza yarı oranında 
indirilir.

Terkin

(1) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;

a) 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, mücbir sebep-
lerin varlığı dikkate alınmaksızın beyanname veya formda yer alan 
bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (Sigorta bedellerinden kay-
naklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca 
ödeme şekline bakılmaksızın,

b) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, bu Tebliğin 9’ 
uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep halleri göz önünde bu-
lundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin 
% 10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı’nca veya 
Vergi Dairesi Müdürlüğü’nce, terkin edilmek suretiyle kapatılır.

(2) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla, 200.000 ABD doları veya 
eşitini aşan noksanlığı olan açık hesaplara ilişkin terkin talepleri bu 
Tebliğin 9’uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ile haklı du-
rumlar göz önünde bulundurulmak suretiyle Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..
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sonrası) sonra yapılan ihracat işlemlerini kapsadığı değerlendiril-
mektedir. Yani kanun hükmü 4 Eylül 2018 ve bu tarihinden sonra 
yapılan ihracatlar için geçerlidir.

Aşağıda okuyacağınız paragraflar anlaşılır ve sade bir lisan içerdiği 
için tebliğde olduğu şekliyle yazılmıştır.

Hesap Kapatma, İhbar ve Ek Süre

(1) Ticari amaçla mal ihracında, bedelleri yurda getirilme süresi için-
de gelen ihracat ile ilgili hesaplar aracı bankalarca kapatılır.

(2) Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları aracı bankalarca 5 
iş günü içinde muamelenin safhalarını belirtecek şekilde yazılı ola-
rak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı’na veya Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne 
ihbar edilir.

(3) İlgili Vergi Dairesi Başkanlığı’nca veya Vergi Dairesi Müdürlüğün’ce, 
ihbarı müteakip 10 iş günü içinde ilgililere hesapların kapatılmasını 
teminen 90 gün süreli ihtarname gönderilir. Bu süre içinde hesapla-
rın kapatılması veya 9 ‘uncu maddede belirtilen mücbir sebep halle-
rinin ya da haklı durumun belgelenmesi gereklidir.

(4) Mücbir sebeplerin varlığı halinde, mücbir sebebin devamı 
müddetince altışar aylık dönemler itibarıyla ilgili Vergi Dairesi 
Başkanlığı’nca veya Vergi Dairesi Müdürlüğü’nce ek süre verilir.

(5) Mücbir sebep halleri dışında kalan haklı durumların varlığı halin-
de, hesapların kapatılmasına ilişkin altı aya kadar olan ek süre talep-
leri, firmaların haklı durumu belirten yazılı beyanına istinaden üçer 
aylık devreler halinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığın’ca veya Vergi 
Dairesi Müdürlüğü’nce, altı aylık süreden sonraki ek süre talepleri 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır.

Mücbir Sebep Halleri

(1) Mücbir sebep kabul edilebilecek haller;

a) İthalatçı veya ihracatçı firmanın infisahı, iflası, konkordato ilan 
etmesi veya faaliyetlerini daimi olarak tatil etmesi, firma hakkında 
iflasın ertelenmesi kararı verilmesi, şahıs firmalarında firma sahibi-
nin ölümü,

b) Grev, lokavt ve avarya hali,

c) İhracatçı veya ithalatçı memleket resmi makamlarının karar ve 
işlemleri ya da muhabir bankaların muameleleri dolayısıyla hesap-
ların kapatılmasının imkânsız hale gelmesi,

ç) Tabii afet, harp ve abluka hali,

d) Malların kaybı, hasara uğraması veya imha edilmesi,

e) İhtilaf nedeniyle dava açılması veya tahkime başvurulması, müc-
bir sebep hallerinin tevsiki.

(a) ve (e) halinin yetkili mercilerden, (b) ve (ç) halinin, ithalatçının 
bulunduğu memleketin resmi makamlarından veya mahalli odaca 
tasdik edilmiş olmak kaydıyla alıcı veya ithalatçı firmadan (harp ve 
abluka hali hariç), (c) halinin resmi makamlarımızdan, ithalatçının 
bulunduğu memleketin resmi makamlarından veya muhabir ban-
kalardan, (d) halinin ise sigorta şirketlerinden, uluslararası gözetim 
şirketlerinden veya ilgili ülke resmi makamlarından alınmış belge-
lerle tevsik edilmesi şarttır.
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i. Yapımcı Ana Yükleniciler

a. Proje Müdürü,  Uygulama sahasının  tepe yöneticisi ve sorumlu 
kişisidir.

b. Teknik Ofis Müdürü, ve Uygulama Projeleri çizim grubu. Teknik Ofis 
Md. Aynı zamanda alt yükleniciler tarafından hazırlanan projelerin 
süperpozisyonundan  sorumludur.

c. Uygulama  Saha Mimarı, 

d. Uygulama Saha Müh,

e. Teknik Ressam,

f. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı,

g. İş yeri hekimi ve Hemşiresi,

h. Teknik Depo İdarecisi,

i. İdari Amir.

ii. Yapımcı alt yükleniciler, (Alt yükleniciler işlerinin büyüklüğüne 
göre ana yüklenici formatında örgütlenebilirler)

iii. Proje Müellifleri, (Projeyi hazırlayan grubun uygulama yerinde 
ki uygulama takibinden sorumlu elemanlarıdır) proje müellifleri, 
yüklenici tarafından  hazırlanan imalat resimleri  ni  kontrol eder ve 
onaylarlar. 

iv. Kontrol mühendisleri ve mimarlar, (Bu grup İş verene direk bağlı 
olan veya işveren tarafından proje uygulama süresince bu projeye 
atanmış kişilerdir.) Uygulama ile alakalı resimlerin As-Built projele-
rinin de uygulama ile karşılaştırılıp çizimlerin teslim alınmasından 
sorumludur. Çelişki olması halinde Müellifler ile sorunu çözmek zo-
rundadır.

v. Hak ediş tespit ve raporlama grubu, ( Bu grup kontrol mühendisle-
ri tarafından onaylanan hak ediş raporları ve As- Built  dosyalarının 
onaylanıp kendilerine gelmesi ile birlikte, yürürlüğe sokacaktır. )

vi. Sözleşme için hukuk bürosu, bu grup sözleşmelerin hazırlanması 
ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümünden sorumludur.

a. Ruhsat ve yapı izinlerinin alınması,

b. SGK  bildiriminin yapılması ve iş yeri numarasının alınması,

c. All risk sigortası yapılması,

d. Mobilizasyonun sağlanması, sahada geçici binaların kurulması, 
(Kurulan yapıların inşaat boyunca yerinden oynamayacağı esas alı-
nacaktır. Gerekirse komşu parsel kiralaması yapılacaktır. ) 

Alt yüklenici baraka ve depoları da ana yüklenici marifeti ile orga-
nize edilir.

i. Yönetim ve ofis barakaları,

ii. Yatakhaneler, sosyal yapılar (işçiler için) 

iii. Depolar,

iv. Güvenlik noktaları,

v. Hafriyat araçları için temizlik yolları,

e. Hafriyat ve dolgu işleri,

f. Temel izolasyonu, (Isı ve su ) 

g. Temel topraklaması,

h. Temel dranajı ve atık su çıkışları,

i. Temel inşaatı ve istinatlar, ( Dilatasyon yükselmesi ile alakalı uygu-
lama projeleri ile birlikte ) 5 cm,

j. Kolonlar ve perde  duvarlar, döşeme betonları,

k. Çelik imalatlar,

l. Çatı ve cephe kaplamalar,

m. Mekanik uygulamalar,

n. Elektrik uygulamaları,

o. Bahçe ve peyzaj,

p. Sınır duvarları ve yollar,

q. Dış bağlantı rögarları ve  fabrika içi arazi borulama,

r. Dış enerji bağlantıları ve, kullanım noktaları için kazı ve kapatmalar,

s. Hijyen alanlarda, hijyen zeminlerin yerleştirilmesi,

t. Endüstriyel  zeminlerin  beton ve katkı ile dökülmesi,

u. Endüstriyel zemin kaplamasının yapılması,

v. Temiz oda panellerinin döşenmesi, (Aydınlatma armatürleri,  hepa 
kutuları, pass box,  ve  A/L .)

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle...
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Facebook, 2012 yılında yaklaşık 1 milyar dolar nakit ile Instagram’ı 
satın aldığında, Instagram 2 yaşından küçük hiçbir geliri olmayan 
sadece fotoğraf paylaşımı yapılan bir mobil uygulamaydı. Bu satın 
alma bir çok kişi tarafından şüpheyle karşılanıp Mark’ın parası çok 

nede olsa diye yorumlanırken satın almadan sadece 2 sene sonra 
Instagram’ın değeri 35 milyar dolara çıkmıştı bile. Sadece 4 yıl sonra 
Bloomberg, Instagram’ın değerinin 100 milyar dolara yakın olduğu-
nu açıkladı.

Aylık 1 milyar aktif kullanıcısı, 2014 yılından günümüze %357 kulla-
nıcı artışı, tek başına 100 milyar $’ı geçen piyasa değeri ile günümü-
zün en popüler sosyal medya platformlarının başında gelen Instag-
ram tüm bu popülerliği ile birlikte tüketicilerin alışveriş tercihlerini 
belirleyen bir platform haline geldi. Öyle ki günümüzde Facebook ve 
Pinterest bile bu konuda Instagram’ın gerisinde kaldı. 

Bu konudaki en mantıklı açıklamayı Adweek ifade etti: “Dünya sos-
yal medyaya kaydıkça, tüketiciler satın alma kararları için diğer tüke-
ticilere bakıyor. Tüketiciler eskisi gibi şirketlerin söyLEDiklerini değil 
sosyal çevrelerindeki sevdikleri insanların satın aldıkları ürünleri 
veya yorumlarını dikkate alıyorlar.”

Instagram kullanıcılarının %72’si, uygulamaya göz atarken gördük-
leri bir paylaşıma göre satın alma kararlarını belirliyor. Bu büyük 
oranı göz ardı edip Instagram’ı sosyal medya pazarlamanıza dahil 
etmiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz.

Üstelik yapılan başka bir araştırmada tüketicilerin satın alma dav-
ranışını etkilemek için büyük bir ünlüye gerek olmadığı ortaya çıktı. 
Hayranlar ve marka savunucularının satın almayı tetiklemesi % 8 
oranındayken, ünlüler sadece % 1.6 kaldı.

Instagram’ın muhtemelen B2B’den daha fazla B2C olduğunu düşü-
nebilirsiniz, ancak bunu herkesin kendi markasını veya ürününü/ 
yazılımını/hizmetini tanıtmak ve mevcut müşterilerini etkilemek 
için kullanabilir.

Peki, Sosyal Medya Pazarlamasında Instagram’dan Nasıl Faydalana-
cağız?

Benim naçizane tavsiyem Instagram’ın hikaye bölümüne verilebi-
lecek reklamlardır. Bunu söylememin temel nedeni günde yaklaşık 
400 milyondan fazla kişinin Instagram hikayelerini izlemesi ve en 
çok izlenen hikayelerin ise %45’inin işletmelerden gelmesi. 
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Instagram’da Bu Platformda Hikayeler Hakkında Kullanıcılara Yar-
dımcı Olması İçin Hikaye Okulu (https://business.instagram.com/a/
story-school/) ile pazarlamacıların ihtiyaç duyduğu her şeyi öğreten 
bir platform.

Instagram Hikaye Okulu’nda doğru görselleri kullanmak, ilham al-
mak, hedef kitle seçimi ve etkili reklamlar yapabilmek için gerekli 
bir çok eğitici materyali bulabilirsiniz. 

Instagram Hikaye Okulu (Instagram Story School) Nedir?

Instagram Story School, işletmelerin pazarlama stratejilerinin bir 
parçası olarak hikayeleri daha iyi kullanmalarına yardımcı olmak için 
Instagram tarafından oluşturulan ücretsiz bir eğitim merkezidir.

Instagram Story School, pazarlamacılara yardımcı olmak için aşağı-
daki sayfaları sunar:

Hikaye Oluşturma: Instagram Hikaye reklamlarının temellerini 
öğrenme, hikaye reklamlarını oluşturan öğeler ve hikayenizi ya-
yınlamak için Instagram’dan hangi yaratıcı araçların size sunduğu 
yararlar.

Hikayeyi Düzenleme: Hikayenizi daha ilgi çekici hale getirmek ve 
hikayenizi bir sonraki seviyeye taşımak için ne tür çıkartma ve filtre-
ler kullanabileceğinizi anlatan bölüm.

Hikayelerinizi Nasıl Büyüteceğiniz: Diğer işletmelerin Instag-
ram Hikaye Reklamlarını ve yaşadıkları  başarıları nasıl kullandığını 
görerek gelişim sağlayabilmek.  

Yaratıcı İpuçları: Instagram, reklam öğelerinizi aklınızda bulun-
durmanızı sağlayacak içerik fikirleri, yaratıcı düşünceler ve uygula-
malar da dahil olmak üzere, reklam öğelerinizi akıcı hale getirmek 
için çok sayıda fikir sunar.

Platformun kendisinin ortaya çıkardığı harika bir reklamı oluştur-
mak ve başlatmak için başvurabileceğiniz en kapsamlı kılavuzdur. 

Instagram Hikayelerinde Verebileceğiniz Reklam Çeşitleri

Instagram’a göre Instagram Hikayeler Reklamları ile şunları yapabilir:

“Potansiyel müşteriler ile etkileşim kurun. Hikâye reklamlarındaki, 
kaydırma özelliği hikayenizin sonuna eklenir, böylece potansiyel 
müşterilerinizi web sitenize gönderebilirsiniz. “

Basitçe söylemek gerekirse; Instagram Hikaye Reklamları, işletme-
lerin hedef kitlesinin önüne ürün almaları için benzersiz bir yoldur.

Diğer sosyal platformlardan farklı olarak Instagram, görsel pazarla-
ma için harika bir araçtır; bu nedenle, bu reklamlar pazarlamacıların 
yaratıcı olmaları için benzersiz bir yol sağlar. Bir Instagram kullanı-
cıysanız muhtemelen bir hikaye reklamıyla karşılaşırsınız. Hikaye 
reklamları platformda arkadaşlarınızın yükLEDiği hikaye arasına 
eklenen 15 saniyelik tam bir video klip veya 5 saniyelik bir görseldir.

Pazarlamacılar olarak, doğru mesajı, doğru kitleye, doğru zamanda 
ulaştırmak için Instagram Hikaye Reklamları harika bir yoldur. 

Instagram Hikayesi Reklamları için oluşturduğunuz içeriği geliştir-
menin birkaç yolu vardır:

Çıkartmalar, uygulamalar veya hatta çizimler gibi özelliklerden ve 
araçlardan yararlandığınızda, içerik daha ilgi çekici ve heyecan verici 

olur. Örneğin, Boomerang videoları döngülemek için gerçekten eğ-
lenceli ve izleme oranlarını arttırmak için bir yoldur.

Mümkün olduğunda, Instagram hikaye reklamınıza ses ekleyin. Ins-
tagram hikayelerinin video mesajlarının% 60’ı sesle çalınır.

Video kliplerinizi hızlandırmak ya da mesajınızı iletmek için onları 
yavaşlatmak için ilginç bir yoldur. Örneğin; pişirilmiş yemeklerin bir 
masaya yerleştirilmesi sürecinin hızlandırılması ve bir metin yerle-
şimi eklenmesi, yemek takımı servisini göstermek için eğlenceli bir 
yol olabilir.

İzleyicinin anlattığınız şeyler ile ilgilenmesini sağlamak için farklı 
videoların kısa kliplerini bir araya getirebilirsiniz. 

En önemlisi, eğlenirken markanızın çizgisinde kalmayı unutmayın. 
Çünkü Instagram hikaye reklamları halen şirketinizi temsil etmek-
tedir. 

Instagram Hikaye Reklamları Nasıl Oluşturulur? 

Instagram hikaye reklamları için bir Facebook hesabınızın olması, 
Instagram hesabınızın ticari ve Facebook ile Instagram hesabınızın 
birbirine bağlı olması gerekmektedir. Facebook Reklam Yöneticisi’ ne 
girerek bir Instagram Hikaye Reklamı oluşturabilirsiniz.

1- Reklam Yöneticisi’ne gidin,

2- Kampanyanız için en uygun olan hedefi seçin,

3- Hedef kitlenizi seçin,

4- Yerleşim kontrol panelinde hikayeleri seçin,

5- Kampanya için bütçenizi belirleyin,

6- Açılır menüden işletmenizin Instagram kullanıcı adını seçin,

7- Reklam biçimini seçin (Video veya görsel),

8- Reklamınızı gözden geçirin ve doğrulayın.

Tebrikler reklamınızı oluşturdunuz. Bundan sonraki adımda Fa-
cebook tarafından kısa süren bir incelemeden sonra size olumlu 
veya olumsuz cevap gelecektir. Eğer reklamınız platformun reklam 
ilkelerine aksi bir durum içermiyorsa onaylanacak, reklam ilkelerini 
ihlal ediyorsa sebebiyle birlikte onaylanmayacaktır. Onaylanmayan 
reklamı yeniden düzenleyerek bir kez daha onaya gönderebilirsiniz. 

Bol kazançlı satışlar yapmanız dileğiyle… 
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Ukrayna İle Türkiye Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 
Kuruluşunun 100. Yılı İçin Etkinlik Düzenlendi

An Event is Arranged for the 100th Anniversary of the Establishment of Diplomatic 
Relations Between Turkey and Ukraine

elektrik
electric

12 Eylül tarihinde Sheraton Ankara-Convention Center’da hem 
Ukrayna’nın kurtuluşunun 27.yılı hem de Ukrayna ile Türkiye 
arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı kutlandı.

Ukrayna’dan çok fazla firmanın katılım sağladığı etkinlikte Makel, 
Turkcell, Lifecell, Aselsan, YDA, Onur, Ukr Oboron Prom, VFS Global, 
Industrıal Bank, Türkiye Ekonomi Bakanlığı görevlileri yerini aldı. 

Sheraton Ankara Convention Center’da düzenlenen etkinlikte Türki-
ye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Sn. Fatih Dönmez  eski Türkiye’nin 

ilk Avrupa Birliği Bakanı ve Sn. Baş Müzakereci Egemen BAGIŞ, An-
kara Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı Mustafa DERYAL, Türkiye ve 
Ukraynalı Bürokrat, Millet Vekilleri ve farklı ülkelerden konuklar ka-
tılım sağladı. 

Ukraynalı firmalara ve yatırımcılara Makel hakkında detaylı bilgi ak-
tarılarak birebir iletişime geçildi. Hem Ukrayna hem de Türkiye tara-
fından konuklarla sektörümüz hakkında sohbetler edildi. Yeni firma 
ve yatırımcılar ile daha sonrasında iletişime geçilmesi adına firma ve 
şahıs bilgileri karşılıklı olarak paylaşıldı.

On the 12th of September in Sheraton Ankara- Convention Center, both 
the 27th anniversary of Ukraine’s liberation and the 100th anniversary 
of the establishment of diplomatic relations between Ukraine and Tur-
key were celebrated.

In the event where too many companies from Ukraine participated in 
Makela, Turkcell, Lifecell, ASELSAN, YDA, Onur, Ukr Oboron Prom, VFS 
Global, Industrial Bank, Turkey’s Economy Ministry officials took their 
place.

Energy and Natural Resources Minister of Turkey Fatih DÖNMEZ, the 
first former Minister of the European Union of Turkey and Chief Negoti-
ator Egemen BAĞIŞ, Ankara Chamber of Commerce (ATO)-President of 
the Assembly Mustafa DERYAL, bureaucrats from Turkey and Ukraine, 
Members of Parliament and guests from different countries  attended 
the event which was held in Sheraton Ankara - Convention Center.

DetaiLED information about Makel was given to Ukrainian companies 
and investors, and one-to-one contact was provided. The discussion 
was made with the guests from Turkey and Ukraine about the sector. 
In order to communicate with new firms and investors later, company 
and personal information were mutually shared.
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Estap DCMax İle Profesyonel Kablo Yönetimi
Professional Cable Management with Estap DCMax

En iyi hava sirkülasyonu için yüzde 80 perfore ön ve arka kapı-
larıyla beğeni toplayan Estap DCMax kabinler, 180˚açılabilen 
kapılarıyla kullanıcısına kullanım kolaylığı sağlıyor. 

Estetik ve profesyonel görünümü yüksek performansla taçlandıran 
DCMax kabinler, IP20 ve IP55 seçenekleriyle Estap’ın üretim bandın-
da hassasiyetin ve kalitenin yüksek derecesinde üretiliyor.

Son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği DCMax veri merkezi kabinet-
leri ile Estap, sektöre farklı bir bakış açısıyla baktığını kanıtlamaya 
devam ediyor. 

Sıcak ve soğuk koridor için kusursuz ve estetik tasarıma sahip DCMax 
kabinler, kritik veri merkezi altyapıları için güvenilir, esnek ve ölçek-
lenebilir yüksek performans sunuyor. 

Profesyonel kablo yönetimine de olanak tanıyan DCMax, 1500 kg 
ağırlığında yük taşımaya uygun konstrüksyiona sahip olmanın öte-
sinde 1000 kg sismik teste tabi tutularak yük gücünü kanıtlıyor. 

En iyi hava sirkülasyonu için yüzde 80 perfore ön ve arka kapılara sa-
hip Estap DCMax kabinler, 180˚ açılabilen kapılarıyla da kullanıcısına 
kullanım kolaylığı sağlıyor. 

Kritik göreve sahip olan Data Center’ların garanti altına alınmış bir 
performans eşliğinde, güvenilir, esnek ve ölçeklenebilir altyapılar 
gerektirdiğini savunan Estap, hayata geçirdiği projelerinde enerji 
verimliliği yüksek, yönetilebilir çözümler sunuyor.

Estap DCMax cabins, which are admired with its 80 percent perforated 
front and back doors for the best air circulation, provide its users ease 
of handling with 180˚ opening doors. 

Crowning the aesthetic and professional appearance with high perfor-
mance, DCMax cabins are manufactured in a high degree of precision 
and quality in Estap’s production line with IP20 and IP55 options.

Estap continues to prove that it looks at the sector from a different 
perspective with the DCMax data center cabinets it develops using the 
latest technology.

Perfect for a hot and cold aisle and having an aesthetical design, the 
DCMax cabins offer a reliable, flexible and scalable high performance 
for critical data center infrastructures. 

DCMax, which allows for professional cable management, beyond 
being capable of carrying 1,500 kg of load-bearing construction, it 
proves its load power by being subjected to 1000 kg of seismic testing. 

Estap DCMax cabins, which have 80 percent perforated front and back 
doors for the best air circulation, provide its users ease of handling 
with 180˚ opening doors. 

Estap, which assumes that Data Centers with critical mission require 
reliable, flexible and scalable infrastructures with a guaranteed per-
formance, presents high-energy efficiency, manageable solutions in 
its projects.

elektrik
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Türkiye Enerjide Yüzünü Güneşe Dönüyor

Türkiye güneş zengini bir ülke. Ülkemiz, günde ortalama 7.2 
saat, yılda ise 2.650 saat güneş alıyor. Yani Türkiye’nin en kuzey 
noktasında bulunan bir şehrimiz bile Avrupa’nın herhangi bir 

yerinde kurulan santralden daha fazla güneşlenme süresi, ışınım 
ve elektrik üretebilirliğine sahip durumda. Dolayısıyla ülkemizde 
de güneş enerjisi sistemleri giderek yaygınlaşıyor. Güneş sistemleri, 
sağladığı avantajlarla artık konutlarda da sıklıkla karşımıza çıkıyor. 
Ev kullanıcıları için de artık elektrik faturası ödememelerini sağlaya-
cak güneş enerjisi sistemleri söz konusu. Konutlar, elektriğin tama-
mını kendileri üretip, %100 yenilenebilir enerji kullanabiliyor.

Japonya’da, güneş panelleri pazarında yüzde 20’nin üzerinde pazar 
payıyla birinci sıradayız. Türkiye, gelişmekte olan pazarlar arasında 
bizim için en önemli yere sahip olan iki pazardan biri. Bu sebeple 
Panasonic Eco Solutions Grubu, Türkiye ve Hindistan’ı güneş enerjisi 
alanında odak pazarlar olarak tanımlıyor. Dışarıya bağlı olan enerji 
ihtiyacı, Türkiye’nin enerji üzerindeki politikaları ve pazarın bu konu-
daki durumu bize bu pazara girmek için yeterli motivasyonu sağladı. 
Bu nedenle gelecek planlamamızı ‘Out of Japan’ yani Japonya dışı 
pazarlar üzerine kurduk. Türkiye’de HIT teknolojisine sahip güneş 
panellerimizin satışına 2015 yılında başladık. Ayrıca mevcutta üreti-
mini yaptığımız akıllı ev sistemlerimiz, sayaç ve uzaktan okuma sis-
temleri tarafında Türkiye’de üretim ve satışını yaptığımız ürünlerimiz 
var. Böylelikle müşterilerimize enerji üretim, ölçüm ve yönetim ile 
ilgili çözümlerimizi sunuyoruz. Özellikle kalite, ileriye dönük getiri, 
performans ve verimlilik konularında hassasiyeti olan yatırımcılar 
önceliğimizi oluşturuyor.

Güneş Panellerine Teknolojik Yenilik Getirdik  

Kısaca anlatmak gerekirse güneş enerji sistemleri, temelde güneş 
ışığından elektrik enerjisi elde edilmesi üzerine kurulu bir sistemi 
ifade ediyor. Güneşten gelen ışınlar ve güneş panelleri içerisinde 

bulunan hücrelerdeki yarı iletkenlerin fotovoltaik etki özelliği kul-
lanılarak güneşten elektrik enerjisi üretiliyor. Bu sistemler en basit 
anlamda genelde güneş paneli, evirici, kablo ve sabitleyici aparatlar 
ile kurulabiliyor. Ancak her alanda olduğu gibi güneş enerjisi sistem-
lerinde de inovatif teknolojiler geliştiriliyor.  

Çok Özel HIT Teknolojisi

Piyasada; poly, mono, ince film gibi çeşitli teknolojiler bulunmakta. 
Bizim kullandığımız teknoloji; HIT teknolojisi. Bu teknoloji, amorf 
silikon tabakaların sıcaklık karşısındaki dayanımını ve mono krista-
lin plakalarında enerji verimliliğini bir arada kullanabileceğiniz bir 
yapı. Bu şekilde, Panasonic mono kristal silikon plakadan ve amorf 
silikon tabakalardan meydana gelen, benzersiz bir silikon HIT yapısı 
geliştirdik. 

2016 yılında, esnek perovskit güneş pillerinin geliştirilmesine katkı-
da bulunmak amacıyla Solliance Ar-Ge projesinin endüstriyel ortağı 
haline gelip, Solliance Hollanda üretim tesisinde ve Belçika’da IMEC 
laboratuvarındaki çalışmalara desteğimizi duyurmuştuk. Mevcutta 
satışını yaptığımız yüksek verimli, -0.258%/ ⁰C sıcaklık katsayılı ve 
uzun dönemli kullanabileceğimiz kaliteye sahip Panasonic HIT ürün-
lerimizin geliştirme çalışmaları da devam ediyor. 

Daha Az Panelle Daha Fazla Enerji

En büyük avantajımız, elbette kurulum yapılacak alandan ötürü 
yeterli enerji üretim kapasitesine ulaşamayan yatırımcılar ve konut 
sahipleri için en iyi çözümü sunuyor olmamız. Ürünümüz, konvan-
siyonel poly diye adlandırılan piyasadaki panellere göre %20 ile 
%25 arasında değişebilen oranda daha az yer kaplıyor. Bu sayede 
hem sistem maliyeti düşüyor hem de çatı üzerine binen yük azalı-
yor. Tabii ki çatı güçlendirmesi yapmak zorunda kalan müşteriler için 
bu, maliyetlerde büyük avantaj sağlayan bir özellik. Aynı birim alan 
referans alındığında poly panellere göre Panasonic HIT panellerimiz 
%27 daha fazla enerji üretiyor. Bu ekstra enerjiyi akülerde saklamak, 
elektrikli aracınıza aktarmak ya da şebekeye verebilmek mümkün 
oluyor. Çatı alanınız kısıtlı olsa da enerji tasarrufu maksimuma çı-
karılabiliyor.

%19.4 Modül Verimliliği ve 25 Yıl Lineer Enerji Üretim Performansı

Modül verimliliği, güneş panellerinizin yakalanan ışık enerjisini 
elektrik enerjisine nasıl verimli bir şekilde dönüştürebildiğini ifade 
ediyor. Yüksek değerler, panelinizin daha güçlü olduğu ve çatınızda 
daha az yer gerektirdiği anlamına geliyor. Aynı zamanda gelecekte 
genişletme yapabilmeniz için boş alan sağlıyor. Panasonic güneş pa-
nelleri, %19.4 ile en üst sınıf modül verimliliği sunuyor. Ürünlerimiz, 
15 yıl Panasonic ürün garantisi ve 25 yıl enerji üretim performansı ile 
benzerlerinden ayrılıyor. 25.yılın sonunda performansının %86,2’si 
ile enerji üretimine devam ediyor.

Anıl AKCI / Panasonic Eco Solutions Türkiye 
Kurumsal Müşteriler Satış Sorumlusu - (TR & MEA)
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Panasonic Eco Solutions Türkiye 
Kurumsal Müşteriler Satış Sorumlusu  Anıl AKCİ
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Teksan Yurtiçi ve Yurtdışı Bayileri İle 
KKTC’de Buluştu

Teksan iş ortaklarına 2019 yılında da büyüme sözü verdi. Enerji 
sektörünün lider firmalarından Teksan, bu yıl ikincisini düzenLE-
Diği Global Bayi Toplantısı’nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 

Girne şehrinde gerçekleştirdi. 

Toplantıda Teksan Jeneratör’ün 40 farklı ülkeden iş ortaklarının da 
aralarında olduğu 100’den fazla katılımcı vardı. Şirketin 2017 yılı 
değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda ürün gamındaki yenilikler, 
hedefler ve gelecek vizyonu da paylaşıldı.

Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında yer alan Teksan Jeneratör, 
ülke ihracatına en çok katkı yapan firmalar arasında yer alıyor. Yüzde 
100 yerli sermayeye sahip şirket, üretiminin tamamını İstanbul ve 
Kocaeli fabrikalarında gerçekleştiriyor. 

Dünyanın sayılı hibrit teknolojisi kullanabilen firmalarından olan 
Teksan Jeneratör, Ar-Ge ve teknoloji yatırımları ile sektörde pek çok 
ilki gerçekleştirmesiyle de dikkat çekiyor. 

Teksan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne şehrinde gerçek-
leşen global bayi toplantısı Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler’in yaptığı ve şirketin çeyrek asrı bu-
lan hikayesi, vizyonu ve ideallerini paylaştığı konuşması ile başladı. 

Teksan’ın yurtiçi ve yurtdışından toplantıya katılan bayileri, ürün ve 
hizmetlere yönelik yenilikleri içeren sunumları dinlemenin yanı sıra 
ikili görüşmeler gerçekleştirme fırsatı buldular. 

Organizasyonun ikinci gününde ise Kıbrıs’ın başta Saint Hilarion Ka-
lesi ve Girne Kalesi olmak üzere tarihi ve doğal güzelliklerini keşfet-
tikleri şehir turunda keyifli vakit geçirdiler.

Açılış konuşmasında iş ortaklarına “Birlikte daha güçlüyüz” mesajı 
veren Teksan Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Ku-
rulu Üyesi Burak Başeğmezler şunları söyLEDi: 

“Teksan Jeneratör kurulduğunda sadece dört kişilik ekibi ile bir ül-
keye 100 bin doların altında ürün satışı yapan bir şirketti. Bugün ise 
700 kişilik ekibimiz ile 120’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyo-
ruz. 100 milyon Euro’ya dayanan konsolide ciromuz ile global bir 
markayız. 

Şirketimiz istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Bu başarıda bugüne ka-
dar sağlam adımlarla ilerlememizin, kurumsal yapımızın güçlendi-
rilmesi ve yenilikçi olmamızın payı çok büyük. Kendimizle yarışıyor, 
hep daha iyi ve yeni ne yapabiliyoruz noktasına odaklanıyoruz. 

İcat çıkarmayı seviyor, öncü şirket rolümüzü daha ileriye götürmenin 
kararlılığı ile hareket ediyoruz. Bu da elbette şirketimizin satışlarına 
ve karlılığına olumlu yönde yansıyor. 

İhracat yaptığımız ülke sayısını artırmak, var olduğumuz ülke pazar-
larındaki konumumuzu güçlendirirken yeni ülke pazarlarına ulaş-
mak temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. 

Grönland’dan Yeni Zelanda’ya kadar 120’den fazla ülkede Teksan 
ürünleri ile farkımızı ortaya koyuyoruz. İş ortaklarımızdan aldığımız 
güçle gerek Türkiye gerekse global ölçekte başarılı işlere imza atma-
ya devam ettiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. 2019 yılında da bü-
yüme ivmemizi sürdürmek, üretim ve ihracatta yeni başarılara imza 
atmak hedefindeyiz.”
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Teksan Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler
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Günsan İş Ortaklarıyla Çin’de Valta Ürünlerinin 
Üretimini Yakından İnceledi

Günsan and Their Business Partners Examine the Production of 
Valta Products in China
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Anahtar ve priz sektörünün öncü firmalarından Günsan, iş or-
taklarıyla birlikte düzenlediği gezi kapsamında Çin’de Valta 
ürünlerinin üretildiği fabrikayı ziyaret etti. Pekin’de başlayan 

ve bir hafta süren Çin gezisi boyunca Günsan iş ortakları, Nanjing ve 
Şangay’ı da keşfetme fırsatı buldular.   

Sektörünün önde gelen firmalarından olan Günsan Elektrik, akıllı ta-
sarımı ve performansı sayesinde geniş kullanım alanı sağlayan Valta 
ürünlerinin üretim yeri Çin’deydi. 

Günsan yöneticilerinin ve bayilerinin bir arada olduğu 19 kişilik ekip, 
Valta ürünlerinin üretimini yakından inceleme fırsatı  buldu. 

Pekin’de başlayan, Nanjing ve Şangay’da devam eden bir haftalık 
gezi boyunca katılımcılar, birçok efsane ve yaşanmış ilginç savaşla-
ra tanıklık eden Çin Seddi, dünyanın en büyük meydanı olan Tian 
Anmen Meydanı, Yu Yuan Bahçeleri, Qibao Antik Şehri ve Pearl TV 
Tower’ı keşfederek Çin kültürü ile ilgili bilgiler edindi. 

Günsan, one of the leading companies in the switch and socket sec-
tor, has visited the factory where Valta products are produced in China 
within the scope of the trip they organized with their business part-
ners. During their week-long trip to China, which began in Beijing, 
Günsan’s business partners have had the opportunity to discover Nan-
jing and Shanghai.

Being one of the leading companies in the sector, Günsan Electric has 
been in China for Valta products which provides a wide usage area 

thanks to its smart design and performance. The team of 19 people, 
including Günsan executives and dealers, have had the opportunity to 
closely examine the production of Valta products.

During the week-long trip to China, which began in Beijing and con-
tinued Nanjing and Shanghai, participants have acquired knowledge 
of Chinese culture with discovering the Great Wall of China which wit-
nessed many legends and interesting wars, Tian Anmen Square which 
is the world’s largest square, the Yu Yuan Gardens, the Ancient City of 
Qibao and the Pearl TV Tower.
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Raventi Anahtar-Priz Serisi İle Kendi Tarzınızı Yaratın
Create Your Own Style with Raventi Switch-Socket Series

Güçlü kavrayış, güvenli mekanizma, geniş açılan tırnaklar zen-
gin fonksiyon seçeneği. Raventi anahtar-priz serisi ile Legrand, 
modern ve minimalist tasarımı son teknolojiyle buluşturarak 

yaşam alanlarında farklılık arayanların tercihi oluyor. Keskin köşeler, 
modern tasarım ve ipeksi bir yüzeye sahip Raventi, estetik ve uyum 
kavramlarını yeniden tanımlıyor.

Legrand mühendisleri tarafından son teknoloji kullanılarak gelişti-
rilen Raventi, elektrik profesyonellerinin bir anahtar-priz serisinden 
beklentilerini karşılamanın ötesinde yaşam alanları için maksimum 
güç ve güvenlik ve konfor sağlıyor.

Estetik ve Uyum Bir Arada

Raventi anahtar-priz serisi ile Legrand, modern ve minimalist tasarı-
mı son teknolojiyle buluşturarak yaşam alanlarında farklılık arayan-
ların tercihi oluyor. 

Keskin köşeler, modern tasarım ve ipeksi bir yüzeye sahip Raventi, 
estetik ve uyum kavramlarını yeniden tanımlıyor. Birbirinden farklı 
renk seçenekleri, gelişmiş işlevleri ve kolay montaj özellikleriyle 
yaşam alanlarındaki tüm ihtiyaçları karşılayan Raventi, pürüzlü 
yüzeylerde dahi duvara tam oturan dayanıklı yeni nesil izole kaide 
sistemiyle büyük beğeni topluyor. 

Powerful grip, secure mechanism, wide opening connecting tab, rich 
function option. Legrand, combining modern and minimalist design 
with the state-of-the-art technology in its Raventi switch-socket se-
ries, has become the choice of those looking for a difference in their 
living space. Raventi redefines the concepts of aesthetics and harmony 
with its sharp corners, modern design and a silky surface.

Developed by Legrand engineers using state-of-the-art technology, 
Raventi provides maximum power and safety and comfort for living 
spaces beyond meeting the expectations of electrical professionals 
from a switch-socket series.

Aesthetics and Harmony are all Together

Legrand, combining modern and minimalist design with the state-of-
the-art technology in its Raventi switch-socket series, has become the 
choice of those looking for a difference in their living space. 

Raventi redefines the concepts of aesthetics and harmony with its 
sharp corners, modern design and a silky surface. With its different col-
our options, advanced functions and easy mounting features, Raventi 
meets all needs in the living area and it is highly appreciated for its 
durable, new generation, isolated bedplate system, which fits to the 
wall even on rough surfaces.  
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Türkiye Elektrik Sektöründe Bir İlk

Kullanıcılarına birçok alternatif sunan Raventi anahtar-priz serisi, 
fonksiyonel kullanımları ve estetik görünümleriyle evinizin havasını 
baştan aşağı değiştiriyor. 

Elektrik profesyonellerinin bir anahtar-priz serisinden tüm beklen-
tilerini karşılamanın ötesinde yaşam alanları için maksimum güç, 
güvenlik ve konfor sağlayan Raventi, Legrand’ın ustalığını tasarıma 
yansıtıyor. 

Yer tasarrufu sağlayan mekanizma ve geniş açılan güçlü tırnaklarıy-
la da Raventi, pürüzlü yüzeylerde bile duvara tam oturan dayanıklı 
yeni nesil izole kaide, tek tıkla yerine oturan vidasız tuş kapağıyla 
beğeni topluyor. 

Öte yandan Türkiye elektrik sektöründe ilk kez Legrand tarafından 
uygulanan vidasız tuş kapağı teknolojisine sahip Raventi, şantiye-
lerde montaj sırasında vidaların kaybolması ya da oksitlenmesi gibi 
sorunları da rafa kaldırıyor. 

A First in Turkish Electricity Sector

Offering many alternatives to its users, the Raventi switch-socket se-
ries changes the atmosphere of your home entirely with its functional 
uses and aesthetic appearance. 

Raventi, which provides maximum power, security and comfort for 
living spaces, reflects the mastership of Legrand to the design be-
yond meeting all of the expectations of electrical professionals from 
a switch-socket series. 

With its space-saving mechanism and wide opening strong connecting 
tabs, Raventi is appreciated  for its durable, new generation, isolated 
bedplate system with its screwless button lid, which fits to the wall 
even on rough surfaces. 

On the other hand, Raventi, which has the screwless button lid tech-
nology applied in the Turkish electricity sector for the first time by 
Legrand, also shelves problems such as the loss or oxidation of screws 
during installation on the worksites.
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Innoenergy’den Tüm Dünyadan Startup’lara 
100.000 Euro Ödüllü Çağrı

Sürdürülebilir enerji konusunda Avrupa’nın inovasyon lokomotifi 
InnoEnergy, elektrik depolama alanında çalışan tüm dünyadan 
startup’lara bir çağrı yaptı. 

Sürdürülebilir enerji startup’ları arasından seçilecek en yenilikçi 
15 işletme, özel bir katma değerli hizmetler paketi kazanacak 

ve en başarılı olan startup’a da nakit 100.000 Euro ödül verilecek. 
Startup’lar için başvurular 30 Ekim 2018’e kadar devam edecek.

2010 yılından bu yana Avrupa için yenilenebilir enerji odaklı bir ge-
lecek amacıyla çalışan ve eğitimden son kullanıcıya kadar geniş bir 
alanda yenilenebilir enerji alanındaki inovasyonları destekleyerek 
yatırım yapan InnoEnergy, tüm dünyadan startup’lara global bir 
çağrı yaptı. 

Elektrik depolama alanında çalışan sürdürülebilir enerji startup’ları 
ilk başvurularını yaptıktan sonra iç değerlendirme, beş dakikalık vi-
deo aşaması ve bağımsız uzman değerlendirmesinden geçecek. 

Bu aşamaların ardından seçilen 30 başvuru sahibi, fikirlerini iki pa-

ralel jüriye sunacak ve aralarından 15 yenilikçi girişimci seçilecek. 
Birinciliği kazanan katılımcı, şubat ayında düzenlenecek törende 
100.000 Euro ile ödüllendirilecek. 

InnoEnergy, Avrupa Batarya Birliği (EBA) ile gerçekleştirdiği çalışma-
ları desteklemek üzere, elektrik depolama sistemleri odaklı yenilikçi 

teknolojiler veya iş modelleri sunan startup’lar için bir cazibe ve des-
tek merkezi olmayı hedefliyor. 

Özellikle ulaşımda, şebekelerde, dağıtık ve mobil enerji depolama-
da, enerji verimliliğinde artışa ve emisyon azaltımına yönelik elekt-
rik depolama inovasyonlarına önem veriliyor.

Başvuru sahipleri; iş fikrinin yenilikçiliği, değer önermesi, ilgili pa-
zarın büyüklüğü, ürünün/hizmetin ölçeklenebilirliği, kurucu ekip ve 
sahiplik yapısı, rekabet avantajı, etki potansiyeli, bir iş ortağı olarak 
InnoEnergy’ye sağlayabileceği katkı kriterlerine göre değerlendirilecek. 

Başarılı olan başvuru sahipleri, InnoEnergy’nin iş geliştirme program-
larından birine (Highway veya Boostway) dahil olacak ve kendilerine 
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ses getiren başarılar kazanmak için ihtiyaç duydukları her türlü im-
kana erişebilmelerini sağlıyoruz.”

Başarılı olan başvuru sahipleri; 385’ten fazla iş ortağı, uzman me-
lek yatırımcılar, InnoEnergy’nin Avrupa VC (Girişim Sermayesi) 
topluluğu ve kamu finansmanı kuruluşlarından oluşan geniş bir ağa 

erişim sağlayabilecekler. Startup’lar ayrıca yönetim kurulu düzeyin-
de danışmanlık ve mentorluk almanın yanı sıra her yıl enerji değer 
zincirindeki şirketlerin startup’larla ve inovasyonlarla buluştuğu 
InnoEnergy sektörel iletişim etkinliği The Business Booster da dahil 
olmak üzere, Avrupa’daki enerji etkinliklerine ön sırada katılım im-
kanı kazanacak. 
InnoEnergy Enerji Depolama Lideri Bo Normark da şunları ekliyor: 
“Avrupa, elektrifikasyon yoluyla ulaşım ve ısınmada karbonun or-
tadan kaldırılmasını desteklemek için yenilikçi elektrikli depolama 
çözümlerine ihtiyaç duyuyor. 

Sürdürülebilir batarya hücresi üretim değer zincirinin bir parçası 
olma potansiyeline sahip, benzersiz ve yenilikçi konseptler, ürünler 
ve çözümler sunan işletmeleri bulmak bizim misyonumuz.” 

özel destek, eğitim, hizmet ve finansman paketinden faydalanma 
imkanı sunulacak. 

Highway hızlandırıcısı, henüz yeni kurulmuş startup’ların ürünleri-
nin pazara sunulma aşamasını; Boostway programı ise startup’ların 
büyümesini destekliyor.

Sürdürülebilir Batarya Hücresi Pazarı 250 Milyar Euro’luk 
Değere Ulaşacak

2017 yılında kurulan EBA (Avrupa Batarya Birliği), Avrupa’da reka-
betçi ve sürdürülebilir batarya hücresi üretim değer zinciri oluştur-
mayı hedefliyor. InnoEnergy, bu hedefe ulaşılması için EBA bünye-
sindeki 120’nin üzerinde paydaşla birlikte çalışıyor ve 2025 yılına 
kadar yıllık 250 milyar Euro değerinde yeni bir pazar geliştirme çalış-
malarına destek oluyor.

InnoEnergy İnovasyon Direktörü Elena Bou bu konuda şunları ifade 
ediyor: “Güvenilir bir iş ortağı olarak işletmelere, ürünlerini pazara 
sunarken ihtiyaç duydukları desteği vermek üzere buradayız. 

Benzersiz ekosistemimiz sayesinde, startup’ların yenilikçi fikirlerle 
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Makel Şirketler Grubu, 2018 Yılını 
Dört Önemli Fuarla Kapatıyor

Makel Companies Group Ends 2018 With Four Important Fairs
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Makel Şirketler Grubu, yeni stant tasarımı ile 2018 yılının son 
fuarlarında yerini alıyor. Geniş ürün yelpazesi ile yurtdışı 
ve yurtiçi pazarda adından sıkça bahsettiren Makel, 6-8 

Kasım’da Europen Unitily Week, 6-9 Kasım’da Moskow Interlight, 
13-16 Kasım’da Matelec 2018/ Madrid ve 22-25 Kasım’da ise A-Tech 
Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik Sistemleri Fuarı’na katılıyor.

Anahtar-priz, LED aydınlatma, şalt ve endüstriyel ürünler, smartho-
me akıllı ev sistemleri ürünleri hakkında detaylı bilgi ve tanıtımı için 
dokümanlar hazırlandı. Bayilerin yanı sıra yeni müşteriler ile tanış-
ma fırsatının oluşturulduğu yanı sıra Turquality’nin destek sağladığı 
fuarlarda Makel, fuar tarihlerinde görkemli standı, kaliteli, şık ürün-
leri ile 2018 yılının son fuarında sizleri bekliyor.  

Makel Companies Group takes its place in the last fairs of 2018 with 
its new stand design. Makel, whose name is frequently mentioned in 
the international and domestic markets with its wide product range, 

will participate in European Utility Week on November 6-8, Moscow 
Interlight on November 6-9, Matelec 2018 / Madrid on November 13-
16 and A-Tech Smart Building Technologies Electrical Systems Fair on 
November 22-25.

Documents have been prepared for detaiLED information about 
Switch-Socket, LED Lighting, Switchgear and Industrial Products, 
Smarthome Smart Home Systems products. 

In the fairs where there are opportunities to meet customers as well 
as dealers and Turquality provides support, Makel is waiting for you 
at the last fair of 2018 with its magnificent stand, high quality and 
elegant products on the dates of the fair.
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Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu: 
“Üretim Tesislerinin Temel Hedeflerinden Biri, 

Kendi Enerjilerini Üretmek Olmalıdır”
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Dünyada ve Türkiye’de her geçen yıl artan enerji tüketimi, kay-
nakların azalmasına yol açarken şirketlerin maliyetlerini de 
büyük ölçüde artırıyor. 

Enerji verimliliği alanında danışmanlık ve uygulama hizmetleri ve-
ren Enervis’in Genel Müdürü Osman Kipoğlu, “Üretim tesislerinin 
temel hedeflerinden biri, kendi enerjilerini üretmek olmalıdır. 

Bunu yaparak hem tesislerini enerji bağımlılığından kurtarabilir 
hem de üretimin ana maliyet kalemlerinden olan enerji maliyetle-
rini düşürme imkânı bulabilirler” dedi.

Dünyada enerji tüketimi her geçen yıl artıyor. Öyle ki, dünyada 2017 
yılında enerji tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artış gösterdi. 
Türkiye’de de tüm dünyada olduğu gibi bir artış söz konusu. Bu duru-
ma ek olarak, ülkemizdeki sanayi sektörü, gelişmiş ülkelerin ortala-
masının 1,5 katı enerji tüketiyor.

Enerji verimliliği danışmanlık ve uygulamaları alanında faaliyet gös-
teren Enervis’in Genel Müdürü Osman Kipoğlu, yüksek enerji tüketi-
minin kaynakların azalmasına sebep olduğu gibi işletmelerin mali-

yetlerini artırdığına dikkat çekerek, “Türkiye’de elektrik tüketiminin 
yüzde 40’lık, doğal gaz tüketiminin ise yüzde 26’lık kısmı sanayide 
gerçekleşiyor. 

Dolayısıyla bu alanda yapılacak enerji verimliliğini artırıcı faaliyetler 
hem işverenlerin maliyetlerini hem de enerji ithalatını önemli ölçü-
de düşürüyor. 

Temiz üretim stratejisi ile birlikte ham madde ve enerjiyi daha az 
kullanmak, ekolojik faydalar sağlamanın yanı sıra rekabet gücünü 
de artırıyor” dedi.

Osman Kipoğlu: Sanayi İçin 630 Proje Geliştirdik

Demir-çelik, cam-seramik, kağıt-tekstil, gıda, kimya-petrokimya, 
binalar, ulaşım araçları, başta olmak üzere pek çok sektör ve alanda 
özel verimlilik uygulamaları gerçekleştirdiklerini söyleyen Kipoğlu, 
“Sanayide enerji verimliği uygulamaları kapsamında bugüne kadar 
630 proje geliştirdik” dedi.
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kurtaracak hem de üretimin ana maliyet kalemlerinden olan enerji 
maliyetlerini düşürme imkanı bulacaklar. 

Enervis olarak yaptığımız enerji etütlerinde tesislerin büyük bir kıs-
mının bakım, yenileme veya güçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duy-
duğunu gözlemliyoruz. 

Çatılarda yeterli düzeyde yalıtım olmaması sebebiyle bina içlerini 
soğutmak ya da ısıtmak için çok ciddi düzeyde enerji harcanıyor. 
Yine bu işletmelerin ve fabrikaların bina dış yüzeylerinin ve pencere-
lerinin boş beton ya da sıradan camlar olması sebebiyle aynı durum 
söz konusu. 

Bu işletmelerin çatı ve bina dış yüzeylerinde yapılacak PV güneş 
enerji sistemleriyle işletmelerin ihtiyaç duyduğu enerjinin bir kıs-
mı buralardan karşılanırken binanın iklimlendirmesinde harcanan 
enerji maliyetleri de ciddi oranda azaltılabilinir. 

Son yıllarda gelişen teknoloji ile PV panellerindeki verim artışı saye-
sinde güneş enerjisi daha fazla kullanılabilir bir alan oldu. Bu neden-
le birçok işletme çatısına PV panelleri yerleştirerek güneş enerjisin-
den elektriğini üretmeye başladı. 

Bizim detaylı enerji etüt çalışması yaptığımız bir işletme, çatısına 8 
MW’lık güneş paneli yerleştirerek elektrik üretimi gerçekleştirmeye 
başladı” şeklinde konuştu.

İşte Enervis’in Enerji Verimliliği Alanındaki Referans Projeleri

• Solarwall, ısı pompası, evaporatif soğutma gibi sektöründe öncü 
uygulamalar ile işletmelere yenilenebilir enerji kaynaklarını kullan-
ma konusunda destek sağlayan Enervis, Kayseri İncesu mevkiinde 
3 MW’lık bir güneş enerji santralinin projelendirmesi, malzeme 
tedariği, montaj test ve devreye alma işlemlerini üstlenerek projeyi 
tamamladı.

• Türkiye’de tüm otomotiv ana sanayine kalıp ve seri saç parça ima-
latı yapan Coşkunöz Metal Form ve 130’u aşkın ülkede 65 içme suyu 
markasıyla hizmet veren Nestlé Waters’ın Sude Su markasının yeni 
fabrikalarının verimli sistem projelendirmesinden başlayarak tüm 
mekanik tesisat uygulamaları, verimlilik kriterleri dikkate alınarak 
gerçekleştirildi.

• Gebze’de otomotiv ve beyaz eşya sektörü için alüminyum döküm 
çözümleri sunan Çelikel’in VAP başvurusu üzerine çalışmalarına baş-
layan Enervis, mevcutta bulunan alüminyum ergitme fırınlarının 
ekonomizerlerinde verimsizlik tespit etti. Hazırlanan rapor sonucun-
da Çelikel fabrikası, Atık Isı Geri Kazanım Projesi ile yüzde 30 hibe 
desteği almaya hak kazandı. 

• Projenin uygulanması aşamasında Enervis, üç adet ekonomizer 
değişimi, otomasyon yenilenmesi ve izolasyon uygulaması yaptığı-
mı fabrikada hem geri kazanılan atık ısı ile idari binanın ısıtılmasını 
hem de işletmede bulunan absorbsiyonlu soğutma sisteminin çalış-
tırılmasını planladı. Çelikel firması yapmış olduğu yatırımı yaklaşık 
olarak bir yıl gibi kısa bir sürede amorti edecek. 

• Türkiye’de ilaç üretimi yapan Medigen Pharma’nın Gebze’deki yeni 
fabrikasının mekanik tesisat kurulumu, laboratuvarlarda üretim ya-
pılabilmesi için gerekli olan validasyon ve verimlilik şartlarına uygun 
olarak sürdürülüyor. 
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Bu noktada sanayi firmalarının çok ciddi bir tasarruf sağlamalarına 
destek oluyoruz. Bir örnek vermek gerekirse tekstil sektöründe yap-
tığımız çalışmalarla yüzde 25 civarında enerji verimliliği sağlıyoruz” 
diye konuştu. 

Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) projesine desteklerine de değinen 
Osman Kipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, “Endüstriyel işletmelerde 
enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için Enerji İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından verilen VAP (Verimlilik Arttırıcı Proje) %30’a 
varan hibe destekleri her yıl büyük ilgi görüyor. 

Biz de Enervis olarak VAP projelerinin hazırlanması ve onay sü-
reçlerinde danışmanlık hizmeti veriyoruz ve bu tür destekleri çok 
önemsiyoruz. Özellikle geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Türkiye’de Enerji 
Verimliliği / EnEffTurN (Energy Efficiency Turkey Now) projemiz kap-
samındaki Yenilenebilir Enerjiler Genel Müdürlüğü’ndeki temasları-
mızla Verimlilik Artırıcı Proje başvurularının yılda bir dönemden üç 
döneme çıkarılmasına öncülük ettik. 

Bugüne kadar hazırlamış olduğumuz tüm VAP başvurularının tama-
mına destek alınmasını sağladık. Ayrıca VAP projelerinin uygulama-
sını da verimlilik garantili iş modelimizle anahtar teslim gerçekleş-
tiriyoruz.”

“Tesislerin Büyük Kısmı Bakım, Yenileme ve Güçlendirmeye 
İhtiyaç Duyuyor”

Tesislerinin ihtiyaçları olan enerjiyi üretmek için adım atması gerek-
tiğine dikkat çeken Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, “Üretim 
tesislerinin temel hedeflerinden biri, kendi enerjilerini üretmek ol-
malıdır. 

Bunun için tesislerinin çatısını veya arazilerindeki boş bir alanı kul-
lanabilirler. Bunu yaparak hem tesislerini enerji bağımlılığından 

Enervis Genel Müdürü 
Osman Kipoğlu
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Elektrik Sektörünün “En Yeşil Ofisleri” Belli Oldu

Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanımı sayesinde bir orma-
nın kesilmesi önlendi. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 
kullanarak “kağıtsız ofis” konseptine geçen Elektrik Dağıtım ve 

Perakende Satış şirketlerinin çevreye sağladığı katkı, enVision tara-
fından “En Yeşil Ofis” adıyla gerçekleştirilen özel bir araştırma ile 9. 
Enerji Zirvesi öncesinde açıklandı.

enVision tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen “En Yeşil Ofis” araş-
tırmasının elektrik sektörü sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre en 
doğuda Van’dan en batıda İstanbul’a kadar geniş bir coğrafyada faa-
liyet gösteren toplam 18 Elektrik Dağıtım ve Perakende Satış firma-
sının Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne geçtikten sonra çevreye 
sağladığı katkı istatistiklere şöyle yansıdı:

Söz konusu firmalardaki kağıt tasarrufuna bağlı olarak; genel top-
lamda 17.983 ağacın kesilmesi önlendi ve 88 milyon litre su tasarru-
fu sağlandı. Ayrıca, 1.322 ton karbondioksit salınımı ile 690 ton katı 

atık oluşumu da engellendi. Böylelikle,  genel toplamda 149 milyon 
adet A4 kağıdın çöpe gitmesi de önlenmiş oldu.

EBYS İle Çevre Dostu Şirketler

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile iş süreçlerinde otomasyon 
sağlayarak kağıt bazlı iş süreçlerini tam entegre bir dijital ortama 
dönüştüren ve En Yeşil Ofis listesinde yer alan elektrik dağıtım ve 
perakende satış sektöründeki şirketler şöyle sıralandı:
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kağıt üretimi esnasında 26.700 litre su tüketilmekte ve 1,3 ton kar-
bondioksit açığa çıkmaktadır. Dünyada her yıl ormanlarının %1,3’ü 
kağıt üretiminde kullanılıyor. 

Bu miktar, 40 milyon hektara (İsviçre büyüklüğünde bir alana) denk 
geliyor. Dünyanın 18. büyük ekonomisi konumunda olan ülkemizde 
de durum çok farklı değil. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre; Türkiye’de, bir ofiste 
kişi başına tüketilen kağıt miktarı ortalama 140-180 sayfaya kadar 
çıkıyor. 

Bilkent Cyberpark firmalarından CBKSoft Yazılım A.Ş. tarafından geliş-
tirilen enVision, yazılım içindeki özel bir algoritma ile EBYS kullanımına 
ve kağıt tasarrufuna bağlı olarak doğaya verilen katkıyı ölçmektedir. 

CBKSoft Genel Müdürü Salih Kanlı: “Geliştirdiğimiz teknolojiler ile 
daha yeşil bir dünya için üzerimize düşeni yerine getirdiğimiz için 
mutluyuz. Günümüzde kağıtsız bir ofis artık mümkün.

Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ile bir yandan ofislerde iş sü-
reçleri tam entegre dijital bir ortama dönüşürken, ciddi bir zaman, 
maliyet ve işgücü tasarrufu sağlanmaktadır. 

Diğer yandan ise kağıtsız bir ofis ortamı sayesinde doğamıza zarar 
verilmesinin önüne geçilmektedir. En Yeşil Ofis listesinde yer alan 
tüm firmalarımıza çevremize gösterdikleri duyarlılıktan ötürü, dün-
yamız ve gelecek kuşaklarımız adına bir kez daha teşekkür ederim” 
diye konuştu.

Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş., Uludağ Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (UEDAŞ), Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Meram Elektrik 
Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), GDZ Elektrik, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. 

(ÇEDAŞ), CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş., Meram Elektrik 
Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ), CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış 
A.Ş. (BEPSAŞ), Aras Elektrik Perakende Satış  A.Ş., Akdeniz Elektrik 
Dağıtım A.Ş., CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş., Kayseri Elekt-
rik Perakende Satış A.Ş. (KEPSAŞ), Vangölü Elektrik Perakende Satış 
A.Ş. (VEPSAŞ), Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Osmangazi 
Elektrik Dağıtım A.Ş., Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş. (OEP-
SAŞ)

En Verimli Ofisler

Araştırma sonuçları EBYS kullanımına bağlı olarak, verimlilik ve kali-
tenin de arttığını ortaya koydu. Evraklarla ilgili işlemler ofis çalışan-
larının mesailerinin %40-60’ına, işçilik maliyetlerinin %20-45’ine ve 
cironun %12-15’ine mal olmaktadır. 

EBYS öncesi klasik yöntemlerle bir evrakın arşivlerde arama süresi 
ortalama 5 ila 20 dakika arasında gerçekleşirken, EBYS sonrası bu 
rakam 0,3 saniye ila 4 saniyeye kadar düştü. EBYS ile iş süreçleri oto-
matik hale geldi, insan hataları azaldı, karar verme süreçleri hızlan-
dı, işlem kuyrukları ve tamamlanma süreleri kısaldı.

Rakamlarla kağıt tüketimi 

Bir ağaçtan ortalama olarak 8,300 adet A4 kağıt üretiliyor. 1 ton 

Araştırma Sonuçlarına Göre İlk 5 İçinde Olan Şirketler ve Sağladıkları Tasarruf Miktarları

Şirket
Elektronik Evrak 

Sayfa Sayısı
Kurtarılan Ağaç 

Sayısı
Üretilmeyen CO2 

Miktarı (Ton)
Kurtarılan Su Miktarı 

(Kilo litre)
Engellenen Atık 

Miktarı ( Ton)

Limak Uludağ Perakende 
Satış A.Ş.

59.081.024 7.118 2.009 35.449 142

Uludağ Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (UEDAŞ)

37.559.342 4.525 1.277 22.536 90

Boğaziçi Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (BEDAŞ)

19.291.741 2.324 656 11.575 46

Meram Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (MEDAŞ)

9.147.108 1.145 317 5.608 22

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. 8.623.169 1.039 293 5.174 21
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Siemens Türkiye’nin Yeni İK Direktörü Aslı Kunur

Türkiye’de 162 yıldır faaliyet gösteren Siemens Türkiye’nin İnsan 
Kaynakları Direktörlüğü görevine şirketin İK alanında deneyimli 
ismi Aslı Kunur atandı.

Teknolojiye olan tutkusu ve köklü birikimi ile elektrifikasyon, oto-
masyon ve dijitalizasyon alanlarında öncü olarak ülkemize değer 
katan Siemens Türkiye’nin “İnsan Kaynakları Direktörlüğü”ne Aslı 
Kunur atandı. 

Siemens Türkiye bünyesine 1999 yılında adım atan Kunur, şirketin 
insan kaynakları alanında farklı pozisyonlarda başarıyla görev yaptı. 
Son olarak, 2015 yılından bu yana İnsan Kaynakları İş Ortağı Yöne-
ticisi olarak görev yapan Kunur, 1 Eylül 2018 itibarıyla yeni görevine 
başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunu olan Kunur, Marmara 
Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları üzerine master yaptı. İş hayatına 

1996 yılında adım atan Kunur, 1999’da Siemens Türkiye bünyesine 
“İnsan Kaynakları Uzmanı” olarak katıldı.

2008-2015 yılları arasında “Ücretlendirme ve Yan Haklar Müdürlüğü” 
ve “İnsan Kaynakları İş Ortağı” görevlerini paralel yürüten Kunur, bu 
süreçte ücretlendirme ve yan haklar alanlarında şirketin global pro-
jelerinde görev aldı. 

2010-2014 yılları arasında Siemens Türkiye’nin Enerji ve Enerji Üre-
timi Servisleri, Ulaşım Sistemleri ve Bina Teknolojileri birimlerinde 
“İnsan Kaynakları İş Ortağı” olarak çalıştı. 

2015 yılından bu yana Siemens Türkiye’de “İnsan Kaynakları İş Or-
tağı Yöneticisi” olarak görev yapan Kunur, 1 Eylül 2018 itibarıyla 
“İnsan Kaynakları Direktörü” olarak yeni görevine başladı.19 yıldır 
Siemens’te görev yapan Aslı Kunur, çok iyi derecede İngilizce biliyor. 
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Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Kunur
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İş Hayatında Artık “Yeni Yakalar” Oluşuyor 

8,5 milyon kadını daha iş gücüne dahil edersek, 250 milyar dolar 
kazanç elde edebiliriz.Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları 
Derneği (TİAD), TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Marketing 

Türkiye işbirliğinde düzenlenen “Sanayide Üreten Kadınlar Buluş-
ması” paneli, Türk iş ve basın dünyasından üst düzey yöneticileri aynı 
çatı altında buluşturdu. Panele katılan kadın yöneticiler sektörün 
geliştiğini, kadınların da artık daha güçlü olduğunun altını çizdi. 

TİAD, TÜYAP, ve Marketing Türkiye iş birliğiyle MAKTEK Avrasya 2018 
Fuarı kapsamında düzenlenen Sanayide Üreten Kadınlar Buluşması 
paneli, Endüstri Şirketlerinde Kadının Rolü,Türkiye’de Kadın Mesele-
si ve Bir Sanayi Şirketinde Üst Düzey Yönetici Olmak başlıklı konula-
rıyla sanayi sektöründe kadının varlığını masaya yatırdı. 

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen’in modera-
törlüğündeki panel kapsamında; GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Canan Özsoy, Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Elif Ergu 
Demiral, Seger Korna Genel Müdürü Tülin Tezer, Nestlé Professional 
Türkiye Genel Müdürü Arzu Alibaz ve Dirinler Sanayi Makinaları En-
düstri ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Dirin, panelist olarak 
yer aldı. 

Özsoy: Artık Yeni Yakalılar Var

Açılış konuşmalarından sonra söz alan GE Türkiye Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy’da endüstri şirketlerinde 
kadının rolünü değerlendirdi. Bilim ve teknoloji alanında cinsiyetin 
önemsiz olduğunu aktaran Özsoy, 21.yüz yılda bile karşımıza çıkan 
ön yargıların yıkılmaya başladığını söyLedi. 

Günümüzde bilim adamı kelimesinin bilim insanı olarak yer değiştir-
mesinin bile önemli olduğunun altını çizen Özsoy, yapılan araştırma-
lara göre enerji sektöründe kadın çalışan oranın az olduğunu belirtti. 
Özsoy, “Aslına bakarsanız Türkiye’de var olan 30 milyon kadının 10 
milyonu iş gücünde yer alıyor. 

8,5 milyon kadını daha iş gücüne dahil edersek, 250 milyar dolar 
kazanç elde etmiş oluruz. Fotoğrafın tamamına odaklanarak kadın iş 
gücünü yüzde 63’e çıkarırsak 2025 yılında İtalya’yı ve bahsettiğimiz 
rakamları yakalarız. 

Çünkü Türkiye’de her alanda olduğu gibi mühendislik alanında çok 
iyi eğitim almış kadınlar var. Öte yandan yeni dünya düzeninde be-
yaz ve mavi yakalı çalışanların yanına yeni bir yaka daha geldi. Bunu 
yeni yaka olarak nitelendirebiliriz.  Dijitalleşme ile ortaya çıkan yeni 
yakalar, önemli bir yer tutuyor. Kadınların bu dalgaya entegre olma-
ları gerekiyor” dedi. 

GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Canan Özsoy

Nestle Professional Türkiye Genel Müdürü Arzu Alibaz
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Alibaz: İş Hayatıma Kaportacı Çırağı Olarak Başladım 

Nestlé Professional Türkiye Genel Müdürü Arzu Alibaz ise iş haya-
tına kaportacı çırağı olarak başladığını belirtti. Babasının öğütleri 
sayesinde bugünlere geldiğinin altını çizen Alibaz, “Küçüklüğümden 
bugüne hep kendime “Arzu ne yaparsan yap, en iyisini yap”diye öğüt 
verdim. Bu da benim en önemli mottomdur. Öte yandan insanların 
sosyal sermaye edinmeleri gerektiğine inanıyorum.  

Üniversite zamanımdan bugüne çok farklı ortamlarda yer aldım ve 
bunu bana bir kadın olarak değer kattığına inanıyorum. İş hayatın-
da da bir kadın olarak ve yönetici olarak yer almanın zorluklarını da 
yaşamadım değil. Ama motivasyonlu ve en iyisini yapma arzusu ile 
bugünlere geldiğime inanıyorum.”

Dirin: Kadınlar İstediğinde Her Şeyin Üstesinden Gelebilir 

Dirinler Sanayi Makinaları Endüstri ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
Nihan Dirin ise şirketlerinde çalışan kadın oranının yüzde 30 oldu-
ğunu söyLedi.  

Dirinler’in kadın egemen erkek yoğunlukta bir firma olduğunun al-
tını çizen Dirin, dürüst olan ve çok çalışan insanların hep bir adım 
önde olduğuna inandığını belirtti.  

Takım tezgahları sektöründe kadın çalışanların yoğunlaşması gerek-
tiğine inandığını söyleyen Dirin, kadınların istedikleri zaman her işi 
rahatlıkla yapabileceğini belirtti. 

Ergu: Çocuklara Hayal Kurmayı Öğretin

Çocukluğundan beri kadın haklarını savunduğunu söyleyen Hürriyet 
Gazetesi Köşe Yazarı Elif Ergu Demiral, üniversite 2’inci sınıfta çalış-
maya başladığını ve üretim içinde olmayı çok sevdiğini söyLedi. 

Türkiye’nin kadın karnesinin zayıf ve eğitimde fırsat eşitliğinin olma-
dığını düşündüğünü söyleyen Ergu, medya da bunun geçerli oldu-
ğun belirtti. 

Türkiye’nin kadın rol modellere ihtiyacı olduğunun altını çizen Ergu, 
bir gazeteci olarak kadın iş insanlarının hikayelerinin daha fazla 
medyada yer alması gerektiğini savunduğunu belirtti. 

Ergu, “Hep söyLediğimiz gibi üretmek ve çalışmak çok önemli. Yeni 
dünya düzeninde ve 2020 yılına geldiğimizde 6 milyon insanın işsiz 
kalacağı söyleniyor. Bu tabloyu yaşamamak için hepimizin kendini 
geliştirmesi ve dijitalleşmeye kendimizi adapte etmemiz gerekiyor.  
Kadınların iş dünyasına katılmasıyla önemli ölçüde kazanç sağlana-
bileceğini artık hepimiz biliyoruz. 

Kız ya da erkek, çocuklara ne verirseniz onun karşılığını alırız. Onlara 
nasıl hayal kuracaklarını öğretmemiz gerekiyor.  Kadınların, emin ol-
dukları ve başaracaklarını bildikleri işe yoğunlaşarak, başardıklarını 
herkese göstermeleri gerektiğine inanıyorum” diye açıkladı.

Tezer: Ön Yargıları Yıkmak İçin Kadınlar Daha Çok Çalışıyor

“Sanayide Üreten Kadınlar Buluşması” panelinin son konuşmacı-
sı olan Seger Korna Genel Müdürü Tülin Tezer’de iş hayatındaki en 
önemli zorluğu bir kadın makine mühendisi olarak iş ararken yaşa-
dığını belirtti. 

O dönemde Bursa’da iki farklı otomotiv devinin olduğunu ve yan sa-
nayiye çok ihtiyacın olduğu bildiğini söyleyen Tezer, uzun bir süre iş 
bulamadığını belirti. 

Akabinde girdiği şirkette 10 sene boyunca kalite departmanında ça-
lıştığını ve sonrasında mühendislik departmanına geçtiğini belirten 
Tezer, işinin gerekli olduğu her alanda çalıştığının altını çizdi.  

Aynı şirkette 18 yıl çalıştıktan sonra genel müdür olarak atandığını 
söyleyen Tezer, çok çalıştığını ve ön yargıları yıkmak için kadınların 
daha çok çalışmak zorunda olduğunu aktardı. 

Seger Korna Genel Müdürü Tülin Tezel
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Avcı Architects Tasarımı Kintele Kongre Oteli,
World Architecture Festival’de Yarışacak

Sürdürülebilir mimarlığın Türkiye’deki temsilcilerinden Avcı Arc-
hitects’ in, Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Brazzaville’de tasar-
ladığı Kintele Kongre Oteli, dünyanın en prestijli ödüllerinden 

biri olan World Architecture Festival Awards’da finale kaldı. 

İş hacminin %80’i uluslararası projelerden oluşan, Türkiye’nin sürdü-
rülebilir mimaride öne çıkan isimlerinden Mimar Selçuk Avcı öncülü-
ğündeki Avcı Architects’in, Brazzaville şehrinin kuzey girişinde, Kon-
go Nehri yamaçlarında tasarladığı Kintele Kongre Oteli, dünyanın 
dört bir yanından nitelikli mimari projelerin yarıştığı World Architec-
ture Festival Awards’un “Tamamlanmış Otel ve Tatil Yapıları” kate-
gorisinde finale kalarak 28-30 Kasım 2018 tarihinde Amsterdam’da 
gerçekleşecek festivalde jüri karşısına çıkmaya hak kazandı.  

Ekonomi Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Türk Eximbank’ın 
desteğiyle ve Summa’nın yatırımıyla hayata geçen ve Afrika Birli-
ği zirvelerine ev sahipliği yapmak üzere inşa edilen Kongo Kintele 
Kongre Merkezi bünyesinde tasarlanan Kintele Kongre Oteli, 1500 
koltuklu kongre salonu, 300 kişilik başkanlık salonu, 1000 koltuklu 
ziyafet salonu ve 1000 kişilik meydan gibi fonksiyonları içeren mer-
kezin bir tamamlayıcısı olarak işlevlendirilmiş. 

Kintele Kongre Merkezi’nin, bütün araziye hükmeden aşırı büyük bir 
yapı kütlesi izlenimi yaratmadan, sanki çevrenin kendi parçasıymış 
gibi ortamla uyumlu bir görünüme kavuşması amacıyla bir sıra ha-
linde konumlandırılmış büyük kütleli, iki tanesi hariç hepsi halka 

açık olan fonksiyonlar arasında peyzajlı ara bölümler oluşturan Avcı 
Architects, Kintele Kongre Oteli’ni bu kütlelerden beş metre daha yu-
karıda konumlandırarak hem daha iyi bir nehir manzarası sağlamış 
hem de alanın kamusal ile özel işleve sahip kısımlarının birbirinden 
ayrılmasını amaçlamış. 

200 odalı olacak şekilde tasarlanan otelde aynı zamanda 6 adet baş-
kanlık odasında konaklayacak üst düzey misafirleri ile bunların bir 
dizi süit ve standart odada konaklayacak misafirlerinin her iki tesis-
ten diledikleri gibi faydalanmalarına olanak veren bir kurgu tercih 
edilmiş. 

Proje dahilinde Kongo Vadisi boyunca uzanan panoramik manzaralar 
sunan spa merkezi, restoran, barlar ve havuz konumlandıran Avcı Arc-
hitects aynı zamanda meydanın uzantısı olarak da işlevlendirdiği yaya 
bağlantı yollarını, oteldeki havuz başından sıra sütunlara bağlanan 
alttaki ana etkinlik avlusuna doğru uzanacak şekilde kurgulamış.
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Yeditepe Üniversitesi Dünya Otomotiv 
Konferansı’nda

Yeditepe Üniversitesi, bronz sponsoru olduğu 5. Dünya Otomotiv 
Konferansı’nda E7 Concept isimli elektrikli aracı, üniversite-sa-
nayi işbirliği modellerini konu alan workshop’ları ve sunumla-

rıyla yer aldı.

Türkiye ve dünyadaki otomotiv sektörünün lider firmalarının bu-
luştuğu ve en güncel gelişmelerin konuşulduğu 5. Dünya Otomotiv 
Konferansı, 4-5 Ekim tarihlerinde, Wyndham Grand Levent’te ger-
çekleştirildi. 

Üniversite-Sanayi İşbirliği 

Konferansta Yeditepe Üniversitesi; Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürün-
leri Tasarımı Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ayşem Gü-
lin Başar, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Ergin 
Yetkin ve Yüksek Mühendis Bünyamin Eşiyok’un yürütücüsü olduğu, 
üiversite-sanayi işbirliği modellerini inceleyen bir workshop gerçek-
leştirildi. 

Türkiye ve dünyadaki üniversite-sanayi işbirliği modelleri, Yeditepe 
Üniversitesi’nin yaptığı işbirlikleri ve Yeditepe Üniversitesi-MAN Tür-

kiye A.Ş. işbirliğinin anlatıldığı workshopda, katılımcıların otonom 
toplu taşıma araçlarıyla ilgili zihin haritası çıkarıldı. 

Üniversite tarafından ayrıca, otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açan 
“Otomotiv Teknolojileri ve Tasarımı Sertifika Programı” da tanıtıldı.

“E7 CONCEPT” Otelin Girişinde Sergilendi

Yeditepe Üniversitesi Otomotiv Kulübü’nce üretilen E7 Concept isimli 
elektrikli otomobil, konferansın yapıldığı Wyndham Grand Levent 
girişinde sergilendi. 

Otomotiv Kulübü Takım Kaptanı Orçun Emre Bakırcıoğlu ve yönetim 
kurulu üyeleri Alican Çeviker, Onur Gündoğdu, Batuhan Özdemir ve 
Özgür Erdemir’in üniversitede bulunan iki atölyede, yaklaşık 3 ay ça-
lışarak tamamladığı araç, büyük ilgi gördü. 

Önümüzdeki yıl TÜBİTAK Efficiency Challenge’da 80’e yakın okulla 
yarışacak olan E7 Concept, 1 KW motora ve tamamı karbon fiber 
gövde yapısına sahip; 60 kilometre hızla, 1,5 saat şarja ihtiyaç duy-
madan yol alabiliyor.  
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GE Ulaşım ve TÜLOMSAŞ, Tüpraş’ın Lojistik Alanındaki 
İştiraki Körfez Ulaştırma’dan İlk Lokomotif Siparişini Aldı

Sipariş, Türkiye’de bir özel işletme tarafından satın alınan ilk lo-
komotif olma özelliğini taşıyor. Lokomotifler daha fazla yakıt 
verimliliği, güvenirlik ve çekiş kuvveti sağlıyor. Lokomotifler 

TÜLOMSAŞ tarafından üretilecek.

GE Ulaşım, Türkiye’nin en büyük rafineri şirketi Tüpraş’ın demiryolu 
taşımacılığında faaliyet gösteren şirketi Körfez Ulaştırma A.Ş.’ye beş 
adet dizel elektrikli lokomotif tedarik edecek.  

Körfez Ulaştırma A.Ş. devletin ana hatların kullanılması için bir yıl 
önce lisans vermeye başlamasının ardından, Türkiye’de böyle bir sa-
tın alma gerçekleştiren ilk özel demiryolu işletmesi olma özelliğini 
taşıyor. 

InnoTrans - Uluslararası Demiryolu Teknolojileri Sistemleri ve Araç-
ları Fuarı’nda duyurulan anlaşma, GE Ulaşım’ın Avrupa Standartları 
ile uyumlu ve üstün yakıt ekonomisi sağlayan PowerHaul serisi loko-
motiflerini kapsıyor.

GE’nin daha önce TCDD’ye tedarik ettiği beş adet PowerHaul lokomo-
tifi kiralayan Körfez Ulaştırma A.Ş., bu satın alımla filosunu iki katına 
çıkarıyor. 

Körfez Ulaştırma A.Ş. Genel Müdürü Tufan Başarır, “Operasyonları-
mız büyüdükçe, ürünlerin Tüpraş rafinerileri arasında daha hızlı ve 
daha verimli taşınabilmesi kritik önem taşıyor. Bu lokomotiflerin 
kanıtlanmış performansıyla filomuzun gücüne güç katmanın heye-
canını yaşıyoruz” şeklinde konuştu. 

Dizel elektrikli lokomotifler, Körfez Ulaştırma A.Ş.’nin daha önce 
kiraladığı beş lokomotif gibi, GE’nin Türkiye’deki stratejik iş ortağı 
TÜLOMSAŞ tarafından Eskişehir’de üretilecek. 

TÜLOMSAŞ, GE’nin PowerHaul lokomotiflerini Avrupa, Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika Pazarı için üretiyor. Sözleşme uyarınca GE, PowerHaul 

lokomotiflerin öncü teknoloji ve tasarımını sağlarken, TÜLOMSAŞ ise 
yerel üretim, montaj ve nihai test hizmetlerini gerçekleştirecek.

GE Ulaşım Rusya/BDT, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika faaliyetle-
rinden sorumlu Genel Müdürü Gökhan Bayhan, yaptığı açıklamada 
şunları kaydetti: 

“Türkiye’deki güçlü varlığımızı genişletmek ve hem devlet hem de özel 
sektör işletmecileri için tercih edilen lokomotif tedarikçisi olmaktan 

onur duyuyoruz. Bu anlaşma, dinamik ve büyüyen bir pazarı destek-
lemek üzere önemli bir dönüm noktasıdır. 

GE Ulaşım olarak, teknolojilerimiz ve tecrübemizle, Türkiye’nin de-
miryolu endüstrisine yönelik kalkınma hedeflerine katkıda bulun-
maktan gurur duyuyoruz.” 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı da anlaşma ile ilgili olarak 
şunları söyledi: “TÜLOMSAŞ’ta, en gelişmiş ve ileri teknoloji ürünü 
lokomotiflerin üretimini bilgi birikimimiz, kalifiye iş gücümüz ve 
kabiliyetlerimizle destekliyoruz” Avcı, lokomotiflerin üretiminin, yan 
sanayinin güçlenmesine katkı sağlayarak ülke ekonomisi için reel 
katma değer yaratacağını ifade etti.   

AB Aşama IIIa emisyonları ve TSI birlikte çalışabilme standartlarıyla 
uyumlu olan PowerHaul Serisi, üstün performanslı orta ağırlıkta bir 
lokomotif olma özelliğini taşıyor. 

PowerHaul Serisi, common-rail yakıt enjeksiyon sistemine sahip, 
ileri teknoloji ürünü olan 16 silindirli 3,700 HP GE PowerHaul P616 
motoruyla donatılıyor. 

Yakıt tüketiminde yüzde 18 tasarruf sağlarken azami güç verimine 
ulaşabilen lokomotif, ayrıca yüksek performanslı AC çekiş kontrol 
teknolojisi ve tekil şaft kontrolüyle artırılmış güvenirliğe ve çekme 
kuvvetine sahip. 

elektrik
electric









66

ürün

www.sektorumdergisi.com         Kasım  November  2018

TP-Link’den Hibrid Ev WiFi Sistemi 

TP-Link, ev WiFi sistemi olan Deco ailesinin powerline özellikli 
yeni hibrid modelini duyurdu. Deco P7, hem yüzden fazla cihazı 
WiFi’ya bağlayabiliyor, hem de powerline teknolojisi sayesinde 

elektrik hattını kullanarak evin her noktasına WiFi ulaşmasını sağlıyor.

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link,  özellikle çok sayıda 
cihazın WiFi’ya bağlandığı geniş ve çok katlı yapılar için yeni Ev WiFi 
Sistemi’ni duyurdu. 

Daha önce Mesh teknolojili modelleri satışa sunulan Deco ailesinin 
yeni üyesi Deco P7, powerline özellikli hibrid bir ürün. Powerline 
özelliği sayesinde duvarların oluşturduğu WiFi sinyallerini iletme 
sorununu aşan Deco P7, güçlü ve kesintisiz bir ev WiFi’ını kolayca 
oluşturuyor.

Deco P7, diğer Deco modelleri gibi küçük, beyaz ve şık bir kasaya 
sahip. Hem güçlü bir WiFi ağı oluşturan ürün, hem de elektrik hattını 
internet ağına dönüştüren powerline teknolojisi sayesinde priz olan 
her yere WiFi sinyallerinin kesintisiz ve güçlü ulaşmasını sağlıyor. 

Böylece kalın duvar, beton zemin gibi WiFi sinyalleri engelleyen un-
surlar aşılıyor. Aynı anda birden fazla Deco ürünü rahatlıkla kullanı-
labiliyor. Bu sayede ne kadar geniş, büyük ya da çok katlı ev olursa 
olsun, her noktada kesintisiz ve güçlü WiFi keyfi yaşanıyor.

Deco birimleri arasında veri iletmek için çift bant WiFi ve enerji hattı 
bağlantısını birleştiren Deco P7, böylece ağ hızını yüzde 60 artırıyor. 
Evlerde giderek daha fazla sayıda yüksek bant genişliği kullanan 

cihazın ağa aynı anda bağlaması, daha güçlü bir ağ ihtiyacı oluştu-
ruyor. 

Deco P7, 802.11ac kablosuz teknolojisi sayesinde yüzden fazla ciha-
zın sorunsuzca ağa bağlanmasını sağlıyor. Tek bir Deco birimi 185 

metrekareye kadar WiFi kapsama alanı sunabiliyor. Birden çok Deco 
kullanılarak bu mesafe çok daha artırılabiliyor.

Çok Kolay Kurulum ve Kullanma

Deco P7, diğer Deco modelleri gibi son derece kolay kurulan bir ürün. 
Deco ürünlerine özel ücretsiz uygulama sayesinde birkaç dakika için-
de ürünü çalıştırır hale getirmek mümkün oluyor. 

Birden fazla Deco’nun kurulumu ve yönetimi için de aynı uygulama 
(Android ve iOS destekli) kullanılıyor. Akıllı telefonlardan kolayca 
Deco’lar ve ev WiFi sistemi yönetilebiliyor; misafir ağı, erişim kısıt-
lamaları vb basit bir şekilde yapılabiliyor. 

Deco P7’de de diğer Deco modellerinde olduğu gibi TP-Link Home-
Care güvenlik paketi yer alıyor. Bu paket içinde üç yıl lisanslı Trend 
Micro güvenlik yazılımı da bulunuyor. 

Bu sayede hem güçlü, hem her noktaya ulaşabilen, hem de güven-
li bir ev WiFi sistemi oluşturuluyor. Amazon Alexa ve IFTTT uyumlu 
olan Deco P7, WiFi kullanımına ilişkin aylık raporlama da yapıyor. 

Deco P7 hibrid ev WiFi sistemi, önümüzdeki aylarda üçlü paket ola-
rak Türkiye’de de satışa sunulacak ve fiyatı KDV dahil 462 USD olacak. 
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Enka Systems’da Hedef, Alanında Dünyanın 
En Büyük Yazılım Firması Olmak

İnşaat sektörüne teknoloji üreten dünyanın en büyük yazılım fir-
ması olma hedefiyle yola çıkan %100 yerli teknoloji şirketi Enka 
Systems, 5 yıllık süreçte global ölçekte önde gelen 250 müteahhit-

lik şirketine ulaşmayı amaçlıyor.

Büyük ölçekli ve küresel düzeyde operasyonlar yürüten şirketlerin 
yazılım ihtiyaçlarını karşılayan %100 yerli teknoloji şirketi Enka 
Systems, kurulduğu günden bugüne kadar geldiği noktayı yazılım-
larını gelecek dönem global hedeflerini İstanbul’ da düzenlenen ba-
sın toplantısıyla paylaştı. 

Enka Systems, Enka Grubu’nun en genç şirketi olarak, küresel düzey-
de inşaat, madencilik ve enerji sektörlerinde operasyonlar yürüten 
dev şantiyeleri yöneten şirketlerin yazılım ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere kuruldu. 

İnşaat sektörüne teknoloji üreten dünyanın en büyük yazılım firması 
olma hedefiyle yola çıkan şirket, 5 yıllık süreçte global ölçekte önde 
gelen 250 müteahhitlik şirketine ulaşmayı amaçlıyor. 

Yola çıktığı ilk yıl, planlanandan daha fazla satış yapan ve alanında 
her biri dünya devi olan inşaat şirketleriyle çalışma başarısı gösteren 
Enka Systems, yakın zamanda ilk yurt dışı ofisini açmayı planlıyor.

Toplantıda konuşan Enka Systems Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan 
Tansuğ, Enka Grubu’nun diğer sektörlerde olduğu gibi inşaat tekno-
lojisi sektöründe de doğru adımlar ve yatırımlarla en önemli oyuncu 
olacağını ifade etti. 

Enka Grubu’nun 60 yılı aşkın inşaat sektörü deneyimini teknoloji ala-
nına da taşıdığını vurgulayan Alparslan Tansuğ, “Enka’nın sektördeki 
deneyimlerinden yola çıkarak inşaat sektörüne özel olarak ürettiği 

teknolojik çözümler, kısa süre içerisinde ulusal ve global büyük şir-
ketlerin kullanımına sunuldu” dedi.

Enka Systems CEO’su Kenan Özer Kılıçtepe: “Hedefimiz, inşaat sek-
törüne teknoloji üreten dünyanın en büyük yazılım firması olmak.”

Enka Systems’ın küresel düzeyde büyük ölçekli inşaat, madencilik 
ve enerji sektörlerinde operasyonlar yürüten dev şantiyeleri yö-
neten şirketlerin yazılım ihtiyaçlarını karşılamak üzere %100 yerli 
bir teknoloji firması olarak kurulduğunu ifade eden Enka Systems 
CEO’su Kenan Özer Kılıçtepe, şirketin ana hedefinin inşaat sektörüne 
teknoloji üreten dünyanın en büyük yazılım firması olmak olduğunu 
belirtti. 

Enka Systems’ın inşaat sektörü için doküman yönetiminden satın al-
maya, ekipman yönetiminden tedarikçi ağına kadar şirketlerin ana 
süreçlerini yönetebileceği yazılım çözümleri sunduğunu belirten 
Kenan Özer Kılıçtepe: 

“Yeni bir şirket olarak; yapılanma sürecimizin yanı sıra piyasayı ve 
pazarı tanımaya odaklanarak altyapımızı oluşturduk. Alanında dev 
inşaat şirketleri Enka Systems’in sunduğu ürünleri kullanmaya baş-
ladı. Hedef önümüzdeki 5 yıllık süreçte dünyanın önde gelen 250 
müteahhitlik şirketine ulaşmak” dedi.

Şirketlere Önemli Oranda Maliyet Avantajı Sağlayacağız

İnşaat sektöründe en önemli konunun sahadaki sorunlara gerçek 
çözümler sunulamaması olduğunu da belirten Kenan Özer Kılıçtepe: 
“Piyasada olan ürünler var. Fakat bu ürünler inşaat sektörüne özel 
olarak yazılmadığından ihtiyaçlara, beklentilere net çözümler suna-
mıyor, sahada tam verimliliği sağlamıyorlar. 

Bizim sunduğumuz yazılımların öne çıkan iki özelliği var: İlki, büyük 
ölçekli operasyonlardaki ihtiyaçları karşılıyor olmamız, ikincisi inşaat 
sektörünün sahada yaşadığı problemlere gerçekçi çözümler sunma-
mız. 

Enka Systems’ın BIM standartlarına uygun olarak geliştirdiği Küresel 
Ölçekte Doküman ve Proje Yönetimi EDMS, Küresel Makina Ekipman 
Yönetim Sistemi EGEM, Küresel Satın Alma Yönetim Sistemi EGPS, 
Küresel Muhasebe Finans Yönetim Sistemi EGFS, Küresel Tedarikçi 
Yönetimi Sistemi EGVN ve Küresel Personel Yönetim Sistemi EPS adlı 
yazılımları mevcut. 

Büyük ölçekli operasyonlardaki ihtiyaçları karşılayan ve inşaat sek-
törünün sahada yaşadığı problemlere gerçekçi çözümler sunan bu 
yazılımlarımızla, şirketlere önemli oranda maliyet avantajı sağlaya-
cağız” dedi. 

Türkiye’nin müteahhitlik sektörü özelinde dünyada en ön sıralarda 
bulunduğunun altını çizen Kenan Özer Kılıçtepe, kullanılan yazılım-
ların genelde yabancı kaynaklı olduğunu, Enka Systems’ın mevcut 
durumu tamamen yerli yazılımlarla değiştirmekle kalmayıp, yurtdı-
şına da ürünlerini ihraç edeceklerini ifade etti. 

Soldan Sağa: Enka Systems Yönetim Kurulu Başkanı 
Alparslan TansuğEnka Systems CEO’su Kenan Özer Kılıçtepe
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ELDAY Genel Müdürü Muharrem Yamaç:“Hurda 
İthalatına Harcadığımız Kaynakla Üç Tane Yerli ve 

Milli Otomobil Fabrikası Kurabiliriz”

Bugüne kadar 15 bin tondan fazla atık elektrikli ve elektronik 
eşyayı geri dönüşüm zincirine kazandıran ELDAY, Türkiye’deki 
e-atık sorununa dikkat çekiyor. 

Türkiye’de yılda ortalama 500 bin ton e-atık çıktığını ve bu rakamın 
her yıl yüzde 10 arttığını belirten ELDAY Genel Müdürü Muharrem 
Yamaç, “2015 yılında toplam e-atık miktarımızın sadece yüzde 5’ini 
geri dönüşüm zincirine kazandırabildik. 

Oysa ithal ettiğimiz hammaddeye elimizdeki hurdalardan ulaşırsak, 
yurtdışına aktardığımız bu kaynaklarla üç tane yerli ve milli otomo-
bil fabrikası kurabiliriz” diyor.

Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İktisa-
di İşletmesi ELDAY, dünyada ve Türkiye’de her geçen gün artan e-atık 
sorununa dikkat çekiyor.

“Global E-Atık İzleme 2017” raporuna göre, dünya genelinde 2016’da 
televizyon, buzdolabı, cep telefonu ve diğer elektrikli ürünlerden 
oluşan e-atık miktarı 44,7 milyon tona ulaştı. 

4.500 Eyfel Kulesi’nin toplam ağırlığıyla eşdeğer olan bu rakamın 
2021 yılına kadar 52,2 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. Aynı ra-
pora göre, e-atıkların toplam değerinin 55 milyar euro olduğu tah-
min ediliyor.

AEEE Geri Dönüşümünde Lider Ülke Lihtenştayn

Türkiye’de de durumun çok farklı olmadığını anlatan ELDAY Genel 
Müdürü Muharrem Yamaç, “Ülkemizde yılda ortalama 500 bin ton 

e-atık çıkıyor ve bu rakam gelişen teknoloji ve değişen tüketici ihti-
yaçları neticesinde her yıl yüzde 10 civarında artış gösteriyor. 

Ancak iş, bu e-atıkların geri dönüşümüne geldiğinde maalesef tüm 
Avrupa ülkeleri arasında son sıralarda yer alıyor. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın 2015 verilerine göre 28 bin ton e-atık geri dönüştürül-
dü. Bu rakam toplam atığın yaklaşık yüzde 5’ine denk geliyor.

Oysa aynı yıl dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Lihtenştayn 
yüzde 127,1 oranında AEEE geri dönüşümüyle tüm Avrupa Toplulu-
ğu (AB) ülkelerini geride bıraktı. 
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Atıklar Orman Olsun Kampanyası İle Gecen Yıl 150 Ton Aeee 
Geri Kazanıldı

Tüketicilerin e-atıklarını kolayca geri dönüşüm zincirine dahil ede-
bileceğini söyleyen Yamaç, şunları söylüyor: “Atık Elektrikli ve Elekt-
ronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği gereği tüketicinin e-atıklarına 
ücret ödenmiyor. 

Tüketiciler, yeni ürün satın aldıklarında eskisini, ürünü getiren bayi/
servise ücretsiz olarak teslim edebilir. Bunun yanı sıra elektrikli ve 
elektronik eşyalarını servis ve bayilerdeki toplama noktalarına ya da 
belediyelerin getirme merkezlerine bırakabilir. 

Ayrıca tüm vatandaşlarımız AEEE’lerini bize ileterek ELDAY olarak 
Lions Kulüpleri ile hayata geçirdiğimiz “Atıklar Orman Olsun” kam-
panyamıza da destek verebilir. 

Bunun için www.atiklarormanolsun.com adresinden bulundukları 
şehri seçerek veya çağrı merkezimiz ve iletişim formu aracılığı ile 
e-atık miktarını ve iletişim bilgilerini iletebilirler. 

E-atıkları atık taşıma araç ve personelleri ile bulundukları yerden 
teslim alınarak geri dönüşüm tesisine ulaşacak ve geri dönüştürüle-
cektir. Bu kampanyayla geçen yıl 150 ton AEEE toplayarak bunlardan 
elde edilen gelirle 5 bin ağaç diktik.”

E-Atıklar Ders Kitaplarına da Girecek

E-atıkların çöp olmadığını bir kez daha hatırlatan Yamaç, bugüne 
kadar AEEE konusunda gerçekleştirdikleri farkındalık çalışmalarını 
ise şöyle anlatıyor: “Okullarda bilgilendirme toplantıları, eğiticilerin 
eğitimi seminerleri ve okul yarışmaları düzenLEDik. 

Son üç yılda 10 binden fazla toplama ekipmanı ve 50 binden fazla bi-
linçlendirme malzemesi dağıttık. Hazırladığımız ilk eğitim filmi olan 
“Sağlıklı Bir Gelecek İçin” animasyonunu 30 bin kişi izLEDi. 

Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşerek AEEE konusunda bilinci arttırıcı 
içeriklerin ders kitaplarında yer alması için çalışmalarımıza başladık. 
Okullarda yapılan çalışmalarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları, 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla da işbirliğine giderek hem bilinçlen-
dirme hem de atık toplama faaliyetlerine başladık. 

Beş bakanlığın çeşitli birimlerini ziyaret ederek elektrikli ve elektro-
nik atıklar konusunda bilgi verip işbirliği yaptık. Çöp Şenliği, Atıklar 
Orman Olsun, Çevre Şenlikleri ve Kulüp Kaynaştırma Şenlikleri gibi 
projeler STK’larla yaptığımız çalışmaların sadece birkaçı. Şu anda 
yeni eğitim filmimizin okullara dağıtımı sürüyor, kamu spotumuz ise 
yayında.”

AEEE geri dönüşümünde Lihtenştayn’ın ardından Bulgaristan yüzde 
96.5 ile ikinci, Hırvatistan yüzde 58.3 ile üçüncü sırada yer aldı” diyor.

ELDAY olarak 15 bin tondan fazla atık elektrikli ve elektronik eşyayı 
(AEEE) geri dönüşüm zincirine kazandırmayı başardıklarının anlatan 
Yamaç, geri dönüşümde AB ülkelerini yakalayabilmek için gidilmesi 
gereken çok uzun bir yol olduğunu söylüyor. 

Son 10 yılda hurda ithalatı için ortalama 6.5 milyar dolar harcandı-
ğının altını çizen Yamaç, bu rakamın yaklaşık olarak cari açığımızın 
yüzde 10’una denk geldiğini belirtiyor. 

1 Kilo Demir Üretimi İçin 200 Kilo Cevher Yerine 2 Kilo AEEE 

Geri dönüşümün hem doğayı ve geleceğimizi hem de milli serve-
timizi korumak adına çok önemli olduğunu hatırlatan ELDAY Genel 
Müdürü Muharrem Yamaç, sözlerini şöyle sürdürüyor:

 “Oysa ithal ettiğimiz hammaddeye elimizdeki hurdalardan ulaşır-
sak, yurtdışına aktardığımız bu kaynaklarla üç tane yerli ve milli 
otomobil fabrikası kurabiliriz. 

AEEE’ler geri dönüştürüldüğünde plastik, metal gibi kısımları fizik-
sel yollarla ayrılarak ikincil ham madde olarak piyasaya sürülüyor. 
Üretim girdisinde cevher ve fosil yakıtların kullanması yerine geri 
dönüştürülmüş hammaddelerin kullanılması, yeryüzü kaynaklarının 
korunmasında büyük rol oynuyor. 

1 kilo demirin elde edilmesi için 200 kilo cevherin çıkarılması ihtiyaç 
duyulurken 2 kilo AEEE geri dönüşüm prosesinden elde edilen demir 
yeterli oluyor. Elektronik atıklarda bulunan değerli maddeler geri 
kazanıldığında enerji tasarrufu sağlanıyor, emisyon salınımı ve fosil 
yakıtların kullanımı da azalıyor.”

1 Floresanın İçindeki Cıva 30 Bin Litre Suyu Kirletiyor

Eski ürünlerin kullanımı enerji sarfiyatını arttırırken, atık halini almış 
elektrikli ve elektronik eşyaların (EEE) uygun şekilde geri dönüştü-
rülmemesi kurşun, cıva, brom ve krom gibi zehirli materyallerin sa-
lınımı dolayısıyla insan sağlığına ve doğaya zarar verdiğini anlatan 
Yamaç, “Örneğin 1 floresanın içerisinde bulunan cıva 30 bin litre 
suyu kullanılamaz hale getiriyor.

Bir çay kaşığının 70’te 1’i civa bile 80 bin m²’lik göldeki suyu kirle-
tip yaşayan balıkların yenmesini engelliyor. 80 bin m² ise Topkapı 
Sarayı’nın kapladığı alana eşit” diyor. 



70

haber

www.sektorumdergisi.com         Kasım  November  2018

CDT’den Tasarımda Mükemmellik Eğitimleri

Elektronik sistem tasarım ve üretimi gerçekleştiren kurumlarla 
Ar-Ge merkezlerine tasarım otomasyonu çözümleri sunan CDT 
Bilgi Teknolojileri, düzenlediği tam kapsamlı eğitimlerle de sek-

törel fayda sağlıyor. 

PCB kartı veya entegre devre seviyesinde takip edilen elektronik 
tasarım ve üretim süreçleri, son ürünün kalitesi ve yaşam döngüsü 
boyunca karşılaşacağı bakım/garanti maliyetleri bakımından büyük 
önem taşıyor. 

PCB kartının üretimi, seçilen komponentlerin teknik yeterliliği, kart 
üzerinde dizgi yapılırken kullanılan malzeme, ürünün taşınması ve 
saklanması gibi birçok etken, ürün yaşam döngüsünün optimize edi-
lebilmesi için dikkate alınması gereken unsurlar. 

Günümüzde elektronik bir ürünün, tasarım ve üretim süreçlerine 
başlamadan önce, tüm detaylarıyla analiz edilerek ileri aşamalarda 
ne gibi sorunlarla karşılaşabileceğini öngörebilen güvenilirlik konu-
lu yazılım uygulamaları bulunmakta.

“Daha fazla kabiliyeti, yüksek kalitede daha kısa sürede ve düşük 
maliyetle ürün haline getirme zorunluluğu, güvenilirlik konusunun 
daha da dikkate alınması gerekliliğini bizlere hatırlatıyor” diyen CDT 
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Alpay Göğüş, sundukları tasarımda 
mükemmellik eğitimleriyle elektronik sektöründe farkındalığı art-
tırmayı amaçladıklarını belirtti. 

Göğüş, düzenledikleri etkinlikle ilgili şunları söyleyerek sözlerini ta-
mamladı: 

“İki gün süren tasarımda mükemmellik eğitimlerimiz kapsamında, 
katılımcılarımız hazırlanacak ürünün daha konsept sürecinden üretilip 

sahaya sunulmasına kadar geçen süreçte dikkate alınması gereken 
tüm aşamaları detay ve örnekleriyle görebilme şansı buluyorlar. 

Temsilcisi olduğumuz, elektronik tasarım güvenilirliği dendiğinde 
akla ilk gelen dünya çapında tanınmış DfR Solutions’ın çözümü olan 
Sherlock yazılımının mükemmellik sürecinde sağladığı faydalar ve 
ne tür analizleri yapabildiği de birebir gösteriliyor. 

Özellikle savunma sektöründen çok fazla ilgi gören bu etkinlik uzun 
zamandır beklenen bir eğitim konusuydu. Firmalara özel ve genel 
katılımlı olarak düzenli bir şekilde bu içeriği müşterilerimize suna-
cağız.”

CDT, sektörün gelişimine fayda sağlamak amacıyla yıl boyunca sun-
duğu Design Entry and Verification (Tasarıma Giriş ve Doğrulama), 
PADS Product Family (PADS Ürün Ailesi), Cabling Products (Kablola-
ma Ürünleri), Tanner Products (Tanner Ürünleri), Hyperlynx Product 
Family (Hyperlynx Ürün Ailesi), PCB Analysis Product and Suites (PCB 
ve Analiz Ürünleri) başlıklı eğitimlerle müşterilerine de daha verimli 
bir hizmet sunuyor. Söz konusu eğitim çalışmaları alanında derin 
tecrübelere sahip sektör uzmanları tarafından veriliyor.
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BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit:
 “Enerjide Maliyet, Akıllı Şebekeyle Düşer”

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta akıllı şe-
beke uygulamalarını anlatan BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit: 
“Enerjide maliyet, akıllı şebekeyle düşer” diye konuştu. 

Türkiye’de Elektrik Güç Sisteminin Mevcut Durumu ve Geleceği, Akıllı 
Şebekeler ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Konferansı’na konuşmacı 
olarak katılan BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, elektrikte maliyet-
lerin düşmesi ve verimli enerji için akıllı şebekelerin önemine işaret 
etti. Yiğit, elektrikli araçlar ve akıllı binaların da akıllı şebekelere ihti-
yaç duyduğunun altını çizdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi tarafından bu 
yıl ilk kez düzenlenen “Türkiye’de Elektrik Güç Sisteminin Mevcut Du-
rumu ve Geleceği, Akıllı Şebekeler ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri” 
isimli konferansta konuşan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 
Genel Müdürü Murat Yiğit, elektrik dağıtım sektöründe akıllı şebeke 
uygulamalarını ve önemini anlattı. 

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Davutpaşa Kampüsü’nde 10 Ekim’de 
gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmalarını Elektrik Mühen-
disliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Şenol ile Enerji Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ozan Şenol yaptı. 

Konferansın Elektrik Güç Sistemi İşletiminde Teknolojik Gelişmeler 
oturumunda söz alan BEDAŞ Genel Müdürü Yiğit, yeni nesil elektrik 
dağıtım şebekeleri ve Türkiye’nin elektrik dağıtımında öncü şirketi 
olan BEDAŞ’ın bu alanda yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

Akıllı Şebekenin Temelinde Bilgi ve İletişim Var

Akıllı şebekelerin enerjinin maliyetlerini düşürmek, arz güvenliğini 
sürdürmek, sürdürülebilirlik ve elektrik altyapısının kullanılabilirli-
ğini artırmak için önemli olduğuna işaret eden Murat Yiğit, elektrikli 

araçlar ve akıllı binalar hayatımıza girdikçe akıllı şebeke altyapısına 
daha fazla ihtiyaç duyulacağının altını çizdi. 

BEDAŞ’ın akıllı şebeke alanında en önemli projesi olan entegre bi-
lişim sistemlerinin tamamlandığını ve saha uygulamalarında yay-
gınlaştırmaların devam ettiğini; özellikle Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), 
SCADA Uzaktan Kontrol Merkezi, Kesinti Yönetim Sistemi (OMS), 
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), İşgücü Yönetimi (WFM), Otomatik 
Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) ve Trafo Arıza Bildirim Sistemi (TABSİS) 
entegrasyonlarının kısa vadede servis kalitesine yansımasını bekle-
diklerini belirtti. 

OSOS verilerinin enerji tüketim analizleri için çok değerli olduğuna 
ve geleceğin şebekelerinde bilginin öneminin daha da artacağına 
vurgu yapan Yiğit, “Yaptığımız her proje ve yatırım, yönettiğimiz 
şebekenin her unsuruyla bilgi alışverişinde bulunmayı esas alıyor. 
Zaten akıllı şebekenin temeli de bu bilgi alışverişi ve kumanda ye-
tenekleridir” dedi.

“Heyecanlı, Meraklı ve Üretken Olun”

BEDAŞ’ın TÜBİTAK, Era.net, Horizon 2020 tarafından desteklenen 
projeleri hakkında da bilgi veren Yiğit, “Bunlardan bazılarını akıllı 
sayaç, D-Enver 2023, Dağıtımda Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarruf 
Yol Haritasının Çıkarılması, Dağıtım Şebekesinde Depolama Sistem-
lerinin Kullanımı Pilot Projesi ile Aselsan ile birlikte yürüttüğümüz 
DEPAR, Gelişmiş Batarya Yönetim Sistemi ve Callia Projesi olarak 
sıralayabiliriz” dedi.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği konferansta, her mühendisin 
birlikte çalıştığı ekibi iyi yönetebilmesi için aslında iyi bir yönetici 
olması gerektiğinin de altını çizen Yiğit, özellikle bu konu özelinde 
kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu. 

Yiğit, geleceğin mühendislerine, “Mutlaka heyecanlı, meraklı ve 
üretken olmalısınız. Türkiye Mühendislik Kariyer Fuarı’na (TÜMKAF) 
katılarak orada staj imkanı için bizimle iletişime geçebilirsiniz” diye 
seslendi. 
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PAGDER & Aslan Plastik İhtisas OSB  
Dolar Kurunu 4.5 TL’ye Sabitledi

Plastik sanayini Kırklareli Vize’de buluşturan PAGDER & Aslan Plastik 
İhtisas OSB, kur tartışmalarına noktayı koydu ve yeni satışa sun-
duğu ikinci etabında dolar kurunu 4.5 TL’ye sabitledi. 

İstanbul ve Avrupa’ya yakın lokasyonu, yüzde 30 daha ucuz enerji ve 
yüzde 45 yatırım teşviki gibi avantajlarına kampanyaya özel 157.5 
TL’den başlayan metrekare fiyatlarını da ekleyen PAOSB, karlı bir ya-
tırım yapmak isteyen sanayicileri bekliyor. 

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) ve Asrey İnşaat girişimiyle 
Kırklareli Vize’de kurulan PAGDER & Aslan Plastik İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesi, ihtisas OSB olma avantajı ile plastik sanayicisine yüzde 
45 yatırım teşvikinden yararlanmanın yanı sıra üretim maliyetlerini 
düşürecek yüzde 30 daha ucuz enerji imkanı sunmasıyla dikkat çekiyor. 

İstihdam sorunu olmayan bir bölgede olması ve OSB içerisinde her 
türlü sosyal yaşam alanlarının tasarlanması da PAOSB’yi sanayici için 
cazip hale getiriyor. Altyapısının yılsonunda tamamlanması ile birlikte 

2019 yılında üst yapı yatırımları için hazır olacak. PAGDER & Aslan 
Plastik İhtisas OSB’nin 650 bin metrekarelik ilk etabında plastik sek-
töründen 69 firma bulunuyor. Sektörden gelen yoğun talep üzerine 
satışa sunulan ikinci etabı da yine plastik sanayine ayrıldı. 

Dolar kurunun 4.5 TL’ye sabitlendiği PAGDER & Aslan Plastik İhtisas 
OSB’nin ikinci etabında, kampanyaya özel metrekaresi 157.5 TL’den 
başlayan avantajlı fiyatlarla yerini alan yatırımcı bugünden kazan-
maya başlayacak. 
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Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander 
Kühnel: “Enerji, Elektrik ve Elektronik Sektörleri 

WIN Eurasia  ’da Buluşacak”

Industrial Energy Systems Eurasia, 2019’dan itibaren yenilenen ve 
geliştirilmiş konseptiyle hem katılımcıların hem de ziyaretçilerin 
WIN Eurasia deneyimlerine değer katacak.

360 derece imalat sanayii için buluşma noktası olan WIN Eurasia  
enerji, elektrik ve elektronik sektörlerinde endüstriyel ve ticari uy-
gulamaları İstanbul’da bir araya getirecek. 

Elektrik enerjisi üretim sistemleri, güç tedariki, iletimi, dağıtımı ve 
depolanması başlıkları altında enerji sektöründeki nitelikli şirket ve 
ürünleri bir araya getiren Industrial Energy Systems Eurasia , 14 - 17 
Mart 2019 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenecek. 

Geçtiğimiz yıl 146 ülkeden 75 binin üzerinde ziyaretçiyi ve 1,800 ka-
tılımcıyı bir araya getiren fuar, yenilenen konseptiyle Avrasya bölge-
sinin en büyük imalat sanayi fuarlarından WIN Eurasia ’nın en önemli 
parçalarından biri olacak.

Uzun yıllardır Electrotech Eurasia adıyla düzenlenen Industrial Energy 
Systems Eurasia’da yer alan çözümlerin enerji, elektrik ve elektronik 
sektörlerin yanı sıra imalat sanayiinin tamamına hitap eden konu 
başlıklarına sahip olduğuna dikkat çeken Hannover Fairs Turkey Ge-
nel Müdürü Alexander Kühnel şunları söyledi:

“Konvansiyonel kaynaklardan yenilenebilir enerjiye kadar farklı güç 
üretimi modelleri, depolamadan kablo ve izolatörlere kadar tüm 
teknolojiler bu yıl IES Eurasia’nın odaklandığı konular olacak. 

Sektörde faaliyet gösteren üreticilerin yanı sıra, proje ve sistem en-
tegratörlerinden servis hizmeti sunanlara kadar tüm meslek grupla-
rı fuardan büyük yarar sağlayacak. 

Fuar kapsamında düzenlenecek konferans, forum, şirket ve ürün su-
numları, paneller, kurumsal faaliyetler ve özel temalı etkinlikler de 
katılımcıların kilit müşteri adaylarıyla toplantılar yapmaları sağlaya-
rak sektöre hareketlilik katacak.”
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Schneider Electric Pazarlama Dünya 
Başkan Yardımcısı Chris Leong Elektrikçileri Gezdi

Chris Leong, İstanbul temasları kapsamında İnovasyon Zirvesi’nden 
bulduğu ilk fırsatta eşofmanlarını üzerine geçirdi ve kurmayla-
rıyla birlikte Karaköy, Bankalar Caddesi ve Şişhane’deki Elektrik-

çiler Çarşısı’nın yolunu tuttu. 

Elektrik sarf malzemeleri satan dükkanlara giren ve esnafla piyasa-
nın ve rekabetin durumu hakkında sohbet eden Chris Leong, esnafın 
dertlerini ve Schneider Electric’ten taleplerini dinledi ve kendilerine 
her türlü desteği vermek için gerekli çözümleri üretecekleri sözünü 
verdi.

İstanbul’a ilk kez 30 yıl önce genç bir turist olarak geldiğini vurgu-
layan Leong“ İkinci gelişimde bu büyülü şehri, tarihi mekanlarını, 
müzelerini gezmek çok isterdim ancak Türkiye’ye yatırım yapmaya 
devam etme kararlılığımız uyarınca iş ve kader ortaklığı yaptığımız 
esnafı ziyaret etmeyi daha verimli buldum. Türkiye ekonomisi son 
derece güçlü ve dalgalanmalara dayanıklı, kısa süreli sıkıntılar olabi-

lir ancak esnafla sohbetimden de anladığım kadarıyla dayanışmayla 
bu sıkıntılı günlerden hızla çıkılabilir. Biz Schneider Electric olarak, 
kendilerini her zaman desteklemeye ve gerekli motivasyonu sağla-
maya hazırız” diye konuştu.

Schneider Electric’ten Türkiye’ye Yatırıma Devam Mesajı

Schneider Electric Global Pazarlama Başkan Yardımcısı Chris Leong, 
Türkiye pazarının büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, 
“Schneider Electric olarak sürekli Türkiye’ye yatırım yapmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Schneider Electric’in 11-12 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlediği 
Innovation Summit Istanbul etkinliğinde konuşan Leong, Schneider 
Electric’in bin 2200 müşterisinin ve partnerinin etkinliklerine katıldı-
ğını belirterek, kendiler için İstanbul’da düzenledikleri bu etkinliğin 
çok önemli olduğunu vurguladı.
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Leong “Bizim misyonumuz teknolojiyi ekonomiye kaynaştırmak ve 
güç katmasını sağlamak. Biz Türkiye’de 1988’den bu yana üretim ya-
pıyoruz. Türkiye’ye çok büyük yatırımlar yaptık. 

Türkiye’de 2 fabrika 2 bini aşkın çalışanımızla sürdürülebilir kalkın-
maya yönelik çalışıyoruz. Türkiye pazarı büyük potansiyele sahip. Biz 
Schneider Electric olarak sürekli Türkiye’ye yatırım yapmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu.

Leong, kendilerinin 40 yıl önce küçük bir teknoloji şirketi olarak işe 
başladıklarını anımsatarak, her yıl gelirlerinin yüzde 5’ini Ar-Ge’ye, 
Ar-Ge harcamalarının ise yüzde 45’ini nesnelerin internetine ayırdık-
larını, buna ise yaklaşık 20 yıl önce başladıklarını söyledi.

Leong, “Biz Schneider Electric olarak global strateji geliştiren ancak 
yerel davranan ve uygulayan bir şirketiz. Yerel demek ortaklarla ça-
lışmak demek. Farklı ortaklarımız var. 

Teknolojimizi bu şekilde kullanıyoruz. Şu anda birlikte çalıştığımız 
ortaklarımızın sayısı 650 bin. Yani her ülkede yüzlerce ortağımız var” 
ifadelerini kullandı.

“Dünya, Dijital Ekonomide Daha Önce Benzeri Görülmemiş 
Bir Hızla Değişiyor”

Schneider Electric Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Caspar Herz-
berg ise yeni dijital ekonominin ilk örneklerinin başarıya ulaştığını 
söyledi.

Herzberg, “Dünya, dijital ekonomide yaşanan patlamayla daha önce 
benzeri görülmemiş bir hızla değişiyor. Nesnelerin İnterneti (IoT), 
yapay zeka ve büyük veri analizi gibi teknolojiler, şirketleri daha ve-
rimli ve yenilikçi hale getirerek rekabet avantajlarını artırıyor” diye 
konuştu.

Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Türkiye’yi kapsayan bu bölgede de 
gerek kamusal yatırımlar gerek kurumsal girişimlerle bu alanda 
önemli başarılara imza atıldığını belirten Herzberg, “Sorumlu bir 
endüstri lideri olarak, yeniliklerimizin müşterilerimize ve iş ortakla-
rımıza enerji yönetimi ve otomasyonda başarılı bir dijital dönüşüm 
sağlamaları konusunda nasıl destek olduğunu göstermeliyiz.

EcoStruxure üzerine kurulu olan teknolojilerimiz, dijitalleşmenin 
gücünü kullanarak müşterilerimizin daha verimli, güvenli, güveni-
lir, bağlı ve sürdürülebilir hale gelmelerini ve bu sayede Yeni Dijital 

Ekonomi’nin liderleri olmalarını sağlıyor” değerlendirmesinde bu-
lundu.

Schneider Electric Türkiye, İran ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tun-
cer da hızla gelişen dijitalleşmenin yeni iş fırsatları doğurduğunu, in-
sanların yaşam standartları yükseldiğini, bu sayede yaratıcı çözüm-
lerle enerji, dijitalleşme, sanayi ve ekonomide gerçek bir dönüşüm 
yaratmanın mümkün olduğunu belirtti.

Tuncer, “Schneider Electric’in sunduğu sıra dışı çözümler ve tekno-
lojiler de bu amaçla geliştiriliyor ve insanlığın hizmetine sunuluyor. 
Hedefimiz Dijital Ekonomi’nin liderlerini sağladığımız teknoloji ve 
danışmanlıkla desteklemeye devam etmek” dedi.

81 İlden 2200 Katılımcı

Verilen bilgilere göre, iki yıldır dünyanın farklı bölgelerinde düzen-
lenen Innovation Summit serisi, bu yıl 20 farklı etkinlikle Schneider 
Electric’in küresel bilgi birikimini ve teknolojisini profesyoneller, çö-
züm uzmanları ve IoT liderleriyle buluşturuyor.

Yeni nesil teknolojilerle dünyanın karşı karşıya olduğu problemlere 
çözüm sunmayı hedefleyen etkinlik serisi kapsamında Innovation 
Summit Istanbul bu yıl ilk kez gerçekleşti. 

Dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan fırsatların ve zorlukların değer-
lendirildiği buluşmada katılımcılar cesur fikirlerini paylaşma ve oluş-
turulan network ile yeni iş birlikleri yaratma fırsatı yakaladı.

Etkinlik boyunca katılımcılar 4 farklı strateji konuşmasını dinleme ve 
16 uzmanlık oturumuna katılma fırsatı yakaladı. Bin 500 metrekare 
alanda kurulan Schneider Electric İnovasyon Merkezi’nde ise enerji 
ve otomasyonun geleceğini şekillendiren teknolojiler sergilendi.
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Systemair HSK Türkiye’nin LEED Gold Sertifikalı İlk Klima 
Santrali Fabrikasının Resmi Açılışını Gerçekleştirdi
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15 milyon Euro yatırım değerine sahip yeni fabrika ile şirket, 
Türkiye’yi Ortadoğu ve Balkanlar için üretim üssü olarak be-
lirledi. Klima santralleri sektöründe Türkiye pazar lideri olan 

Systemair HSK, yeni fabrikasının resmi açılışını Kocaeli Valisi Hüseyin 
Aksoy’un katıldığı törenle gerçekleştirdi. 

Açılışı yapılan yeni üretim tesisi, Systemair’in son iki yıl içinde dünya 
genelindeki en büyük yatırımı oldu. 15 milyon Euro yatırım değeri ile 
Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 28 bin 
metrekare alan üzerinde hayata geçirilen yeni fabrika, Türkiye’nin 
‘Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik’ anlamına gelen LEED Gold 
Sertifikası’na sahip ilk klima santrali fabrikası. 

Bu yatırımla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) fon kul-
lanan ilk iklimlendirme firması olan Systemair HSK, yıllık 4 bin 500 
adet klima santrali üretim kapasitesine sahip fabrikası ile Türkiye’yi 
özellikle Ortadoğu ve Balkanlar için üretim üssü olarak konumlan-
dırdı. 

25’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Systemair HSK, yeni fabri-
kası ile 5 yıl içinde ihracat oranını yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkararak 
ikiye katlamayı hedefliyor. 

Systemair HSK’nın Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölge-
si’ndeki yeni fabrikasının açılış törenine; İsveç Konsolosu Therese 
Hydén, Systemair CEO’su Roland Kasper ve grubun faaliyet gösterdi-
ği ülkelerin üst düzey yöneticileri ile Systemair HSK çalışanları ve çok 
sayıda davetli katıldı. 

Açılışta gerçekleştirdiği konuşmasında Systemair’in dünyadaki fa-
aliyetleri ve Türkiye’deki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunan 
Systemair CEO’su Roland Kasper, şöyle konuştu; 

“1974 yılında kurulan İsveç merkezli bir şirket olarak üretimini 
gerçekleştirdiğimiz ürünler arasında; başta klima santralleri olmak 
üzere fanlar, hava dağıtım ekipmanları, hava perdeleri ve soğutma 
ürünleri yer alıyor. 

Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Ortadoğu, Asya ve Güney Afrika’da 
konumlanarak 56 ülkede 27 fabrikamız ve satış ofislerimizle faaliyet 
gösteriyor ve 5 bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. 

2017/18 mali yılında 730 milyon Euro ciroya ulaşan Systemair, finan-
sal değerlendirmede en yüksek kredi notuna (AAA) sahip. Avrupa’da 
klima santrali pazar lideri olan Systemair, fan ve hava dağıtım ekip-
manlarında da dünyada ilk 3 marka arasında yer alıyor.”
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İsveçli Systemair’in Son 2 Yılda Gerçekleştirdiği En Büyük Yatırım

Türkiye’de 2000 yılından bu yana satış ofisleri bulunan Systemair’ in 
2012 yılında Türk iklimlendirme sektörünün öncü firmalarından HSK 
ile birleştiğini anlatan Roland Kasper, bu tarihten itibaren Systemair 
HSK olarak çok daha güçlü bir organizasyon yapısı ve yüksek hedef-
lerle yola devam ettiklerini söyledi. 

Systemair’in Türkiye’ye büyük hedeflerle geldiğini ifade eden Kasper, 
üretim ve istihdam odaklı yatırımlarla büyümeyi amaçladıklarının 
altını çizdi. Bu çerçevede Dilovası’nda konumlanan yeni fabrikanın 
Systemair’in dünya genelindeki 13. klima santrali fabrikası oldu-
ğunu belirten Kasper, bu üretim tesisinin grubun son iki yıl içinde 
gerçekleştirdiği en büyük yatırım olduğunu vurguladı. 

Türkiye’ye Güven Tam, Hedef Bölgesel Güç Olmak

Türkiye’nin jeopolitik konumu, genç ve dinamik nüfusu, kaydetti-
ği ekonomik büyüme ve yüksek potansiyeli ile Sytemair için kritik 
öneme sahip olduğuna dikkat çeken Kasper, “Özellikle Ortadoğu ve 
Balkanlar için üretim üssü olarak konumlandırdığımız yeni fabrika-
mız bölgesel güç olma hedefimize ulaşmak konusunda şirketimiz 
için stratejik bir rol üstlenecek. Bu yatırımla Türki Cumhuriyetlere 
ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatımızı da artırmayı amaçlıyoruz” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

3. Havalimanı, Şehir Hastaneleri ve Savunma Sanayinde 
Systemair HSK İmzası

Aile şirketi HSK’nın global markaya dönüşümünün hikayesi, Syste-
mair HSK’nın faaliyetleri ve yeni yatırım çerçevesindeki hedefleri ile 
ilgili bilgiler aktaran Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu, şöyle 
konuştu;

“İklimlendirme sektörünün duayenlerinden Vural Eroğlu tarafından 
1981 yılında kurulan HSK, distribütörlükler vasıtasıyla malzeme sa-
tışı ile yola çıkan, ardından 2001 krizi döneminde radikal bir kararla 
üretime başlayan ve kısa sürede hızla büyüyerek hem Türkiye’de kli-
ma santralleri sektöründe pazar lideri olan hem de ihracatta büyük 
başarılar sağlayan bir firma. 

Tüm bu gelişmelerin ışığında HSK, 2010 yılında İsveçli Systemair’in 
ilgisini çekti ve iki yıl süren görüşme sürecinin ardından 2012 yılında 
birleşme gerçekleşti. 

Birleşmeden sonra Systemair HSK olarak, başta Türkiye Cumhuriyeti’ nin 
en büyük yatırımı olan İstanbul’un 3. havalimanı olmak üzere sağlık 
ihracatına imkan tanıyan 8 şehir hastanesi, Kuzey Marmara Otoyolu 
tünelleri, stratejik savunma sanayi projeleri gibi çok sayıda dev pro-
jede yer aldık.”  

Ebrd’den Fon Kullanan İlk İklimlendirme Firması

Ulusal projelerdeki bu başarıyı uluslararası arenaya taşımak amacıy-
la Hadımköy’de konumlanan mevcut fabrika kapasitesini 2.5 katına 
çıkararak en üst düzeyde teknolojik yatırımlarla Dilovası fabrikasını 
hayata geçirdiklerini açıklayan Ayça Eroğlu, şöyle devam etti; 

“15 milyon Euro yatırım değerine sahip fabrikamızı yüzde 30 Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) fonu, yüzde 70 kendi öz sermaye-
mizle inşa ettik. Bu yatırımla EBRD ilk kez iklimlendirme sektöründe 
bir firmaya fon sağlamış oldu.”

25’İ Aşkın Ülkeye İhracat

Systemair HSK’nın klima santralleri sektöründe son 5 yıldır Türkiye 
pazar lideri olduğunu belirten Ayça Eroğlu, aynı zamanda 2011’den 
bu yana klima santrali ihracatında ilk 3 firmadan biri olduklarını vur-
gulayarak sözlerine şöyle devam etti; 

“Systemair’in toplam grup cirosu içinde yüzde 5’lik bir paya, 4 böl-
ge müdürlüğüne ve 340 çalışana sahibiz. 25’i aşkın ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyoruz. Yeni fabrikamızla iç piyasaya ürün tedariği ger-
çekleştirecek olmakla birlikte daha çok doğu ile batı arasında köprü 
kurarak ihracata odaklanacağız.“

Ülke Liderliğinden Bölge Liderliğine Yolculuk İçin “We Start”

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye iklim-
lendirme sektörünün ihracatının 4 milyar dolardan 13 milyar dolara 
ulaşmasının hedeflendiğini açıklayan Ayça Eroğlu; 

“Biz de Systemair HSK olarak 5 yılda ihracat oranımızı yüzde 30’dan 
yüzde 60’a yükselterek klima santrali pazarındaki ülke liderliğimizi 
bölge liderliğine taşımayı ve Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kurulu-
şu arasına girmeyi amaçlıyoruz. 

Hedeflerimize ulaşma yolunda fabrikamızı yeni bir başlangıç olarak 
görüyor ve bu çerçevede kurguladığımız “We Start” konseptimizle 
yeni yolculuğumuza başlıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı. 
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Endüstri 4.0’A Uyumlu Fabrikada Yüksek Verimli Üretim

Yeni fabrika ile ilgili bilgiler paylaşan Systemair HSK Fabrika Müdürü 
Ayşegül Eroğlu, şu açıklamalarda bulundu; “Lojistik açısından çok 
avantajlı bir lokasyon olan Kocaeli’nde, Dilovası Makina İhtisas Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde konumlanan fabrikamız, 28 bin metrekare 
büyüklüğe ve yıllık 4 bin 500 adet klima santrali üretim kapasitesine 
sahip. 

Fabrikamızda Endüstri 4.0’a uyumlu üretim teknolojilerinin kullanıl-
ması sayesinde hata riskini minimize ederek yüksek verimli üretim 
gerçekleştiriyoruz.

Türkiye’de dijital dönüşümün öncü tesislerinden biri olan fabrikamız, 
hedef pazarların ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş ürünler üretme-
mize imkan tanıyacak. Ayrıca operasyonel verimliliğimizi ve ulusla-
rarası standartlara uygun ürünler üretme kapasitemizi de artıracak.”

Türkiye’nin İlk Leed Gold Sertifikalı Klima Santrali Fabrikası

Fabrikanın üretimden geri dönüşüme kadar her aşamada çevreci 
bir üretim tesisi olarak planladığını vurgulayan Ayşegül Eroğlu, şu 
bilgileri paylaştı; 

“Yüksek verimli Systemair iklimlendirme ürünlerinin kullanıldığı 
tesisimizde; yağmur suyunun toplanması, su ve enerji tasarruflu 
ekipman kullanımı, verimli ısıtma ve soğutma sistemleri, ısı yalıtımı, 
atıktan ısı geri kazanım sistemleri gibi verimli kaynak uygulamala-
rını hayata geçirdik. 

Üretim giderlerimizi en aza indirgeyecek teknolojik yatırımlar yap-
tık. Örneğin, aydınlatmalarımızı ortam ışığına göre kendini ayarla-
yabilen otomasyonlu LED aydınlatmalar olarak seçtik. 

Binamızın enerji sarfiyatını düşürmek için fabrikanın kapılarında 
ısınmış ve soğumuş havanın çıkışını engelleyen çift kapı sistemi ve 
kendi markamız olan hava perdelerini kullandık. 

Bina yönetim sistemi ile tüm bu mekanik uygulamaları kontrol ede-
bilecek altyapıyı kurduk. Bu sayede Türkiye’de “Enerji ve Çevre Dostu 
Tasarımda Liderlik” anlamına gelen LEED Gold sertifikasyonunu al-
mayı başaran ilk klima santrali fabrikası olduk.”

Ar-Ge Merkezi Bulunan 18 Ülkeden Biri Türkiye

Systemair’ın Ar-Ge merkezi bulunan 18 ülkeden birinin Türkiye ol-
duğunu açıklayan Ayşegül Eroğlu, “Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda 
fabrikamızda yeni nesil klima santrallerine ek olarak havalandırma 
alanında çok sayıda yeni ürün üretmeye başladık. 

Fabrikamızdaki Ar-Ge merkezinde çalışan mühendislerimiz yerel 
projelerde görev almanın yanı sıra global projelere de destek veriyor. 
Türkiye’de Systemair HSK’nın eski Ar-Ge Müdürü olan bir Türk mü-
hendis, bugün İsveç’te Systemair’in genel merkezinden yürütülen 
önemli bir Ar-Ge projesinin başında görev alıyor” dedi. 

Türkiye İsveçli Systemair İçin Gelişmekte Olan Pazarlar İçinde 
Birinci 

Systemair HSK’nın Systemair için gelişmekte olan pazarlar içinde 
önem derecesine göre birinci sırada konumlandığını belirten Ay-
şegül Eroğlu, “Bu konumlamanın en önemli nedenleri; yeni fabri-
kamızın bölgesel gücü, proje satış noktalarındaki hakimiyetimiz ve 
fabrika süreçlerindeki yönetim kabiliyetimiz. 

Bu sebeplerden dolayı, her yıl Systemair’ın dünyadaki üst düzey yö-
neticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıyı bu sene ilk kez İsveç 
dışında bir ülkede yeni fabrikamızda, yurt dışından toplamda 110 
Systemair’lının katılımıyla gerçekleştirdik. 

Bu toplantıya ev sahipliği yapıyor olmamız Systemair’ın Türkiye’ye 
verdiği önemin göstergelerinden biri konumunda. Biz de Systemair 
HSK olarak ülkemiz için var gücümüzle çalışmayı ve yeni yatırımlar 
için yol almayı sürdüreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. 
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Milli ve Yerli, Yüzde 100 Elektrikli: Tragger

Mobilite ürün ve hizmet platformu CDMMobil bünyesinde üre-
tilen Tragger markalı araçlar, 27-30 Eylül tarihlerinde gerçek-
leştirilecek olan İstanbul Airshow 2018’de boy gösterdi.

Otuz yıla yakın bir süredir, başta otomotiv olmak üzere, ülkemizin 
pek çok sektörüne yenilikçi teknolojiler getirerek kurumların gele-
ceklerini yaratma sürecinde onların yanında kritik çözüm ortağı olan 
Cadem ürün, hizmet ve danışmanlık sunuyor. 

Dijital dönüşüm için stratejik öneme sahip ürün yaşam döngüsü 
yönetimi, üç boyutlu optik ölçüm, ileri mühendislik ile beraber art-
tırılmış ve sanal gerçeklik konularında çalışmalarını sürdüren şirket, 
otomotiv alanındaki deneyim ve birikimlerini şimdi de CDMMobil 
markası ile mobilite alanına aktarıyor. 
CDMMobil olarak otomotiv sektöründeki 30 yıllık deneyimle geliş-
tirilen yüzde 100 elektrikli Tragger ürün ailesi, 27 Eylül’de ziyarete 
açılan İstanbul Airshow 2018’de endüstriyel ve ticari segmentte, 
elektrikli otomotiv arenasına çıktı.
Tragger Markası   
İTÜ Makine’den arkadaş olan kurucu ortaklar Ali Serdar Emre ve Saf-
fet Çakmak, otomotiv sektörüne hizmet ederek başlatmış oldukları 
tasarım, mühendislik, araç geliştirme, endüstriyelleştirme alanında-
ki faaliyetlerini şimdi de CDMMobil ile sürdürüyor.
Kullanıcı deneyimi odaklı rasyonel bakış açıları, fonksiyonel, tekno-
lojik, kaliteli ve yenilikçi yaklaşımlarla belirleyen CDMMobil, tekno-
lojiyi ulaşılabilir, ekonomik bir hale getirmek için tutkulu, tecrübeli 
ve uzman ekiplerle çalışıyor. 
Otomotiv sınıfı elektrik motoru ve lithium-ion paketi konularında 
Ar-Ge projeleri olan CDMMobil, otomotiv sektöründe ve elektrikli 
araçlar konusunda yurtiçi ve yurtdışında değerli işbirliklerinde bu-
lunmuş bir marka. 
Şu anki fokus alanı çok fonksiyonlu elektrikli iş araçları olan şirket, 
2018 yılında, kendi üretimi olan yüzde 100 elektrikli ve yüzde 100 
milli ve yerli Tragger markalı araçları üretmeye başladı. 

Otomotiv sektöründe tecrübeli mühendislerden oluşan bir ekiple, 
inovatif tasarım ve ileri mühendislikle geliştirilen bu ürün ülkemizde 
üretiliyor. 
Tragger’in Üretimine Bursa Hasanağa Organize Sanayi Böl-
gesi’ndeki Fabrikasında Başlandı
İnsan ve çevre odaklı sürdürülebilir gelecek doğrultusunda dünyanın 
dört bir yanında, özellikle kapalı alanlarda, fosil yakıtlı araç ve cihaz-
ların kullanımı azalmaya başladı. 
Buradan hareketle CDMMobil, ileri mühendislik ve tasarımı birleşti-
rerek Tragger’i Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki fabri-
kasında üretmeye başladı. 
İnsanların ve işletmelerin lojistik alandaki ihtiyaçlarına uygun tasar-
lanan Tragger, yüzde 100 elektrikli, çevre dostu ve çok fonksiyonlu 
bir hizmet aracı. 
Şaşırtıcı kıvraklığı, ideal boyutları ve yüksek çalışma performansıyla 
özellikle havaalanları, fabrikalar, hastaneler, turizm alanları ve lojis-
tik alanlar gibi noktalarda segmentinin en ideal ve en yeni aracı. 
Türk tasarımcıları tarafından Form-Follows-Function yaklaşımı ile 
tasarlanan ve titiz Türk mühendisliğinin ürünü olan aracın elektrik 
donanımının tamamı Türkiye’den sağlanıyor.
700 Kg Taşıma Kapasitesi 
7,4 kW’lik motoru ile tek şarjda 6 saat hizmet verebilen Tragger’in 
700 kg yük taşıma ve 2 ton çekme kapasitesi bulunuyor. Yüklü halde 
yüzde 17’lik eğimi tırmanma yeteneğine ve 3,2 metrelik dönme ça-
pına sahip 3.114 mm uzunluğundaki araç hızlı ve yavaş olmak üzere 
iki farklı hız modunda yol alabiliyor. 

Tragger’in 240 Ah’lik bataryası, 220 V’lik geleneksel şebeke akımıyla 
6 saatte yüzde 100 dolmakla birlikte batarya paketi de hızlı değişim 
için Quick-Drop özelliği sunuyor.

elektrik
electric
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Enerji Devi Total’in Kuzey Denizi’nde Tercihi 
Teksan Jeneratör

Teksan Hibrit Jeneratör, yüzer petrol platformlarının enerji kay-
nağı oldu. Teksan Ar-Ge ekibinin geliştirdiği Türkiye’nin ilk hibrit 
jeneratörü dünya çapındaki dev projelerin kesintisiz enerjisini 

sağlıyor. 

Teksan Jeneratör’ün Ar-Ge gücünü gözler önüne seren hibrit jenera-
tör, son olarak Total E&P’nin Kuzey Denizi’nde bulunan yüzer petrol 
platformunun tercihi oldu. 

Teksan ve Total mühendislik ekiplerinin ortak çalışması ile hayata 
geçirilen proje, yüzer bir petrol çıkarma platformunda kullanılan tek 
hibrit jeneratör olması ile de dünya jeneratör ve enerji sektörlerinde 
bir ilk olarak öne çıkıyor.

Dünyanın en zorlu çalışma alanlarından biri Kuzey Kutbu’na kadar 
uzanan Kuzey Denizi’ndeki yüzer petrol platformları. Karadan kilo-
metrelerce açıkta faaliyet gösteren bu platformların enerji ihtiyacı 
jeneratörlerle sağlanıyor. 

Tesislerde aralıksız 24 saat çalışan jeneratörlerin yakıt tüketim mali-
yetlerinin yüksek olmasının yanı sıra, platformlardaki jeneratörlerin 
yakıt ikmallerinin helikopterlerle sağlanması da ciddi bir maliyet ka-
lemi olarak öne çıkıyor. Kuzey Denizi’nde yer alan ve Total’e ait plat-
formlardaki bu soruna ilişkin çözüm ise bir Türk şirketinden, Teksan 
Jeneratör’den geldi. 

Teksan Jeneratör, Endüstri 4.0 teknolojisine uygun geliştirdiği hibrit 
jeneratörü ile Total E&P’nin Kuzey Denizi’nde bulunan yüzer petrol 
platformunda hem kesintisiz hem de düşük maliyetli enerji çözümü 
oldu. 

Kuzey Denizi’nin zorlu koşullarına özel tasarlanan hibrit jeneratör 
sistemi o kadar başarılı oldu ki daha ilk yılında Total’in şirket içindeki 
en inovatif uygulaması da seçildi. 

Hollanda açıklarında karadan 100 kilometre uzaklıkta yer alan Total 
E&P Yüzer Petrol Çıkarma Platformu’nun kesintisiz enerji ihtiyacını 
7/24 sağlayan Teksan imzalı hibrit jeneratörler, platformun yakıt 
tüketimi ve yakıt yenileme periyodunu yüzde 40, periyodik bakım 
sıklığını ise yüzde 80 azaltıyor. 

Ürünler verimlilikleri ile hem yakıt, hem de ikmal ve bakım maliyet-
lerinde ciddi bir tasarruf da sağlıyor. Projenin tasarımında kullanılan 
güneş panellerinin devreye girmesi ile fosil yakıta bağımlılığı orta-
dan kalkacak platformun enerji ihtiyacının tamamı bu güneş panel-
lerinden sağlanacak. 

Küresel ekonomide söz sahibi olmak için inovatif ürünler üretmek 
gerektiğini belirten Teksan Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorum-
lu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler şunları söyledi; 

“Teksan olarak Türkiye ekonomisine katma değer sağlamayı önce-
likli hedefimiz olarak belirledik. Ülkemizi ileriye taşıyacak gücün 
yüksek teknolojili yerli üretim olduğuna inanıyoruz. 

Çeyrek asırdır tüm yatırımlarımızı bu doğrultuda planlıyoruz. Enerji 
gibi Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu bir sektörde yerli üretim ile cari 
açığa çare olacak çözümler geliştiriyoruz. 

Sektörümüzde öncü rol oynuyor, pek çok ilki hayata geçiriyoruz. 
Bugün dünya çapında hibrit teknolojisi kullanan firmaların sayısı 
bir elin parmaklarını geçmezken 2015 yılında tamamen kendi Ar-
Ge’miz ve mühendislik tecrübemizle hibrit jeneratörü Türkiye’de ilk 
kez ürettik. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan hibrit güç sisteminde TÜBİTAK 
ile işbirliği yaptık. Üç yıl gibi kısa sürede hibrit jeneratörümüz ulusla-
rarası dev projelerin tercihi oldu. 

Bu sadece şirketimiz adına değil ülkemiz adına gurur duyduğumuz 
bir başarı. Ancak bu tarz bir üretim modeli cari açığımıza çare olabi-
lir. Ayrıca geçtiğimiz yıl Ar-Ge Merkezleri arasına katıldık. 

Böylece ileri teknoloji yatırımlarımız da hız kazandı. Amacımız şirke-
timizin gelecek hedefleri arasında önemli bir paya sahip olan hibrit 
güç sistemlerindeki ihracatımızı yeni projelerle arttırmak”.

Teksan Jeneratör Satış ve 
Pazarlamadan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Burak Başeğmezler
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Çukurova Üniversitesi, 1 TL’lik Yakıtla 
320 Kilometre Yol Gitti

Gençlerin tasarladığı alternatif yakıtlı araçlar Shell Eco-marat-
hon’ da yarıştı. Shell Eco-marathon Türkiye yarışmasında Çuku-
rova Üniversitesi’nin Electromobile takımı elektrikli bataryalı 

araçlar kategorisinde,1 TL’lik yakıtla 320 kilometrelik mesafe kat etti.  

Geleceğin mühendislerinin en az enerjiyle en uzun mesafeyi kat et-
mek için yarıştığı Shell Eco-marathon Türkiye’ye 5 ülkeden 23 takım 
ve 350 öğrenci katıldı.

Mühendislik, tasarım, inovasyon alanlarında gençlerin ufkunu aç-
mak ve alternatif enerji kaynakları alanında bilgilerinin artmasına 
katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Shell Eco-marathon Türki-
ye, bu yıl dördüncü kez yapıldı. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği (OİB) ortaklığıyla, 21-23 Eylül tarihleri arasında 
İstanbul’da gerçekleşti.

Shell Eco-marathon’a bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Yuna-
nistan, İspanya, İsveç ve Tunus’tan da öğrenciler katıldı.19’u üni-
versite, 4’ü lise olmak üzere toplam 23 takım ve 350 öğrenci, en az 
enerji ile en fazla mesafeyi kat etmek için yarıştı. 

Shell Eco-marathon Türkiye yarışmasında şehir konsepti elektrikli 
bataryalı araçlar kategorisinde birinciliği kazanan Çukurova Üniver-
sitesi Electromobile Takımı’nın 1.5 Adana isimli aracı, 1 TL’lik yakıtla 
320 kilometre yol gidebiliyor. Bu Adana’dan Kayseri’ye 1 TL’lik yakıt 
ile seyahat edilebileceği anlamına geliyor. 

İsmail Gülle: “Türkiye, Dünyada Shell-Eco Maratonu’nun 
Düzenlendiği 4 Ülkeden Biri”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, gençleri ye-
nilikçi fikirler üretmeye teşvik eden Shell Eco-marathon Türkiye’ye 
destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti:

“Türkiye, dünyada Shell-Eco-maraton’un düzenlendiği 4 ülkeden biri. 
71 bin ihracatçının temsilcisi olarak, bu maratonda işbirliği kuruluşu 

olarak yer almak bizler için gurur ve heyecan kaynağı. İnovasyon açı-
sından çok önemli olan bu etkinliğimizi her yıl daha da büyütmeyi 
arzuluyoruz. 

Bu yıl kendi aracını tasarlayıp üreten ve yarışmaya katılan bütün 
gençlerimizi kutluyorum. Shell Eco-marathon tecrübesinin inovas-
yon alanındaki vizyonlarınızı zenginleştireceğine inanıyoruz.”

Baran Çelik: “Yarışma Sektörün Hedefleri İle Birebir Örtüşüyor” 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran 
Çelik, yarışmaya katılan gençlere otomotiv endüstrisindeki yenilik-
leri aktararak destek olduklarını belirterek şöyle devam etti: 

“Shell Eco-marathon, gençleri enerji verimliliğine ve alternatif enerji 
kaynaklarına yönelik çalışmaya teşvik eden yapısıyla bizim hedefle-
rimizle örtüşüyor. Bu sene Shell Eco-marathon’da yarışan bütün 
gençlerimizi kutluyorum. Bu yarışmanın Türk otomotiv endüstrisinin 
gelişimine önemli katkı sunacağına inanıyoruz.”

elektrik
electric
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Erdem: “Geleceğin Mühendislerine Kendilerini Geliştirme 
İmkanı Sunuyoruz”

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, sektörün dinamiklerini 
değiştiren yenilikleri tüketicilerle buluştururken, gençleri de gelece-
ğin enerji teknolojilerini tasarlamaya ve üretmeye teşvik ettiklerini 
belirttti:

“Shell Eco-marathon Türkiye’yi, TİM ve OİB işbirliği ve birbirinden 
önemli kuruluşların desteği ile her yıl daha da ileriye taşıyoruz. Bu-
gün Türkiye’nin yanı sıra  Bulgaristan, İspanya, İsveç, Yunanistan,  ve 
Tunus’tan katılan takımlar da dahil olmak üzere toplam 23 öğrenci 
takımını, 350  öğrenciyi Shell Eco-marathon Türkiye’de ağırladık. 

Shell Eco-marathon’da geleceğin mühendislerine kendilerini geliş-
tirme imkanı sunuyoruz. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde de-
ğerli destekleri için TİM ve OİB’e, Shell’in küresel organizasyonunda 
görev yapan ekibimize, 3 gün boyunca bu etkinlikte gönüllü olarak 
görev alan Shell Türkiye çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum.”

Shell Eco-Marathon Türkiye 2018 Yarışmasının Kazanan Takımları

Shell Eco-marathon Türkiye’de yarışan takımlara 5’i pist içi ve 3’ü pist 
dışı olmak üzere 8 farklı kategoride ödüller verildi. Kazanan takım-
lar kupalarını Shell&Turcas CEO’su Felix Faber ve TİM Yönetim Kurulu 
Kutlu Karavelioğlu’nun elinden aldı. 

Prototip Konseptli Araç Kategorisi

Prototip araçlar kategorisinde hidrojenle çalışan araçlar içerisinde 
en az enerjiyi harcayarak bitiş çizgisini görmeyi başaran takım, Es-
kişehir Üniversitesi oldu. Eskişehir Üniversitesi, Hidroana takımı, 310 
km/m3 sonucuyla birincilik kazandı.

Elektrikli batarya ile çalışan araçlarıyla Yunanistan’ın West Attica 
Üniversitesi Poseidon takımı, 470 km /kWh’lik sonuçla kategorisi-
nin birincisi olurken, prototip araçlar kategorisinin “içten yanmalı” 
kategorisinde ise, İspanya’nın Valencia Üniversitesi UPV Campus de 
Alcoy - Instituto de Diseno Y Fabricacion takımı, 763 km/lt sonucuyla 
prototip kategorisinin kazananı oldu.   

Şehir Konseptli Araç Kategorisi

Şehir konsepti kategorisinde, elektrikle çalışan araçlar arasında Çu-
kurova Üniversitesi Electromobile Takımı 161 km/kWh’lik sonuçla 
birincilik kazandı. Uludağ Üniversitesi UMAKİT takımı ise hidrojenle 
çalışan araçlarının elde ettiği 82 km/m3’lük sonuçla kategorisinin 
birincisi oldu. 

Pist Dışı Ödülleri Kategorisi 

Yarışmada pist dışı ödüllerde; En İyi Tasarım Ödülü Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Enerji Teknolojileri Topluluğu Takımı’na verilirken, Teknik 
İnovasyon Ödülü Uludağ Üniversitesi UMAKİT, Ekip Ruhu ÖdülüYoz-
gat Bozok Üniversitesi 3M Elektro ve Güvenlik Ödülü de Yıldız Teknik 
Üniversitesi AE2 Project takımlarının oldu.

Türk takımı Avrupa’da birincilik kazandı

Her yıl yaklaşık 30 ülkeden yüzlerce takımın yarıştığı Shell Eco-
marathon Avrupa’ya Türkiye 13 yıldır katılıyor. Temmuz 2018’de 
Londra’da yapılan Shell Eco-marathon Avrupa yarışmasında Türk 
öğrencilerin geliştirdikleri tasarımlar gerek verimlilik gerekse teknik 
açıdan “en iyiler” arasında yer aldı. 

Uludağ Üniversitesi adına yarışmaya katılan UMAKİT öğrencilerinin 
tasarlayıp ürettiği “Barbaros” isimli araç, “şehir konseptli hidrojen 
enerjisi ile çalışan araç” kategorisinde Avrupa birinciliği elde etti.

UMAKİT Takımı Kaptanı Alperen Kaya, Shell Eco- marathon yarışma-
sının, öğrencilere tasarım ve inovasyon alanında gelişim sağlamaları 
açısından önemli katkı sağladığını belirtti: 

“Dünyanın sayılı üniversitelerinin katıldığı Shell Eco-marathon yarış-
masında, ülkemize ve üniversitemize şampiyonluk yaşattığımız için 
çok mutluyuz. 

Her bir ekip üyesi arkadaşımın özverili çalışmalarının ve fedakârlığının 
karşılığını yarışta birinci gelerek aldık. Üniversitemiz, Shell, TİM, OİB 
ve sponsorlarımız en büyük destekçilerimiz oldu.”

Ziyaretçiler İçin Birbirinden Renkli İnovasyon Atölyelerinde Eğlendi

Shell Eco-marathon Türkiye etkinlik kapsamında gençlerin ürettiği 
enerji tasarruflu araçlar en az enerjiyi harcayarak bitiş çizgisini gör-
mek üzere yarışırken, İnovasyon Festivali alanında çocuklar ve genç-
ler için yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri teknoloji ve inovasyon 
odaklı, eğlenceli tasarım aktiviteleri düzenlendi. 

Festivalde Doğan Kabak, Saffet Üçüncü ve Cem Arslan, ziyaretçilerle 
buluşup sohbet etti. Ayrıca ziyaretçiler Linde, Redbull, Shell Helix, 
deli2go, Mutlu Akü Slot Car, Game On, Motorsport.com, Userspot, 
Borusan, Else Enerji, Maker Çocuk’un yarışma alanında kurdukları 
stantlarda ücretsiz kodlama eğitimi, robotik kodlama, 3D printer 
uygulama ve sanal gerçeklik oyunlarını deneyimleme şansı buldu. 

Shell Eco-Marathon Türkiye’ye katılarak, öğrencileri destekleyecek-
ler. Shell Eco-marathon Türkiye’ye destek veren şirketlere de ödül 
töreni sırasında plaketleri verildi. 

Shell Eco-marathon Türkiye 2018 yarışları birincilerin ödüllendiril-
diği törenin ardından gençlerin yakından takip ettiği bir isim olan 
Jabbar’ın konseri ile sona erdi. 
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Renault Trucks, IAA 2018’de 
Z.E. Elektrikli Serisini Tanıttı

Renault Trucks, yeni yüzde 100 elektrikli Z.E. serisini, Hannover’de 
gerçekleşen IAA Ticari Araçlar Fuarı’nda tanıttı. Renault Trucks 
fuarda, Euro 6 model araçlarını ve en gelişmiş yeni teknolojile-

rini de sergiledi.

Renault Trucks, Almanya Hannover’de gerçekleşen 67. IAA Fuarı’nda 
yedi aracını sergiledi. Z.E. model elektrikli araçların büyük ilgi gördü-
ğü fuarda Renault Trucks’ın odak noktası, elektromobilite oldu. 

Elektromobilitenin öncüsü olan Renault Trucks, yakın zamanda şehir 
içi kullanım için tasarlanan ikinci nesil yüzde 100 elektrikli araçlarını 
piyasaya sunacağını duyurmuştu. 

IAA 2018 Fuarı ziyaretçileri, Renault Trucks standında elektrikli seri-
sine ait Master Z.E. ve D Wild Z.E. modellerini incelediler. 

Renault Trucks Başkanı Bruno Blin fuarda düzenlenen lansmanda; 
“On yıl önce şehir içinde hava kirliliğinin azaltılması ve kentsel yaşa-
mın iyileştirilmesi için  elektrikli kamyonların kullanımına önderlik 
ettik. 

10 yıldır elektrikli araçlarımızı geliştiriyor ve satış sonrası ağımızı bu 
araçlar için hazırlıyoruz. Bugün ise performansı kanıtlanmış elektrik-
li araç serimizi sunuyoruz ve servis ağımızdaki uzmanlar elektromo-
biliteye geçiş konusunda müşterilerimize yardım etmek üzere hazır. 

Bugün elektrikli kamyonlar, müşteriler için karlı bir çözüm haline 
geliyor. On yıl önce öncüydük, şimdi ise gerçek bir uzmanız” diye 
belirtti. 

Renault Trucks D ve Renault Trucks D Wide Z.E. 

Renault Trucks D.Z.E’nin özel olarak tasarlanmış yeni 16 tonluk ver-
siyonu, şehir içi ve ısı kontrollü teslimatlar için ideal. Renault Trucks 
D Wide Z.E. ise daha etkili atık toplama operasyonları için 26 tonluk 
versiyonu ile sunulacak. 

Orta ağırlıktaki hizmetler için kullanılacak Renault Trucks Z.E. kul-
lanım ve batarya yapılandırmasına bağlı olarak 300 km’ye kadar 
mesafe kat edebilecek. 

Hızlı alçak akım şarj özelliği sayesinde Renault Trucks D.Z.E ve Rena-
ult Trucks D Wide Z.E. lityum-iyon bataryaları, bir iki saat gibi kısa sü-
reler içinde 150 kW Combo CCS konektör aracılığıyla şarj edilebiliyor. 

Bu durumda üç fazlı 380V 32A’lık bir endüstriyel elektrik prizi kulla-
nımı uygun oluyor. Kullanım ve kaporta ile ilgili maksimum esneklik 
sağlamak üzere Renault Trucks D.Z.E. ve Renault Trucks D Wide Z.E. 
güç çıkışı (PTO) ve standart mekanik ara yüzle donatılıyor.

Modellerden ikisi de 2019 yılının ikinci yarısında Renault Trucks’ın 
Blainville-sur-Orne, Normandiya, Fransa’da bulunan tesislerinde 
üretilecek.

Renault Trucks, şehirlerdeki hava kirliliği ve gürültü sorunlarına 
çözüm olarak uzun süredir  elektromobiliteyi geliştirse de uzun yol 
karayolu taşımacılığında dizel yakıtın egemen enerji kaynağı olma-
ya devam edeceğine değiniyor. Bu doğrultuda Renault Trucks, dizel 
araçların enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarını da IAA 
Fuarı’nda sergiledi. 

Öte yandan yarış meraklıları, sınırlı sayıdaki yeni Renault T Sport Ra-
cing yüksek kabin çekicileri, Renault Trucks standında inceledi. Sa-
dece 100 adet üretilecek ve sportif bir görünüme sahip olan Renault 
T Sport Racing yüksek kabin modeli, Renault Sport Racing Formula 
1’in ikonu olan sirius sarı rengi ile Renault Sport modellerinin grafik 
kimliğini oluşturan sarı ve siyah çizgilere sahip. 
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Cari Açığa Yerli Yazılım ve Mühendislikle Çözüm;
Unopomp Şirketlerin Elektrik Faturalarını 

Yüzde 25-30 Düşürecek

Pompa sektörünün en büyük firmalarından Türk Unopomp, 
elektrik faturalarının hızla arttığı bu dönemde şirketlere çözüm 
önerileri sunuyor. ‘Yerli yazılım ve mühendislik’ hizmeti ile şir-

ketlerin en büyük gider kalemlerinden birini oluşturan elektrik fatu-
ralarından yüzde 25 ila 30 arasında tasarruf imkanı sunuyor.   

Son dönemde döviz kurunda yaşanan artış, enerjide dışa bağımlı 
olan Türkiye’nin ithalatını ciddi anlamda arttırıyor. Hükümet bu 
konuda tasarruf önlemleri alırken, şirketler de enerji tüketimlerini 
düşürmeye başladı. 

Enerji tüketimindeki en büyük kalem olan elektrik, birçok şirketin fa-
turalarında kendini iyice hissettirir oldu. Türkiye ekonomisinin duru-
mu göz önüne alındığında tasarruf etmek artık mecburi hale geldi. 

Şirketler ve sanayi kuruluşlarının en büyük elektrik tüketim kalem-
lerinden birini oluşturan pompa ve hidrofor sistemleri tasarruf yapıl-
ması gereken en öncelikli alan olarak göze çarpıyor. 

Pompa sektöründe Türkiye’nin en eski ve köklü şirketçilerinden Uno-
pomp ‘yerli yazılım ve mühendislik’ ile şirketlerin elektrik tüketimle-
rinden yüzde 25-30 arasında tasarruf yapmalarını sağlıyor. 

Unopomp Yönetim Kurulu Başkanı Haldun ÇAKMAK, başta sanayi ve 
inşaat şirketleri olmak üzere, oteller, hastaneler, AVM’ler gibi birçok 
alanda hizmet verdiklerini söyledi.

Enerji Tasarrufu Sağlayan Panolar Üretiyor

Dünya çapında kullanılan bütün elektriğin yüzde 10’unun pompalar 
tarafından çekildiğini söyleyen Haldun ÇAKMAK “Elektrik fiyatları 

sürekli artıyor. Dolayısıyla şirketlerin tasarruf yapması mecburi hale 
geldi.  Bu yüzden pompaların tasarruflu çalışması gerekiyor. 

Bu noktada bizim ürünlerimiz devreye giriyor. Pompaların tasarruflu 
çalışması için frekans invertörü kullanılması gerekiyor. Biz enerji ta-
sarrufu sağlayan elektrik panoları üretiyoruz. 

Biz pompaları Türkiye’de  bu sistemle çalıştırmak istiyoruz. ABB ile 
yaptığımız anlaşmada onların ürünlerini kullanarak kendi elektrik 
panolarımızı yapıyoruz. 

Yıllık yüzde 25-30 arasında tasarruf sağlıyoruz. Elektrik motorunu 
alıyoruz ve pompa grubunu alarak üzerinde bir Ar-Ge çalışması ya-
pıyoruz ve kit haline getiriyoruz. Ürünlerin hepsi yazılımla çalışıyor. 
Bizde yazılımlara ağırlık veriyoruz” diye konuştu.

Sektörün Lider Markaları İle İşbirliği

“Suyun olduğu her yer, bizim sektörümüz” diyen ÇAKMAK, şirketi ile 
ilgili şunları söyledi: “1995 yılında Karaköy’de kurulduk. Ardından 
büyüme sürecimiz gerçekleşti. Pompa sektörünün dünya çapındaki 
en büyük firmalarından Grundfos’un Türkiye Partneri olduk. 

İlke Mühendislik diye bir servis firmamız var. Bütün sattığımız ürün-
lerin aynı zamanda servisini de yapıyoruz. Hidrofor sistemleri imala-
tımız da memcut. Mekanik tesisat sektöründe birçok güçlü markanın 
dağıtıcısıyız. Aynı zamanda pompalarda hidrofor montajı yapıyoruz. 

Bu pompaların panolarını yapıyoruz. Dünyaca ünlü ABB elektriğin 
partneriyiz. Eski olduğumuz için bilinirliğimiz çok fazla. Bu yüzden 
bu konuda sektörün lider firmalarından biriyiz. 

A+ ürünler satıyoruz. Teknik bilgilendirme yapıyoruz. Uzun ömürlü, 
tasarruflu, optimum ürünler sağlıyoruz. Kaliteli ve tasarruflu ürünler.”

Unopomp Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Çakmak
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Verimli Enerji Üretiminin Kaynağı
Batıenerji

1966 yılında Batıçim ile temelleri atılan ve bugün sadece Ege 
Bölgesi’nin değil, Türkiye’nin en önemli sanayi gruplarından biri 
konumunda bulunan Batı Anadolu Grubu kurulduğu ilk günden 

bugüne üstlendiği sosyal sanayicilik rolü ile de sektöre öncülük ediyor.  

Sürdürülebilir enerji üretimini şirket değerleri içinde önemli bir 
yere taşıyan Batı Anadolu Grubu, bünyesinde faaliyet gösteren 
Batıenerji’nin işlettiği Hasanlar, Kovada I ve Kovada II Hidroelektrik 
Santrallerinde de bu alandaki yatırımlarını sürdürüyor. 

Santrallerde yapılan iyileştirmelerle yenilebilir kaynaklarda üretilen 
enerjinin artırılması amaçlanıyor. Ülke ekonomisine katkı sağlarken 
bu topraklardan aldığını bu topraklara verme felsefesiyle hareket 
eden Batı Anadolu Grubu toplumsal ve sosyal alanlarda da atılım-
larda bulunuyor. 

Bölgenin Verim Kaynağı; Hasanlar HES

Batıenerji’nin 2013 yılından bu yana işlettiği Küçük Melen Çayı’nın 
üzerinde bulunan Hasanlar Hidroelektrik Santrali, Düzce ilinin yıllık 
tükettiği enerjisinin yüzde 15’ini üretiyor. 

Yılda yaklaşık 26 bin ağaçlık karbon salınım azalımı gerçekleştiren 
santralde yaklaşık 11 bin konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılana-
cak miktarda üretim yapılıyor. 

Düzce bölgesi tarımsal sulaması Hasanlar Hidroelektrik Santrali ta-
rafından karşılanıyor. 2001 yılında inşaatına başlanan Büyük Melen 
Projesi dahilinde İstanbul’a günlük 700 bin m3 su pompalanıyor. 

Büyük Melen Çayı üzerinden gerçekleştirilen rafting faaliyetleri-
ne yüksek debili su kaynağı oluşturan santralde, lise ve üniversite 
öğrencilerine yönelik, eğitici ve öğretici teknik geziler de organize 
ediliyor. 

Doğayla Dost; Kovada HES

Isparta il sınırlarında bulunan Kovada I ve Kovada II Hidroelektrik 
Santralleri ise 2011 yılından bu yana Batıenerji’nin bünyesinde faali-
yet gösteriyor. Isparta’nın ilinin yüzde 8’lik enerji tüketimini karşılar-
ken Eğirdir ilçesinin tüm enerji tüketimini karşılıyor. 

Bölgenin ilk enerji üretim tesisi olan Kovada Hidroelektrik Santralleri’nde 
yapılan iyileştirme çalışmaları ile üretilen enerji miktarı artırılarak, 
termik santraller ile üretilecek enerji miktarının azalması da sağlan-
maktadır.  

Batıenerji, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçe-
vesinde yerel olarak gerçekleştirilen, çevre, milli park, köyler ve yerel 
halk ile ilgili toplantılara da katılarak, aktif rol üstlenmektedir.

Batıenerji, 49 yıllık İşletme Hakkı Devri kapsamında yönettiği sant-
rallerde yapılan teknolojik yatırımlar ile iş sağlığı güvenliği risklerini 
azaltıyor, değerlerini arttırarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı 
amaçlıyor.
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Anahtar Prizde Teknolojik Yaklaşımlar Günsan 
Eqona Serisi Günlük Hayatı Kolaylaştırıyor 

Technological Approaches in Switch Socket Günsan Eqona Series 
Makes Daily Life Easier 

Gelişen teknolojiler odağında kaliteli ve yenilikçi ürünler üreten 
Günsan, Eqona Pratik Serisi ile hayatı kolaylaştırıyor. Seride yer 
alan; telefon tutucu priz, anahtarlık, notluk ve saat dereceli çer-

çeveler günlük hayatın hızında pratik kullanım sağlıyor. 

İnovatif ürünleriyle kullanıcılara pratik çözümler sunan Günsan’ın 
ürün grubunda yer alan Eqona Pratik Serisi, hayatı kolaylaştırmak 
üzere tasarlandı. 

Oda sıcaklığı ve saati gösteren, telefon tutucu özelliği olan çerçeve 
alternatifleri ile özgün seçenekler sunan Günsan, standart elektrik 
anahtarlarının çok ötesine geçiyor.  

Gündelik hayat koşturmasında telefonlarımızın şarjları hayati önem 
taşıyor. Özellikle de sıklıkla şarj edildiği alanlarda fonksiyonellikleri 
ön plana çıkıyor. 

Seride yer alan telefon tutucu priz, aparatı sayesinde telefonun ko-
laylıkla şarj edilmesini sağlıyor. Priz olarak kullanımının yanı sıra; 
anahtarlık olarak kullanılan anahtar ve not asılmasını sağlayan 
notluk anahtar da düzeninden vazgeçemeyen aile bireylerinin işi-
ni kolaylaştırıyor. Böylelikle hatırlanması gereken notlar, her daim 
anımsanabiliyor. 

Oda Sıcaklığını Anlık Olarak Görmek Mümkün 

Eqona Pratik serisindeki saat dereceli anahtar ve priz ise üzerinde 
bulunan LED göstergesi sayesinde oda sıcaklığı ve saat hakkında 
anlık bilgi veriyor. 

Günsan, producing high quality and innovative products with a focus 
on developing Technologies, makes life easier with Eqona Pratik Se-
ries. Telephone holder socket, key holder, note holder and clock graded 
frames which are in the series provide practical use at the speed of 
everyday life.

Offering practical solutions to its users with innovative products, 
Eqona Pratik Series from Günsan product group is designed to make 
life easier. 

Günsan, which offers original options with frame alternatives includ-
ing the features of showing room temperature and time, and holding 
phone, goes far beyond the standard electrical switches.

Charging of our phones is of vital importance in daily life hassles. Es-
pecially in areas where they are frequently charged, their functionality 
comes to the forefront. 

The phone holder socket in the series allows the phone to be easily 
charged thanks to its apparatus. In addition to the use as a socket; the 
switch that is used as the key holder and the note holder that provide 
a note hanging makes it easier for the family members who cannot 
give up their tidiness. Thus, the notes to be remembered can always 
be remembered.

It is Possible to See the Room Temperature Instantly

The clock graded switch and socket in the Eqona Pratik series provide 
instant information about the room temperature and time thanks to 
the LED indicator on it.
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Schneider Electric, Easergy P3 İle Innovation 
Summit İstanbul’da Büyük Beğeni Topladı

Schneider Electric’in yeni orta gerilim koruma rölesi Easergy 
P3’ün tanıtımı Innovation Summit Istanbul’da gerçekleşti. Aşa-
malı olarak pazara sunulan Easergy P3, öncelikle Türkiye, Çin, 

Finlandiya, Meksika ve Brezilya’da satışa çıktı. Easergy P3, kullanıcı-
larına daha yalın ve güvenilir çözümler sunuyor.

Enerji yönetimi ve otomasyonunda dünya çapında uzman olan 
Schneider Electric, orta gerilim koruma rölesi Easergy P3’ün tanıtımı-
nı 11-12 Ekim tarihlerinde, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 
düzenlediği Innovation Summit Istanbul’da gerçekleştirdi. 

Easergy P3, ilk aşamada Türkiye, Çin, Finlandiya, Meksika, Brezilya’da 
satışa sunuldu. Şirket yakında Fransa, Avustralya, Tayland, Hindis-
tan, Endonezya, Tayvan ve Kore’de de ürünün satışına başlanacağını 
açıkladı. 

Yeni ürünle ilgili olarak Schneider Electric Enerji Ürün ve Ekipmanları 
Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Daniel Gheno şunları dile getirdi; 
“Hızla değişen enerji dünyasında müşterilerimizin ve iş ortaklarımı-
zın daha verimli ve kullanımı kolay ürünlere ihtiyacı var. 

Dijitalleştirilmiş yeni Energy P3 koruma rölesi ile Schneider Electric’in 
“Her Seviyede Yenilikçilik” stratejisi kapsamında OG elektrik dağıtım 
müşterilerine sunduğu çözüm tam olarak bu ihtiyacı karşılıyor. 

Aynı zamanda bugünün dağıtım sistemleri giderek daha fazla kar-
bondan arındırılmış, dijitalleştirilmiş ve dağıtık bir hale getirilmiş 
durumda. 

Dolayısıyla, güvenlik, güvenilirlik ve verimlilik faktörlerinin gerçek-
leştirilmesi giderek daha kritik ve karmaşık hale geliyor. Easergy P3, 
sadelik, verimlilik ve daha fazla üretkenlik sağlayarak bu ihtiyaçların 
tümüne yanıt vermek üzere tasarlandı”. 

Yalın ve Güvenilir Çözüm; Easergy P3

Easergy P3, kullanımı kolay, sadeleştirilmiş arayüzünün yanı sıra 
“Her Seviyede Yenilikçilik” ilkesinden yola çıkan tasarımı ile birçok 
çözümü de içinde bulunduruyor; eSetup Easergy Pro konfigürasyon 
yazılımı, sayesinde uzman olmayan kullanıcılar da kolaylıkla Easergy 
P3’ü kullanabiliyor. Ayrıca bu özellik sanal simülasyon testi gibi akıllı 
gelişmiş işlevler sunuyor.

Easergy SmartApp,kullanımı daha basit bir seviyeye taşıyor. Daha 
yalın ve daha etkili olma adına devre kesicilerin yetkili personel tara-
fından uzaktan operasyonuna olanak sağlıyor.

Dahili web konfigürasyonu sayesinde kurulum aracına gerek kalma-
dan kullanıcılar ayarlarda hızlı değişiklikler yapabiliyorlar.

mySchneider Uygulaması: Her şeyin dijitalleştiği bu dönemde 
verilerin saklanması da oldukça önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu 
ihtiyaca cevap olmak adına geliştirilen mySchneider uygulaması 
sayesinde Easergy P3’ten alınan veriler bulut üzerinde güvenli bir 
şekilde saklanıyor ve tesisatın kullanım ömrü boyunca erişilebilir 
hale geliyor.

Gelişmiş koruma ve kontrol fonksiyonları; basit bir kullanım özelli-
ğine sahip Easergy P3 dahili ark korumasıyla da sistem güvenliğini 
artırıyor. Bu anlamda Easergy P3, sınıfında en yüksek güvenilirliğe 
sahip. 

Gelişmiş entegrasyon; Easergy P3,  IEC 61850 Ed.2 ve paralel yedekli-
lik (PRP) mimarileri de dahil olmak üzere en son iletişim protokolleri 
ve standartları ile yüksek haberleşme ihtiyaçlarına uygun şekilde 
tasarlandı. EcoStruxure mimarisinin geniş yelpazesine mükemmel 
uyumu sayesinde uzun dönem kullanılabilirlik sağlıyor. 
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Yeni Havalimanının Aydınlatması Günsan’a Emanet
Lighting of New Airport Entrusted To Günsan

Türkiye’nin en önemli projesi İstanbul Yeni Havalimanı’nın aydın-
latma kontrolünü Günsan üstlendi.Yeni Havalimanında Günsan; 
Eqona, Nemliyer ve modüler seri model anahtar ve priz ürünle-

riyle yer alacak. Günsan, yeni havalimanının aydınlatma güvenliği 
için 100 bin adede yakın ürün kullandı. 

Dünyanın sıfırdan yapılan tek çatı altındaki en büyük havalimanı 
olacak İstanbul Yeni Havalimanı, dünya kamuoyunda ses getiren 
projeler arasında öne çıkıyor. Anahtar ve priz sektörünün önde ge-
len firmalarından Günsan, İstanbul Yeni Havalimanı’nın aydınlatma 
kontrolünü üstlendi. 

Aydınlatma Kontrolü Günsan’da 

Günsan’ın anahtar ve priz ürünleri ile İstanbul Yeni Havalimanı proje-
sinde olmaktan büyük mutluluk duydukları belirten Günsan Elektrik 
Pazarlama Direktörü Alişan Çapan; 

“İstanbul Yeni Havalimanı ülkemiz ekonomisi ve marka değeri açı-
sından çok önemli bir proje. Günsan olarak bu projenin içinde yer 
alarak Yeni Havalimanı’na katkıda bulunmaktan dolayı oldukça 
mutluyuz. 200 milyon yolcu kapasitesine sahip yeni havalimanımızı 
Eqona model anahtar ve priz ürünlerimizle aydınlatacağız”dedi. 

Yurtiçine yayılan geniş bayi ağı ve 50’den fazla ülkeye yaptığı ihracat 
ile sektörde güçlü bir konumda yer alan Günsan, farklı yaşam alanla-
rında herkes için güvenli, kullanımı kolay, estetik ve yenilikçi elektrik 
ürünleri ile öne çıkıyor. 

İstanbul Havalimanı projesinin yanı sıra Bursa, Adana, Yozgat ve 
Elazığ şehir hastaneleri başta olmak üzere birçok kamu projesi ve 
prestijli konut projelerinde de ürünleriyle yer alıyor. 

The lighting control of Istanbul New Airport, the most important pro-
ject of Turkey, has been undertaken by Günsan. Günsan will take part 
at the new airport with its Eqona, Nemliyer and modular serial model 
switch and socket products. Günsan has used nearly 100 thousand 
products for the lighting safety of the New Airport.

Istanbul New Airport, which will be the largest airport in the world 
constructed under a single roof, stands out among the projects that 
have attracted the world’s attention. Günsan, being one of the leading 
companies in the switch and socket sector, has undertaken the lighting 
control of Istanbul New Airport.

Lighting Control is Undertaken by Günsan

Günsan Electricity Marketing Director, Alişan Çapan who expressed 
that they were delighted to take part in Istanbul New Airport project 
with Günsan’s switch and socket products, stated that “Istanbul New 
Airport is a very important project in terms of our country’s economy 
and brand value. 

As Günsan, we are delighted to contribute to the New Airport by taking 
part in this project. We will illuminate our new airport having an esti-
mated passenger capacity of 200 million with our Eqona model switch 
and socket products.”

Having a strong position in the sector with its extensive dealer net-
work and exports to more than 50 countries, Günsan stands out with 
its safe, easy-to-use, aesthetic and innovative electrical products for 
everyone in different living areas. 

In addition to Istanbul New Airport project, Günsan takes part in many 
public projects especially city hospitals, and prestigious housing pro-
jects in Bursa, Adana, Yozgat and Elazığ.

aydınlatma
lighting
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Aydınlatmada Modern, Yalın ve Asil Tasarım:
Enza Home Grid Serisi

Modern, Simple and Royal Design in Lighting: Enza Home Grid Series

aydınlatma
lighting

Tasarımlarıyla yaşam alanlarına yepyeni bir atmosfer kazandıran 
Enza Home, Grid Serisi ile sezonun trendi pirinç detayları altının 
asil dokunuşuyla harmanlıyor.

Çağı yakalayan tasarımlarıyla fark yaratan Enza Home, Grid Serisi ile 
yaşam alanlarının önemli bir parçası olan aydınlatmaya şık bir yo-
rum getiriyor. Sezonun trendlerini yansıtan tasarımı, yalın geomet-
rik çizgileriyle dikkat çeken Grid Serisi, pirinç detayları, zarif ve şık 
altın renk kullanımı ile buluşturuyor. 

Yüzeyinde kullanılan eskitme fırça darbeleri ve delikli formuyla son 
derece çağdaş bir görüntüye sahip olan Grid Serisi, kullanıldığı her 
mekana şıklığı taşıyor. Grid’in sarkıt ve abajur olarak iki farklı formu 
bulunuyor. 

Bringing a new atmosphere to the living spaces with its designs, Enza 
Home, with its Grid Series, blends the brass details as the trend of the 
season with the noble touch of gold. 

Making a difference with its era-catching designs, Enza Home, with its 
Grid Series, brings an elegant interpretation to the lighting, which is an 
important part of the living spaces. Reflecting the trends of the season 
with its simple geometric lines, Grid Series combines brass details with 
elegant and stylish gold colours.

Grid Series, which has a very contemporary appearance with its vin-
tage brush strokes and perforated form used on its surface, carries 
elegance to every place in which it is used. Grid has two different forms 
as pendant lighting and lampshade.
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“Otizmin Farkındayız, Geri Dönüşümle Yanınızdayız”
“We are Aware of Autism, We are at Your Side with Recycling”

AGİD, Ataşehir Belediyesi, Carrefoursa, Tohum Otizm Vakfı ve 
Exitcom’un ortaklaşa gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk pro-
jesiyle kullanılmayan elektronik eşyalar ve lambalar Carrefo-

ursa’larda toplanarak otizmli çocukların eğitimine katkı sağlayacak.

Proje, 2 Ekim’den İtibaren Ataşehir’deki Carrefoursa’larda 
Başlayacak

AGİD, çevre ve insan sağlığına önem veren ve bu konuda geliştirdiği 
projelerle Türkiye’de pek çok kuruma örnek olan Ataşehir Belediyesi 
ile yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor.

Günümüzde en hızlı artan atık türü olan elektronik atıklar bünyele-
rinde değerli elementler ile birlikte çevreye ve insan sağlığına zararlı 
pek çok maddeyi içeriyor. 

Atık elektrikli ve elektronik eşyalar uygun biçimde toplanmadığı, 
geri kazanılmadığı veya bertaraf edilmediği taktirde içerdikleri 
tehlikeli maddeler doğaya kontrolsüzce yayılıyor ve geri dönülemez 
zararlar veriyor. 

Tüm bu sorunların neticesinde kamu ve özel sektör bir araya gelerek 
örnek bir sosyal sorumluluk projesi oluşturdular. AGİD, Ataşehir Be-
lediyesi ve Exitcom, CarrefourSA’larda, elektronik eşyaların toplan-
ması için ortak bir protokol imzaladılar. 

Within the social responsibility project realized by AGİD (Turkish Light-
ing Luminaries Manufacturers Association), Ataşehir Municipality, 
CarrefourSa, Tohum Autism Foundation, and Exitcom jointly, unused 
electronic items and lamps will be collected in CarrefourSa stores and 
will contribute to the education of children with autism.

The project will start at CarrefourSa Stores in Ataşehir from the 
2nd of October

AGİD has carried out a new social responsibility project with Atasehir 
Municipality which gives importance to the environment and human 

health and serves as a model for many institutions in Turkey with de-
veloping projects in this regard.

Nowadays, electronic waste which is the fastest growing type of 
waste, together with valuable elements, contains many substances 
that are harmful to the environment and human health. If the Waste 
of Electrical and Electronic Equipment is not properly collected, recov-
ered or disposed of, the hazardous substances they contain will spread 
uncontrollably to the environment and cause irreversible damages. 

As a result of all these problems, public and private sectors came 
together to create a social responsibility project. AGİD, Ataşehir Mu-
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Çevreci ve duyarlı vatandaşlar, CarrefourSA’lara kullanılmayan elekt-
rikli ve elektronik eşya ve lambalarını getirerek hem geri dönüşüme 
destek hem de otizmli çocukların eğitimlerine katkı sağlamış ola-
caklar. 

Bu sosyal sorumluluk projesine katkı sağlamak isteyenler, 2 Ekim 
gününden itibaren atık haldeki küçük ev aletleri ve lambalarını 
Ataşehir’deki CarrefourSA’lara getirerek otizmli çocukların eğitimine 
destek olabilir.

Bu proje sayesinde; AGİD, Ataşehir Belediyesi ve CarrefourSA yasal 
sorumluluklarını yerine getirerek hem e-atık ve geri dönüşüm konu-
sunda vatandaşın bilinçlenmesine katkı sağlayacak hem de yapıla-
cak bağışlar ile Tohum Otizm Vakfı’na destek olunacak.

“Otizmin Farkındayız, Geri Dönüşümle Yanınızdayız” sloganıyla ha-
zırlanan proje kapsamında Ataşehir’de bulunan CarrefourSA’lara, 
atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanabilmesi için kutular 
konulacak. 

Vatandaşlar, ömrü dolmuş veya atık haline gelen elektrikli ve elekt-
ronik küçük eşyalarını ve lambalarını CarrefourSA’lardaki toplama 
kutularına atarak otizmli çocukların eğitimine destek sağlamış olacaklar.

nicipality, and Exitcom signed a joint protocol for the collection of elec-
tronic goods in CarrefourSA stores. 

Environmentally-friendly and sensitive citizens will bring the unused 
electrical and electronic goods and lamps to CarrefourSA stores and 
contribute to the education of children with autism as well as the sup-
port for recycling. 

Those who wish to contribute to this social responsibility project can 
support the education of children with autism as of October 2, by 

bringing wastes of small home appliances and lamps to CarrefourSA 
stores in Ataşehir.

Thanks to this project; AGİD, Ataşehir Municipality, and CarrefourSA 
will contribute to the awareness of the citizens about e-waste and 
recycling by fulfilling their legal responsibilities and also support the 
Tohum Autism Foundation with the donations to be made.

Within the scope of the project prepared with the slogan “We are 
aware of autism, we are at your side with recycling”, the boxes will 
be put in CarrefourSA stores in Ataşehir to collect waste electrical and 
electronic goods. 
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Kurum Yöneticileri proje ilgili şunları söyLEDi; Aydınlatma Gereç-
leri İmalatçıları Derneği (AGİD) Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Gök; 
“Elektrikli ve elektronik eşyaların atık yönetimi konusunda Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan derneği-
miz, yetki aldığı tarihten itibaren aydınlatma ekipmanları ve küçük 
ev aletleri, elektrikli el aletleri, izleme kontrol aletleri gibi elektrik 
ile çalışan ürünlerin atık miktarlarının azaltılması ve geri dönüşüm 
çalışmaları için projeler hayata geçirmektedir. 

CarrefourSA ve Ataşehir Belediyesi işbirliği ile son kullanıcıya ulaş-
mak noktasında çok etkili gördüğümüz bu proje ile kamuoyunda 
geri dönüşüm bilincinin yaratılması ve kaynağında ayrıştırmanın 
yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. 

Maalesef doğru ve sistemli bir şekilde toplanamayan floresan lam-
balar, elektrik süpürgeleri, küçük ev aletleri, kişisel bakım cihazları 
ve diğer elektronik cihazların doğaya bırakılmasıyla, içlerinde bu-
lunan tehlikeli maddeler suya, havaya ve toprağa karışarak insan 
sağlığı ve çevre için risk oluşturmaktadır. 

Gerçekleşen proje ile son kullanıcıda elektronik atıkların geri dönü-
şüm bilincinin yaygınlaştırılması ile toplanacak atıkların standartlara 
uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayarak söz konusu atıkların 
içeriğinde bulunan cıva, kurşun, fosfor gibi zararlı maddeleri berta-
raf ederken; demir, bakır, alüminyum, plastik gibi malzemeleri de 
dönüştürerek otizmli çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlayacağız. 

Projede bizimle beraber olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, 
hepinizi otizmin farkında olmaya ve geri dönüşüme destek olmaya 
bekliyoruz” dedi.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, “Ataşehir Belediyesi 9 
yıldır çevre ve insan sağlığı için geliştirdiği ve ürettiği projelerle öncü 
belediye olmaya devam ediyor. 

Özellikle atıkların toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması için 
çalışmalar düzenleyerek doğaya olan borcunu ödemek için çalışı-
yor. “Otizmin Farkındayız, Geri Dönüşümle Yanınızdayız” sloganıyla 
başlattığımız sosyal sorumluluk projemizle, hedef kitlesinde otizm 
tanısı konulmuş çocuklarımızın, eğitim ve öğretim süreçlerine katkı-
da bulunabilmek, sosyal ve kişisel gelişim süreçlerinde onlara destek 
sağlayabilmeyi amaçladık. 

Bu özel çocuklarımızın eğitim, öğretim ve gelişiminde herkesin kü-
çük veya büyük katkısı, desteği bizim için son derece önemli olacak. 
Umut ediyoruz ki bu sosyal sorumluluk bilincinin oluşması için iyi bir 
örnek proje olur ve daha büyüyerek gelişir, yayılır.”

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, E-Atık Toplama 
Projesi’ne verdikleri desteği değerlendirerek; “Hayatımızın her anın-
da yoğun bir şekilde kullandığımız elektrikli ve elektronik ürünler, 
kullanım sürelerini doldurduktan sonra hem çevreye hem de insan 
sağlığına zarar vermeye başlıyorlar. 

CarrefourSA olarak çevreye ve insan sağlığına olan duyarlılığımız 
doğrultusunda pillerden lambalara, elektronik eşyalardan bitkisel 
yağa kadar müşterilerimizden birçok atık ürünü toplayarak bilinç-
lendirme faaliyetlerine imza attık. 

Citizens will support the education of children with autism by throw-
ing out their electrical and electronic small items and lamps that have 
expired or wasted into the collection boxes at CarrefourSA stores.

The corporate executives said the following about the project: The 
Chairman of Turkish Lighting Luminaries Manufacturers Association 
(AGİD) Fahir Gök stated that “Our association, which is authorized by 
the Ministry of Environment and Urbanization for the waste manage-
ment of electrical and electronic goods, has been implementing pro-
jects for the reduction of the amount of waste and recycling activities 
of electricity-operated products such as lighting equipment and small 
home appliances, power tools, monitoring control instruments from 
the date of authorization. 

Within the scope of this project that we consider very effective at 
reaching the end user in cooperation with CarrefourSA and Ataşehir 
Municipality, we aim to create awareness of recycling in the public and 
to popularize the decomposition in its source. 

Unfortunately, fluorescent lamps, vacuum cleaners, small appliances, 
personal care devices and other electronic devices that cannot be col-
lected in a proper and systematic manner pose a risk to the human 
health and environment by mixing dangerous substances that they 
include in the water, air, and soil. 

With the realization of the project, we provide the dissemination of the 
awareness of recycling of electronic waste in the end user and recycling 
of wastes in accordance with the standards, while eliminating harmful 
substances such as mercury, lead, phosphorus contained in the waste; 
we will also contribute to the education of children with autism by 
transforming materials such as iron, copper, aluminium, and plastic. 

We would like to thank all of our stakeholders who have been with us 
in the project, we expect that all of you is aware of autism and sup-
ports recycling.”

The Deputy Mayor of Ataşehir İlhami Yılmaz stated that “Ataşehir Mu-
nicipality has been a pioneer municipality for 9 years with its projects 
developed and produced for the environment and human health. 

Our Municipality is trying to pay its debt to nature through especially 
by organizing works for collecting and recycling waste. With our social 
responsibility project initiated with the slogan “We are aware of au-
tism, we are at your side with recycling”, we aimed to contribute to the 
education and training processes of our children who are diagnosed 
with autism in its target group and to support them in their social and 
personal development processes. 

The small or large contribution and support of everyone in the educa-
tion, training, and development of these special children will be ex-
tremely important for us. We hope that this is a good example project 
for the formation of social responsibility awareness and it grows more 
and spreads.”

CarrefourSA General Director Kutay Kartallıoğlu, interpreted their sup-
port to the E-waste Collection Project; and stated that “Electrical and 
electronic products, which we use intensively at every moment of our 
lives, start to harm both the environment and human health after fill-
ing their usage periods. 
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Bu faaliyetlerimize Ataşehir Belediyesi desteğiyle Aydınlatma Gereç-
leri İmalatçıları Derneği tarafından düzenlenen E - Atıkların Toplan-
ması kampanyasına destek vererek bir yenisini ekliyoruz. 

Böylelikle toplumu bilinçlendirme ve çevreyi koruma faaliyetleri-
mizin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz. Bu atıkların lisanslı ku-
rumlarca bertarafından elde edilecek gelirin Tohum Otizm Vakfı’na 
bağışlanacak olması ise kampanyanın en gurur verici tarafını oluş-
turuyor” dedi.

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, “Bugün dün-
yada her 68 çocuktan biri otizm riski ile doğuyor ve bu rakam her yıl 
artış eğilimi gösteriyor. 

Doğuştan gelen ve yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir 
farklılık olan otizme farkındalık yaratabilmek ve otizmli çocukların 
eğitime kavuşması adına CarrefourSA, Ataşehir Belediyesi, AGİD, 
Exitcom güçlerini birleştirerek Tohum Otizm Vakfı için çok kıymetli 
bir iş birliğini, geri dönüşüm projesini hayata geçirdi. 

Ne kadar çok çocuğumuza eğitim bursu sağlayabilirsek onların 
geleceği için o kadar umutlu olabiliriz. Çünkü otizmin günümüzde 
bilinen tek tedavisi, tek çaresi, tek ilacı eğitim. 

O yüzden otizmli çocuklara verebileceğiniz en büyük destek onla-
rın eğitim alabilmelerine fırsat vermektir. Onlara bu fırsatı sunmak 
isteyen herkesi geri dönüşüm projesini desteklemeye davet ediyor, 
“Otizmin Farkındayız, Geri Dönüşümle Yanındayız” diyerek bu pro-
jede yanımızda yer alan paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz” 
dedi.

Exitcom Recycling Genel Müdürü Murat Ilgar, “Türkiye’de elektronik 
atık geri dönüşümünde öncü firma olarak, bizler sürekli geliştirdiği-
miz çevreci proseslerimiz ve sıfır atığa yaklaşma prensibimizle tüm 
elektronik atık gruplarının geri dönüşümünü sağlayarak döngüsel 
ekonomiye ve sürdürülebilir bir çevreye katkıda bulunuyoruz. 

Buna ek olarak, elektronik atıkların çevreye verdiği zararlara dikkat 
çekerek halk ve kurum/kuruluşlara farkındalık kazandırmaya, geri 
dönüşüme katkı sağlamaya yönelik birçok projeye imza atmaktayız. 
Aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalığın artmasını 
sağlayarak daha fazla kuruma / insana ulaşmayı hedeflemekteyiz. 

Ataşehir Belediyesi, CarrefourSA, AGİD ve Tohum Otizm Vakfıyla iş 
birliği halinde “Otizmin Farkındayız, Geri Dönüşümle Yanınızdayız’’ 
projesini hayata geçirerek hem çevremiz hem de otizmli çocukları-
mız için duyarlılığa dikkat çekerek, çocuklarımızın geleceği için eği-
tim desteği vermeyi amaçlamaktayız. 

Elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle birçok 
otizmli çocuğun eğitimine burs sağlayacak olan bu çevreci sosyal 
sorumluluk projesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyor, tüm 
paydaşlarımıza duyarlılıkları ve katkıları için gönülden teşekkür edi-
yoruz. Sizleri de geri dönüşüme desteklerinizle çocuklarımızın gele-
ceğine umut olmaya davet ediyoruz.”

As CarrefourSA, we have realized awareness-raising activities by col-
lecting many waste products from our customers, from batteries to 
lamps, electronics to vegetable oil, in line with our sensitivity to the 
environment and human health. 

We are adding a new one by supporting the E-Waste Collection cam-
paign organized by Turkish Lighting Luminaries Manufacturers Asso-
ciation with the support of Ataşehir Municipality. Thus, we contribute 
to the sustainability of our activities to raise awareness and protect the 
environment. The fact that the income which will be donated through 
the disposal by licensed institutions to the Tohum Autism Foundation 
constitutes the proudest part of the campaign.”

Tohum Autism Foundation General Director Betül Selcen Özer, stated 
that “Today, one in every 68 children in the world is born with the risk 
of autism and this figure is increasing every year. 

In order to raise awareness of autism, which is a developmental differ-
ence that is seen in the first three years of life and provide education 
for children with autism, CarrefourSA, Ataşehir Municipality, AGİD, 
Exitcom joined forces and realized a very important cooperation and 
recycling project for Tohum Autism Foundation. 

The more we can provide a scholarship to our children, the more hope-
ful we can be for their future. Because the only treatment, remedy, 
drug for autism known today is education. 

That’s why the greatest support you can give to children with autism is 
to give them the opportunity to have an education. We invite all those 
who want to offer this opportunity to support the recycling project. 
We wholeheartedly express our gratitude to our stakeholders in this 
project by saying, “We are aware of autism, we are at your side with 
recycling”

Exitcom Recycling General Director Murat Ilgar stated that “As a lead-
ing company in the electronic waste recycling in Turkey, we are con-
tributing to the cyclical economy and sustainable environment by 
providing the recycling of all electronic waste group with our principle 
including zero emissions approach and our continuously developing 
environmental processes. 

In addition, with drawing attention to environmental damage caused 
by electronic waste, we have been carrying out many projects aiming 
to contribute to recycling and to raise awareness of people and institu-
tions. 

At the same time, we aim to increase awareness through social re-
sponsibility projects and reach more institutions/people. In coopera-
tion with the Municipality of Ataşehir, CarrefourSA, AGİD and Tohum 
Autism Foundation, we aim to provide an educational support for the 
future of our children by drawing attention to the sensitivity of our en-
vironment and our children with autism by implementing the project 
“We are aware of autism, we are at your side with recycling”.  

We are happy to be a part of this environmental social responsibil-
ity project which will provide scholarships to the education of many 
children with autism with the income from the recycling of electronic 
wastes and we sincerely thank all our stakeholders for their sensitivity 
and contribution. We invite you to be hope for the future of our chil-
dren with your support for recycling.”
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Bilişim Vadisi’nin İç Mekanları 
OSO Mimarlık Tarafından Tasarlandı

Tamamlandığında Türkiye’nin en büyük teknoparklarından biri 
olacak olan Bilişim Vadisi’nin OSO Mimarlık imzalı iç mekan ta-
sarımlarında, yeni teknolojiler üretme ve geliştirilmesine hizmet 

etme amacı doğrultusunda mimari ve teknoloji arasında entegras-
yon kuran bir kurgu tercih edilmiş.

2017 yılında Muallimköy, Gebze, İzmit’te uygulamasına başlanan 
ve 1 milyon 500 bin metrekare kapalı alanı ile Türkiye’nin en büyük 
teknoparklarından biri olan Bilişim Vadisi’nin iç mekanları OSO Mi-
marlık imzasını taşıyor. 

Ofisler, inovasyon ve kuluçka merkezleri, otel, kongre, sosyal dona-
tılar, spor ve ticari merkezler gibi farklı fonksiyonlardan oluşan çok 
amaçlı kullanıma sahip bir multi kompleks olan Bilişim Vadisi’nin 
birinci etabı büyük ölçüde tamamlanmış ve kullanıma açılmış.

Bilişim Vadisi tüm etapları tamamlandığında toplam 5.000 adet Ar-Ge 
firmasına ev sahipliği yapacak. 

Bu komplekse ait farklı mekanların iç mimarı tasarımları ile uygula-
ma kontrolörlüğünü üstlenen Mimar Okan Bayık, İç Mimar Serhan 
Bayık ve İnşaat Mühendisi Ozan Bayık öncülüğündeki OSO Mimarlık, 

Bilişim Vadisi’nin yeni teknolojiler üretilip, geliştirilmesine hizmet 
etmek amaçlı mekanlarının iç mimari tasarımlarında, bu amaca pa-
ralel olarak teknolojik unsurların ön planda kullanıldığı bir mimari 
üslup benimsemiş. 

Çağdaş ve dinamik formların hakim olduğu, yeni ve modern malze-
melerin kullanıldığı ve son teknolojik yeniliklerin birer mekan ögesi 
olarak tasarıma entegre edildiği bir kurguyu tercih eden mimarlar, 
kullanıcılara mekanlarda teknoloji ile iç içe oldukları ve teknoloji 
üretilen bir merkezde bulundukları hissini kazandırmayı hedeflemiş. 

Bu kurgu doğrultusunda robotik kollar, hologram, interaktif LED 
ekranlar, bilgisayar kodlama dili gibi unsurları mekan algısını domi-
ne eden tasarım ögelerine dönüştüren OSO Mimarlık, teknolojinin 
iç mekandaki farklı ve benzersiz kullanımları sayesinde, mimari ile 
teknoloji entegrasyonu kurmayı başarmış.  
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Panasonic’den Yeni LED Panel Aydınlatma Ürünleri
New LED Panel Lighting Products from Panasonic

Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider ismi Panasonic Eco Solu-
tions Türkiye, sürdürülebilir ve aydınlık bir gelecek için yeni nesil 
teknolojiler ve ürünler geliştirmeye devam ediyor. 

Güçlü kuruluş, Panasonic marka LED panel aydınlatma ürünleri ile de 
inovasyondaki başarısını bir kez daha ortaya koyuyor. Farklı kullanım 
alanları için üretilen slim, sıva altı ve sıva üstü panellerden oluşan 
yeni LED panel modelleri, teknolojinin aydınlatmada ulaştığı nokta-
yı gözler önüne seriyor.

İnce Tasarım Hatları ile Farklı

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

LED aydınlatma teknolojisi ise kullanıcıya sunduğu cazip avantajları, 
uzun ömrü, gerçek ışık olması ve kullanım alanlarının çeşitliliği se-
bebiyle en ideal aydınlatma modeli olarak öne çıkıyor.  

Panasonic, yeni LED panel serisinde tüm bu özelliklerin üzerine ince 
tasarımlı hatları, dayanıklılığı, güvenilirliği, üstün kalite ve ileri tek-
nolojiyi ekliyor. 

Electric switch and socket industry’s leading name Panasonic Eco So-
lutions Turkey continues to develop next-generation technologies and 
products for a sustainable and bright future.

 As a powerful institution, it demonstrates its success in innovation 
once again with Panasonic LED panel lighting products. New LED 
panel models consisting of slim, flush and surface mounted panels for 
different application areas reveal the point reached by the technology 
in lighting.

Different with its Slim Design Lines

Reliable lighting is considered to be one of the cornerstones of every 
living space or business. This technology, which lightens our living 
rooms and workspaces, enables us to see the products we will buy and 
to feel comfortable in environments where we live. 

The LED lighting technology stands out as the ideal lighting model due 
to its attractive advantages, long life, real light and variety of usage 
areas. In the new LED panel series, Panasonic is adding slim design 
lines, durability, reliability, superior quality, and advanced technology 
on all these features. 

Thanks to its decorative and aesthetic design features, the Panasonic 
LED panel lighting series adds a modern look to the areas in which it is 
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Panasonic LED panel aydınlatma serisi, dekoratif ve estetik tasarım 
özellikleri sayesinde kullanıldığı alanlara modern bir görünüm katı-
yor. Öte yandan standart ampullere göre çok daha verimli olmakla 
birlikte daha az enerji tüketerek çevreye de dost olduğunu kanıtlıyor. 

Hem Enerjiden Hem Bütçeden Tasarruf

LED panel aydınlatma, enerjiden olduğu gibi bütçenizden de tasar-
ruf etmenize yardımcı oluyor. Uzun ömürlü olduğundan da sık sık 
değiştirilmeleri gerekmiyor. 

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

Parıltıyı önleyen homojen aydınlatma ise iş ve yaşam alanlarına kon-
for katıyor. Panasonic LED panel aydınlatma serisi, olması gereken 
LVD, EMC, RoHS direktifleri ve CE deklarasyonu gibi kalite standart-
larına uyumlu olması ile benzerlerinden ayrılıyor. 

used. On the other hand, it is much more efficient than standard light 
bulbs and it also consumes less energy and proves to be friendly to the 
environment.

Saving Both from Energy and Budget

LED panel lighting helps you save on your budget as well as energy. 
Since it has a long life, it does not need to be changed frequently. Pana-
sonic uses a strong and durable V2 grade plastic material for LED panel 
lighting products manufactured in accordance with the IEC60598 
Standard. 

This provides extra security. Homogeneous lighting that prevents lumi-
nance adds comfort to working and living spaces. The Panasonic LED 
panel lighting series distinguishes itself from its peers by complying 
with quality standards such as LVD, EMC, RoHS directives and CE dec-
laration.
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Selux, Olivio İle Akıllı Şehirleri, Fonksiyonellik ve 
Tasarımla Buluşturuyor

Selux Brings Smart Cities together Functionality and 
Design with Olivio

aydınlatma
lighting

Olivio, kullanıcısına sunduğu alternatiflerle, kentsel yaşam alanla-
rında doğabilecek farklı ihtiyaçlara yönelik fonksiyonel çözüm-
ler sunarken, aydınlatmada verimli olduğu kadar çevresiyle de 

uyum içinde, etkileyici konseptlerin oluşturulmasına imkan tanıyor. 

Olivio ailesi, opsiyonel olarak sunulan ekipmanlar sayesinde, ses 
veya görüntü gibi farklı sistemlerin sorunsuz şekilde entegrasyonu-
nu sağlayarak, akıllı şehirlerin yaratılmasına da öncülük ediyor.    

Ailede, üç farklı model direk tasarımları (Sistema, Floracion ve Can-
delabra) entegre, bollard tipi ya da bağımsız olarak kullanılabilen, 
üç farklı boyda (Piccolo, Medio ve Grande) başlık seçeneği yer alıyor.              

Her model, ihtiyaca göre değişen kullanım kolaylıkları ve alternatif 
tasarımlar sunuyor. Kendi içlerinde kombine edilerek de kullanılabi-
len, farklı optik sistemler ve direğe bağlantı konsolları, özgün kon-
septlerin tasarımında maksimum özgürlük sağlıyor. 

Simetrik, dairesel ve serbest formlu reflektörle beraber kullanılan 
ve halka şeklinde dizilmiş LED’lerden oluşan optik ünitesiyle Olivio, 
yatay ve dikey aydınlatmada doğabilecek tüm ihtiyaçları karşılarken, 
yürüyüş yolları ve patikalar gibi alanların aydınlatılmasında da ideal 
bir çözüm olarak öne çıkıyor. 

Olivio, while offering functional solutions to the different needs of urban 
living areas with its alternatives, provides impressive concepts which 
are efficient in lighting as well as in harmony with its environment.

The Olivio family is a pioneer in the creation of smart cities by providing 
seamless integration of different systems, such as audio or video, thanks 
to optional equipment.

There are three different models of stem designs (Sistema, Floracion, 
and Candelabra) in three different headpiece sizes (Piccolo, Medio, and 
Grande) which are integrated, bollard type or independently available.

Each model offers varying ease of use and alternative designs. Different 
optical systems and consoles connected to the stem, which can be used 
in their own combination, provide maximum freedom in the design of 
original concepts.

Olivio, with its optical unit consisting of ring-shaped LEDs used in con-
junction with symmetric, circular and free-form reflectors, meets all the 
requirements in horizontal and vertical lighting and stands out as an 
ideal solution for illuminating areas such as walkways and paths. Op-
timized reflector geometry and deeply embedded light sources look out 
visual luxury while enhancing precision routing ability.

With a protection rating of IP 67, Olivio provides superior performance 
for many years, even against the harshest weather conditions or im-
pacts.

Olivio, which was developed by Selux, the leading German brand in the 
lighting sector and has undertaken distributor of Lamp 83, promises 
freedom in light design with its functionality and modular structure 
that removes limits.
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Optimize edilmiş reflektör geometrisi ve derine gömülmüş ışık kay-
nakları, hassas yönlendirme kabiliyetini artırırken, görsel konforu da 
gözetiyor.     

IP 67 koruma derecesine sahip Olivio, en zorlu hava şartlarına veya 
darbelere karşı bile uzun yıllar, üstün performansla hizmet ediyor.

Lamp 83’ün distribütörlüğünü üstlendiği, aydınlatma sektörünün 
önde gelen Alman markası Selux tarafından geliştirilen Olivio, fonk-
siyonelliği ve sınırları kaldıran modüler yapısıyla ışık tasarımında 
özgürlük vaat ediyor.   

Kullanım Alanları

Olivio ürün ailesi; akıllı şehir sistemlerine entegre merkezlerde, cad-
deler ve yürüyüş yolları, parklar ve meydanlar gibi alanlarda kulla-
nılabilir. 

Temel Özellikleri

• Çok yönlü fonksiyon ve tasarım,

• 3000/4000K ve RGBW LED seçenekleri (DALI veya DMX kullanımı ve 
programlanma özellikleri),

• Kamera ve hoparlör entegrasyonuyla “Akıllı Şehir” altyapısına uy-
gunluk,

120 lm/W’a kadar LED verimliliği,

• 3.500-12.500lm ışık akısı

• CRI>80, 3000-4500K-RGBW.

Olivio Grande: 53W’a kadar LED, 150W’a kadar HID lambalı.

Olivio Medio: 41W’a kadar LED, 70W’a kadar HID lambalı.

Olivio Piccolo: 24W’a kadar LED, 35W’a kadar HID lambalı.

• 3 farklı direk tasarımı / Sistema – Floracion – Candelabra, 

• 3 metreden, 12 metreyeye kadar direk yüksekliklerinde kullanıla-
bilme,

• Yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon,

• Ayarlanabilir kafa mafsalı,

• Ekli güç kablosu.

Usage Areas

The Olivio product family; can be used in centers integrated into smart 
city systems and areas such as streets and walkways, parks and squares.

Key Features

• Versatile function and design

• 3000 / 4000K and RGBW LED options (DALI or DMX usage and pro-
gramming features)

• Compatible with “Smart City” infrastructure with a camera and speak-
er integration

• LED efficiency up to 120 lm / W,

• 3.500-12.500lm luminous flux,

• CRI> 80, 3000-4500K-RGBW.

Olivio Grande: LED up to 53W with HID lamps up to 150W

Olivio Medio: LED up to 41W, with HID lamp up to 70W

Olivio Piccolo: LED Up to 24W with HID lamp up to 35W

• 3 different stem designs / Sistema - Floracion - Candelabra,

• Availability for the stem height from 3 meters to 12 meters,

• High-pressure aluminum injection,

• Adjustable head joint,

• Attached power cable,

• IP67 protection class,

• ENEC + CE Certification.
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Gönye Proje Tasarım:“Ofis Tasarımları 
Meslek Gruplarının Karakterlerine Göre Biçimlenmeli”

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

rımlarında çalışanların mesleki karakterlerinden yola çıkarak oluştu-
rulan konseptlerin, nitelikli tasarımın kilit unsurlarını oluşturduğu-
nu, aynı zamanda şirket çalışanlarının verimliliği ve şirketin geleceği 
açısından da büyük önem taşıdığını dile getiriyor.

Çözüm ortağı oldukları inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleriyle 
birlikte rezidans, toplu konut ve ofis projeleri başta olmak üzere 
birçok nitelikli iç mimari projeye imza atan Gönye Proje Tasarım or-
takları Mimar Yelin Evcen ve İç Mimar Gönül Ardal’a göre ofislerde 
verimli ve konforlu çalışma alanları yaratmanın yolu çalışanların 
mesleki karakterlerinden yola çıkarak oluşturulan tasarımlardan 
geçiyor.  

Ofis tasarımlarında, mimarın ofisin kullanıcılarını, şirketin değerleri-
ni, işleyişini ve hedeflerini iyi anlayıp analiz edebilmesinin tasarımın 
başarısındaki en önemli adım olduğunu belirten Gönye Tasarım ku-

rucuları, mimarların ilk toplantılarda genellikle mekan ihtiyaçlarına 
veya kullanıcıların beğenilerine yönelik soruları ile bu konulara açık-
lık getirmeye çalıştıklarını dile getiriyor. 

İnternet dünyasının görsel bombardımanında karşılaşılan çeşitlilik 
yüzünden kişilerin/kurumların, ofis tasarımlarında kendi ihtiyaçla-
rına ve iş yapış şekillerine çok uzak seçimler yapabildiklerinin altı-
nı çizen İç Mimar Gönül Ardal, son yıllarda üretilen moda ofislerin 

birbirinin neredeyse kopyası olduğunu, şirketlerin kurumsal kim-
likleriyle ayrışması gereken ofis tasarımlarının çok fazla birbirlerine 
benzemeye başladığını vurguluyor ve ekliyor: 

“Şirketlerin farklılaşmak için yaptığı onca yatırımın bu kadar benzeş-
me ile sonuçlanması iş hayatında istenen bir durum değil. Bu sebep-
le sadece firma sahibinin veya üst yöneticilerin kişisel beğenilerinin 
tasarımı yönlendirmesi bir hayli yanıltıcı olacaktır.” 

Mimarın tasarıma başlamadan önce mekanın kullanıcılarını çok iyi 
tanıması ve anlaması gerektiğini fakat ofis projesi gibi çoklu kullanım
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alanlarında tüm kullanıcıları tek tek tanımanın da mümkün olama-
dığını belirten gönye tasarım kurucuları, DISC Kişilik Entanveri’nin 
bu aşamada gerekliliğini vurguluyor. 

Kendilerinin de işe alımlar ve verimlilik değerlendirmelerinde kul-
landıklarını belirttikleri bu envanter, mimarların tasarımlarını da 
yönlendirmekte kullandıkları bir araç haline gelmiş. 

“D-Dominant”, “I-İz bırakan”, “S-Sadık” ve “C-Ciddi” olacak şekilde 4 
faktör ile kategorize ediyor ve bu faktörlerin farklı oranlarda birara-
ya gelmesi de karakterlerin daha detaylı olarak ele alınabilmesine 
olanak sağlıyor.  

Ofis tasarımlarında, meslek gruplarının ortak karakter özelliklerinin 
değerlendirilmesi gerektiğini belirten Gönye Proje Tasarım Kurucu 
Ortağı Mimar Yelin Evcen, belirlenen ana başlıkların şirket fonksiyon 
şeması ve vizyonu ile birlikte ön konsept çalışmalarını oluşturması 
gerektiğini şu sözlerle vurguluyor: “Büyük ofis mekanlarında, bö-
lümler içinde de konsept farklılaşmalı ama hepsi tek bir şirket viz-
yonunda birleşebilmelidir. 

Bu ana kategorilere göre örnek verecek olursak, S yüksek kişilikler, 
çalışma mekanlarını kişiselleştirmeyi isterler. D yüksek kişilikler hız-
lıca sonuca ulaşmayı sevdikleri için işleri için gerekli ne varsa mekan-
da onu görmek isterler. 

C yüksek olan detaycı kişilikler ise organize olmayı sevdiklerinden 
bolca çekmece-bölme ihtiyacı duyarlar. I yüksek kişilikler için ofiste 

diğer kişilerle iletişim kuracakları, telefon konuşmalarını yapacakları 
küçük sohbet-toplantı alanları gereklidir. 

Teknik meslek grupları C ağırlıklı kişiliklerden oluşurken, satış-
pazarlama grupları I ağırlıklı özelliklerdedir. Bu sebeple mekan 
tasarımlarını yaparken, sadece trend tarzlardan değil, çalışanların 
mesleki karakterlerinden yola çıkarak konseptin oluşturulması tüm 
şirket çalışanlarının iş hayatındaki verimliliği ve dolayısıyla şirketin 
geleceği açısından önem taşımaktadır.”
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Marka Değerini Ön Plana Çıkaran Tasarım: 
Mercedes Benz Mengerler City Showroom

Türkiye’nin farklı bölgelerinde pek çok kurumsal firmanın mimari 
ve iç mimari projelerine imza atan Boytorun Architects tarafın-
dan tasarlanan Mercedes Benz Mengerler City Showroom, mar-

ka kimliğini ön plana çıkaran tasarım kararlarıyla kullanıcılarına lüks 
ve elegant bir atmosfer yaratıyor. 

Mimar Yudum Boytorun ve Mimar Semih Boytorun’un kurucu-
su olduğu Boytorun Architects, İstanbul’un önemli lokasyonla-
rından Etiler’de tasarladığı Mercedes-Benz Mengerler’e ait City 
Showroom’da kullanıcıların marka kimliğini hissedebilecekleri lüks 
ve elegant bir tasarıma imza atmış. 2017 yılında yaklaşık 330 m² ka-
palı ve 1000 m2 açık alanda sergileme ve satış birimlerinden oluşan 
proje, alanın çevresel ve fiziksel koşullarına ve hedeflenen müşteri 
kitlesine uygun çözümlerle tasarlanmış. 

Projeye özel tasarlanan materyallerle kullanıcısının özel hissetmesi 
hedeflenirken aynı zamanda engelsiz tasarım ilkeleri göz önünde 
bulundurulmuş ve hayata geçirilmiş.

Projede çevresel verilerin avantaj olarak değerlendirildiğini belirten 
Boytorun Architects kurucuları, eğimli arazide tasarladıkları projede, 
bodrum katının da showroomun devamı niteliğinde değerlendiril-
diğini belirtiyor. 

Projede bodrum katın tavanında açılan yırtıklarda uygulanan spider 
cam sistemi ile hem verimli gün ışığı kullanımı hem de araçların ze-
min kotundan algılanması sağlanmış. 

Fibrobeton ve ahşap birleşimi ile kurgulanan cephe çerçevesinin 
showroom’daki zengin ve soft atmosferi dışarı yansıttığını belirten 
Boytorun Architects, çerçeveyi destekleyen yoğun cam ve ışık bant-
larıyla dikkat çekici bir cephe oluşturarak marka kimliğine vurgu 
yapmış. 

Executive müşterilere hitap eden bekleme alanları, özel görüşme 
odası, aksesuar stantları ve sergileme birimlerinde lüks ve özel ma-
teryaller kullanan Boytorun Architects iç mekan bitişlerinde yoğun-
lukla siyah ve ahşap dokusunu tercih etmiş. Mimarlar markaya özel 
tasarlanan aydınlatma elemanlarıyla showroomda efektif bir ışık 
kurgusu oluşturmuş.

Projenin tasarım ve uygulama aşamasında hız, verimlilik ve standar-
dizasyon sağlamak adına, proje Boytorun Architects tarafından diji-
tal ortamda 3 boyutlu olarak çalışılmış, farklı ölçüde mekanlar için 
çoklu mağaza deneyimlerinde kullanılmak üzere parametrik olarak 
veriler proje üzerinde hızlıca güncellenebilecek model üzerinde ta-
nımlanmış. 

Üretim sırasında güncel teknolojiden yararlanmanın yanı sıra, geri 
dönüştürülmüş malzeme kullanımı sayesinde ekonomik ve çevresel 
bir yaklaşım sergilenirken, firmanın kurumsal standartlarına uygun 
bir görünüş ortaya çıkarılmış. 
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İç Mimar Eda Tahmaz: “Banyo ve Mutfaklar Artık 
Daha Yenilikçi, Daha Teknolojik ve Daha Yeşil

Farklı yapı tipolojileri içerisinde ödüllü konut projeleri ile ön plana 
çıkan EDDA Mimarlık Kurucusu İç Mimar Eda Tahmaz, geçmişten 
günümüze mutfak ve banyo tasarımlarındaki değişimi, renk ve 

malzeme kullanımındaki yeni trendleri ve sürdürülebilir uygulama-
ları analiz etti. 

Mutfak ve banyo tasarımlarında fonksiyonellik ve ergonomi yük-
selişe geçerken, yenilikçi malzemeler, geri dönüşüm teknolojileri 
ve ekolojik yaklaşım, bu mekanları bizler için birer yaşam alanına 
dönüştürüyor.

Geçmiş zamanlarda dekore edilecek mekanlar olarak bile görülme-
yen mutfak ve banyolar, gelişen teknoloji doğrultusunda uygulanan 
ideal çözümler ve farklı tasarım unsurları ile şimdi evlerimizin en şık 
bölümleri haline geldiler. 

Mimari ve iç mimari projelere dair yaratıcı ve ilham verici tasarımları 
ile adından söz ettiren EDDA Mimarlık Kurucusu İç Mimar Eda Tahmaz, 

geçmişten günümüze yaşanan bu değişim ile yeni nesil malzeme 
kullanımı doğrultusunda yükselen trendleri ve yeşil mimarinin bir 
yansıması olarak sürdürülebilir uygulamaları analiz etti.

Spa ve duşakabinlerde daha radikal çözümler ile iç mimari tasarım 
deneyiminin banyolara taşındığını belirten Eda Tahmaz, mutfak 

tasarımlarında ise zamanla az alanda çok iş mottosu ile ferahlık ve 
işlevselliğin ön plana çıktığını vurguluyor.

Klasik tasarımları modernleştirmek için cam detaylar üzerine yo-
ğunlaşılabileceğinin ipuçlarını veren iç mimara göre gri tonlarının 
kullanımı ve duşakabine kazandırılacak spa etkisi, banyolara sihirli 
bir dokunuş veriyor. Standartların dışına çıkılan mutfak tasarımla-
rında ise ada tipi veya L tipi formlar oluşturularak modern ve pratik 
çözümler yaratılabiliyor.

Dünün eğilimlerinin geçersiz kaldığı bugünün mutfaklarında, in-
san ve çevre odaklı bir yaklaşımla tüketicinin günlük konforuna ve 
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hareket özgürlüğüne katkıda bulunan fonksiyonel tasarımlar yara-
tılırken, sürekli yenilenen form ve malzemeler ile farklı deneyimler 
ortaya çıkarılıyor. 

Mutfak dolaplarına entegre edilen ergonomik özellikler ile yük-
seklik, ağırlık ve derinlik, kullanıcının özel gereksinimleri etrafında 
planlanıyor ve böylece duvar birimlerine erişimden tutun, kapılara 
kadar her hareket basitleştiriliyor. 

Mutfak ve kullanıcı arasındaki etkileşimi artırmak için tasarlanan 
bu yenilikler sayesinde, akıllı mutfaklar dönemine bir adım daha 
yaklaşılırken hem kullanıcı ergonomisine fayda sağlanıyor hem de 
mutfakta çalışmanın keyfine varma ve yeni deneyimler kazanma 
gibi konularda da çıta yükseliyor.  

Yenilikçi malzemeler ve çok fonksiyonlu unsurların kullanımının 
gitgide önem kazandığını aktaran Tahmaz, cam ve alüminyum gibi 
zarif malzemelerin dayanıklılık anlamında diğer malzemelerle yarı-
şabilecek noktaya geldiğini, hatta bu malzemelere artık geri dönü-
şüm özelliği kazandırıldığı bilgisini de paylaşıyor.

Sürdürülebilir konut tasarımlarının en önemli kriterlerinden biri-
nin yapının oryantasyonu ile ilgili olduğunu dile getiren iç mimar, 
özellikle pasif güneş evleri olarak adlandırılan yapı türlerinde güneş 
enerjisinden yararlanılırken, güneş enerjisiyle ısınan sıcak su panel-
lerinden oluşan herhangi bir aktif solar mekanizma kullanılmadığı-
nı; tipik bir pasif güneş evinin tasarımında güçlü ve pahalı izolasyon 
malzemeleri ile yapıyı yalıtmak yerine termal kapasitesi yüksek, ısıyı 
efektif bir biçimde kullanan, kaybını önleyen, yapının bulunduğu 
iklime elverişli malzemeler kullanıldığını aktarıyor. 

Yani binaları ısı yalıtımına elverişli olmayan malzemelerle inşa ettik-
ten sonra enerji tasarrufu için yalıtım malzemesi kullanmak sürdü-
rülebilir mimarlığın ilkeleriyle pek de bağdaşmıyor. 

Pencereleri yapıların güney cephelerinde yoğunlaştırmak, kuzey 
cephelerinde de minimuma indirerek, çift ya da üçlü camlı pencere-
leri tercih etmek, en etkin yöntemlerden biri.

Sürdürülebilir mimarideki bir diğer önemli konunun enerji, su ve 
yiyecek atıklarının yaşam alanında yeniden dönüştürülerek kullanıl-
ması olduğunu düşünen Tahmaz, enerji geri dönüşüm teknolojileri 
sayesinde yapının kendi atık enerjisini muhafaza ettiğini ve örneğin 
atık sıcak suyu soğuk suya, bayat havayı taze havaya dönüştürebildi-
ğini belirtiyor ve ekliyor:

“Gerek tüketiciler gerekse mimarlar, yapılabilecek birkaç küçük 
seçimle bile gelecek nesillerin daha kaliteli bir yaşam sürmelerini 
garanti altına alabilmenin mümkün olduğunun daha fazla bilincine 
varıyor. 

Geleneklerin ve kültürün akışına bırakarak alışkın olduğumuz bi-
çimlerde yaşamaya devam etmekten vazgeçmek çok kolay bir seçim 
olmasa da, en azından alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz sürece 
insanlığın geleceğini sürdürülebilir kılmanın mümkün olmadığını 
da bilmek gerekiyor.”
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KOSGEB’den İhracatı Arttıracak Destek

Diyarbakır’da bir aydınlatma firması Küçük ve Orta Ölçekli İş-
letmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan 
(KOSGEB) aldığı stratejik ürün desteği ile yüzde 90 yerli üretime 

geçti. 

Diyarbakır’da bir aydınlatma firması Küçük ve Orta Ölçekli İşletmele-
ri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı 
stratejik ürün desteği ile yüzde 90 yerli üretime geçti. 

3 yıl içerisinde yüzde 100 üretime geçmeyi planlayan firma yaklaşık 
500 milyon liralık ithalatı olan ürünleri Türkiye’de üretip yurt dışına 
pazarlamayı hedefliyor. 

KOSGEB, stratejik ürün desteği kapsamında ithalatı azaltıp ihracatı 
artıracak projelerle gelen her üreticiye 5 milyon liraya kadar destek 
sunuyor. 

Yıllık yaklaşık 500 milyon dolar civarında ithalatı yapılan LED ürün-
lerinin Türkiye’de üretilmesi için Diyarbakır’dan başvuru yapan VRL 
LED Aydınlatma’nın sunduğu projeyi kabul eden KOSGEB, firmaya 
verdiği 3,7 milyon liralık destekle ithal edilen LED ürünlerinin ihraç 
edilmesine katkı sunacak. 

Destekle birlikte yüzde 90 yerli üretime geçen ve yurt dışından ilk 
siparişleri de alan firma 3 yıl içerisinde yüzde 100 yerli üretime geç-
meyi hedefliyor. Firma yılda 3 milyon metre LED şerit ve 210 bin adet 
LED projektör üretecek. 

Firma sahibi Yusuf Vural, 30 yıldır elektrik sektöründe olduklarını be-
lirterek, “Daha sonrasında LED üretimi ile ilgili bir çalışmamız oldu. 
Şuanda gelişim aşamasındayız. LED anlamında yaklaşık olarak 2 bu-
çuk yıldır çalışmalarımız var.

Biz de LED projektör, LED panel ürünleri, ampul ve sokak aydınlatma 
ürünleri yapılıyor. Ürün yelpazemiz geniş. Şimdiye kadar toplama 
şekliyle yapıyorduk. İthal ediyorduk. 

Parçalı bir şekilde getirip toplamayı yapıyorduk ama şimdi stratejik 
ürün desteği ile birlikte yaklaşık yüzde 90 oranında yerli üretime 
geçmiş olacağız. 

Şu anda projektörlerimiz, sokak armatürlerimiz ve diğer ürünleri-
mizin yüzde 90 oranında yerli üretime geçişi sağlamış bulunuyoruz. 
Bu ürünleri şuanda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde birçok noktaya 
satıyoruz. 

İstanbul’a sattığımız ürünlerimiz de var. Ankara’ya, Türkiye’nin her 
tarafına vermekteyiz. Irak ve Dubai ile görüşmekteyiz. Dubai ile ilgili 
ilk siparişimizi de aldık. 

Stratejik ürün desteği ile birlikte 36 kişilik bir ekibimiz olacak. LED 
üretimi ile ilgili yapacağımız çalışmalardan sonra 3 yıl içerisinde yüz-
de 100’lük bir üretim kapasitesine geçeceğimize inanıyorum” dedi.

5 Milyon Liranın Yüzde 70’i Hibe

KOSGEB Diyarbakır Müdürü Hasan Solmaz da KOBİ’lere sunulan 5 
milyon liralık desteğin yüzde 70’inin hibe, yüzde 30’unun da geri 
ödemeli faizsiz kredi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Firmamızın, bütçesi 4,7 milyon lira olan projesine 3,7 milyon liralık 
bir destek sunmuş olacağız. Bu destek sonucunda işletmemiz yılda 3 
milyon metre LED şerit ve 210 bin adet LED projektör üretecek. 

Bu LED projektör ve LED şeridin LED hücreleri hariç hepsi kendi bün-
yesinde alınacak makinelerle ve yapılacak alt yapı iyileştirmeleri ile 
kendi bünyesinde üretmiş olacak. 

Yani üretilecek ürünlerin yerlilik oranı artmış olacak. Biz KOSGEB 
Diyarbakır Müdürlüğü olarak yaklaşık 500 milyon dolar civarında it-
halatı yapılan bu ürünün ithalatının azaltılması ve ihracatımıza katkı 
sunması açısından firmamızı desteklemekten büyük bir mutluluk 
duyuyoruz. 

Stratejik ürün programının ikinci aşamasında yapılacak başvuru sü-
recinde de yine bu şekilde Diyarbakır’dan gelecek firmalarımıza her 
zaman yardımcı olacağımızı belirtmek istiyorum.”  Kaynak: İHA
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Volkswagen Aydınlatma Tasarımıyla 
Otomobillere Hayat Veriyor

Volkswagen, “Çevresel Etkileşim” prensibi ile çevreden ilham 
alıyor ve geleceğin otomobillerinin ışığı kullanarak insanlarla 
nasıl iletişim kuracağını gösteriyor. 

Yollara ve sanal ortama bilgi içeren 3D hologramlar yansıtacak gele-
ceğin otomobillerindeki aydınlatma sistemlerini geliştiren Volkswa-
gen’ in Wolfsburg fabrikası, aydınlatmada mükemmelliğin merkezi 
konumunda.

Aydınlatma tasarımlarındaki özgün yaklaşımlar her geçen gün daha 
da ön plana çıkıyor. Günümüzde far, işlevsel görevinin dışında, oto-
mobilin algısını tüm tasarım öğelerinden daha fazla şekillendiren, 
hatta ilk dikkat çeken öğe oluyor. Far tasarımı, otomobili kişiselleşti-
rerek daha insani bir karakter kazandırıyor.

Volkswagen’in yenilikçi aydınlatma teknolojisi, kişiselleştirilmiş oto-
mobil tasarımları için kapı aralarken, aynı zamanda güvenliği artır-
maya da yardımcı oluyor. 

Volkswagen, geleceğin aydınlatma sistemlerinin nasıl iletişim kura-
cağını ve güvenliği nasıl arttıracağını uluslararası bir atölyede gözler 
önüne seriyor.

Gelecek Aydınlık, Zeki ve İnsan Odaklı Olacak

Uzun süredir, farlar otomobillerin sadece gövde tasarımını değil aynı 

zamanda otomobilin tüm ifadesini belirliyor. Yuvarlak farlar, Beetle 
ve birinci nesil Golf’ün karakteristik aydınlatma özelliğiydi. Bugün 
ise farklı far tasarımları ön plana çıkıyor. 

Volkswagen, yakın gelecekte, otomobillerin ışığın doğasından fay-
dalanarak daha da kişiselleştirilebileceği ve yeni nesil otomobillerde 
farların sadece güvenliği artırmak için değil, bir iletişim ve etkileşim 
aracı olarak da kullanılacağı görüşünde.

Yeni Boyut: Çevresel Etkileşim

Yakın gelecekte, iç mekan ve gövde tasarımına yeni bir konseptin; 
çevresel etkileşimin de ekleneceğini öngören Volkswagen, bunu 
modellerinde de uyguluyor.

Otomobile yeni bir hayat veren bu süreci, çevrenin tasarımı olarak da 
ifade eden Volkswagen, otomobilin, farlarını kullanarak çevresiyle 
konuşabilir olduğunu gösteriyor. 

Markanın elektrikli otomobil ailesinin tasarım DNA’sını geleceğe 
taşıyan, tamamiyle otomatik sürüş özelliğine sahip I.D. Vizzion, oto-
mobile yaklaşıldığında ışık sinyalini kullanarak sahibine göz kırpa-
biliyor.

Aydınlatma unsurları aynı zamanda otomobilin otonom sürüş modun-
da olup olmadığını veya harekete geçip geçmeyeceğini de gösterebiliyor. 
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Dahası, otomobil sahipleri otomobillerinin hala şarj olup olmadığını 
veya tekrar seyahat etmeye hazır olup olmadığını sadece tek bir ışık 
sinyalinden anlayabiliyor.

İnteraktif Ön ve Arka Farlarla Güvenliğin Geleceği de Daha Parlak

Volkswagen’in mühendisleri ve tasarımcıları, yenilikçi aydınlatma 
teknolojisi ile güvenliği artırmak için mevcut tüm teknolojiyi kul-

lanıyor. Yürütülen çalışmanın amaçlarından biri mevcut araçlardaki 
aydınlatma kullanımını geliştirmek ve böylece günümüzde yol gü-
venliğini artırmak. 

Bu geliştirme çalışmasının sonucu ise IQ. Örneğin; yeni Touareg’de-
ki matrix LED ön farlar gece sürüşü esnasında konforu ve güvenliği 
artırıyor.

Yeni aydınlatma sistemlerinin sunacakları arasında 30.000’e kadar 
ışık noktasına sahip mikro-piksel HD ön farlar ve yüksek maliyetli la-
zer ışığına daha ekonomik bir alternatif olarak yüksek performanslı 
LED farlar yer alıyor. Otomotiv tarihinde ilk defa, mikro-piksel HD 
farlar bilgiyi doğrudan yola yansıtarak güvenliği daha da artıracak.

 Daha Fazla Güvenlik İçin İnteraktif Arka Farlar

 Matrix arka farlar gibi yeni sistemler de arka far konseptini kökün-

den değiştirecek. Matrix arka farlar sayesinde, uyarılar doğrudan 
arka farlara entegre edilebilecek ve böylece, otomobiller arası ile-
tişim kullanılarak trafik sıkışıklığının başladığı noktadaki tehlikeli 
durumlar önlenebilecek. 

Mikro lens bazlı “Optik Park Asistanı” sistemi gibi yeni sürüş asista-
nı özellikleri de manevra yaparken güvenliği artıracak. Bu sistem, 

yoldan geçenleri park manevrası hakkında uyarmak için otomobilin 
hareket yönünü doğrudan yola yansıtabilecek.

Volkswagen Tesislerindeki Işık Tüneli, Geliştirme Süreçlerinde 
Zaman Kazandırıyor

Volkswagen, gelecekte karşılaşılabilecek zorluklara en iyi şekilde 
hazırlanmak için Wolfsburg fabrikası bünyesinde aydınlatmada mü-
kemmelliğinin merkezini açtı. 

100 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde ve beş metre yük-
sekliğindeki tünel, Volkswagen dünyasının kalbi olan Araştırma ve 
Geliştirme departmanında açıldığı günden beri faaliyet gösteriyor. 

Volkswagen, bu tünelde yol simülasyonlarını kullanarak aydınlatma 
sistemlerini bugün, yarın ve daha uzak gelecekte karşılaşılabilecek 
durumlar için test ediyor.
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Yatak Odası Aydınlatması Seçerken Nelere 
Dikkat Edilmeli?

Başucunuza bir küçük aydınlatma, tepeye de bir avize koymak ve 
işiniz bitti sanmak hatalı olacaktır” diyen Bursa çıkışlı Mimarlık 
Ofisi f2ms Grup Mimarlarından Mimar Erdağ Demircan yatak 

odası aydınlatmaları ile ilgili şu bilgileri verdi:

Yatak odaları dekore edilirken yatak ve mobilya seçimi ön plana çıkar 
ve genellikle aydınlatmanın önemi unutulur. Oysa; yatak odası da da-
hil olmak üzere evin her alanında aydınlatma büyük bir önem taşır.

Eğer odanız aşırı derecede küçük değilse birden fazla aydınlatma 
elemanı kullanmanızda fayda var. Tavan dışında başucu lambası, 
aplikler, okuma lambaları, dolap lambası gibi birçok aydınlatma 
odanızda sizi rahat ettirir.

Eğer yer kazanmak istiyorsanız başucu lambaları yerine yatağın her 
iki tarafında da aplik kullanmayı düşünebilirsiniz.

Yatak odanızda bir koltuk varsa, koltuğun yanına bir lambader koya-
rak orayı dinlenme, okuma alanına dönüştürebilirsiniz.

Yatak odası dinlenmek içindir. Aydınlatma elemanlarını seçerken 
bunu göz önünde bulundurun. Sizi dinlendirecek, rahatlatacak şey-
ler seçmeye çalışın.

Tavan için seçeceğiniz aydınlatmada odanın renklerini, mobilyaları 
da göz önünde bulundurun. Kısılıp yükseltilebilen bir anahtar ile 
rahatlıkla dilediğiniz oda ışığını yakalayabilirsiniz. 

Kristal bir avize tavan aydınlatması için uygun olabilir. Nevresim 
takımlarını sade tutarak, odağın tavanda olmasını sağlayabilirsiniz.

Perdelerin de aydınlatmadaki önemini unutmayın. Tam karanlıkta 
uyumayı ve uyanmayı tercih ediyorsanız yatak odanız için kalın per-
deler ya da blackout stor tercih edebilirsiniz

Başucu lambalarında dikkat edeceğiniz nokta; yatakta okurken 
amacına hizmet edip etmedikleridir. Beyaz ışıktan kaçınmanız, ayrıca 

lambanın boyuna dikkat etmeniz gerekir. Bir diğer nokta da açma 
kapama anahtarının kolayca ulaşılabilir olmasıdır.

Odanızda eğer bir çalışma masanız varsa bu masa için de bir lamba 
almanız doğru olacaktır. Çalıştığınız alanı doğru bir şekilde aydınlat-
ması için birkaç deneme yapabilirsiniz.

Mum da güzel bir aydınlatmadır. Yatak odanızda dinlenmeye çekildi-
ğinizde birkaç kokulu mum sizi rahatlatacaktır. İyi kalitede mumlar 
seçerseniz is, akma gibi dertleriniz olmayacaktır.

Yatak odanızda bir makyaj masası var ise; aynanın kenarında kulla-
nacağınız endirekt ampullerle makyaj için iyi ve gözünüzü almaya-
cak bir ışık sağlamış olursunuz

Yatak bazanızın altına yerleştirilecek LED’lerle odanızda farklı bir 
ambiyans yakalayabilirsiniz.

Kaynak: Milliyet
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Müze ve Sergi Salonu Aydınlatma Çözümleri

Pablo Picasso’nun dediği gibi “Hayal edebildiğin herşey gerçektir.” 
Müze ve sergi salonu aydınlatma tasarlarken sanatçının hayal 
edip gerçeğe dönüştürdüğü eserleri, aydınlatmayı görünmez 

kılıp sanatçının göstermek istediğini ortaya çıkarmak üzere kurgu-
lamak gerekir.

Bunu gerçekleştirebilmek için dikkat edilmesi gereken 3 önemli baş-
lığa hızlıca değineceğiz:

• Işık kalitesi,

• Sanat eserinin korunması,

• Işın açısı esnekliği,

İdeal müze ve sergi salonu aydınlatması görünmez  olmalıdır. Aydın-
latma ön planda olmamalı ve sanatçının eserini görünür kılmalıdır.

Başyapıtları doğru sergilemenin anahtarı doğru renklerle sunmak, 
zarif bir şekilde izleyicinin dikkatini çekmek ve dikkatini doğru şekil-
de yönlendirmekten geçer.

Doğru eser aydınlatması, kişisel duyguları uyandırmak ve unutul-
maz bir müze deneyimi yaratmak için ışığı en küçük ayrıntıya kadar 
görmeyi, anlamayı ve içselleştirmeyi kolaylaştırmalıdır.

Eser aydınlatması tasarımında sergilenecek eserlerin ve müzenin 
renk kombinasyonuna uygun olacak şekilde renk ile ilgili 3 ana para-
meter özenle belirlenmelidir:

Renk Sıcaklığı (CCT): Kelvin cinsinden ifade edilmelidir (3000 K, 
4000 K ,vb.)

Renksel Geriverim İndeksi (CRI): yapay aydınlatmanın doğru 
renkleri gösterebilme kapasitesidir. Müze ve eser aydınlatması için 
CRI değeri en az 90 veya üzerinde olmalıdır.

Renk Kararlılığı (SDCM): Müze ve eser aydınlatmaları için SDCM 
değeri en fazla 3 veya daha az olmalıdır.

Sanat Eserinin Korunması

Doğru eser aydınlatması nazik olmalıdır. Kıymetli eseleri layıkıyla 
korurken, aynı zamanda iyi bir görünürlük de sağlamalıdır. 

İyi bir görünürlük, koruma ve sergilere izin verilen standartlara uy-
gun olma gibi; bir arada sunulması zor olan talepler çoğu zaman LED 
aydınlatma kullanılarak karşılanmaktadır.

Zararlı UV (Ultraviyole) ve IR (Kızılötesi) ışınları içermeyen doğru LED 
aydınlatma sayesinde, hassas sergileriniz ek filtreler ve koruma kul-
lanımına ihtiyaç duymadan aydınlatılabilir.

Philips’in müze ve eser aydınlatması için özel olarak geliştirdiği Per-
fectBeam ray spotları sayesinde, en hassas eserlerin koruma gerek-
sinimlerini kolaylıkla karşılayabilirsiniz.

Işın Açısı Esnekliği

Doğru eser aydınlatması çok yönlü olmalıdır. Sürekli değişim içinde 
olan koleksiyon ve aydınlatma ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlaya-
bilmelidir.

Çoğu müzede sergilenen koleksiyon periyodik olarak değişir. Farklı 
ürün boyutu ve şekline aydınlatma sistemini hızlıca adapte etmek 
çok önemlidir. Diğer taraftan, her koleksiyon değişiminde aydınlat-
ma armatürlerinin yerini, sayısını ve gücünü değiştirmeden mevcut 
ürünler ile çözüm yapılmazsa eserleri sergilemek külfetli bir hal ala-
bilir.

Perfect Beam müze ve eser aydınlatma çözümlerimiz modüler tasa-
rımı, değiştirilebilen ışın açısı ve ışın şekli, ayarlanabilen ışık seviyesi 
sayesinde herhangi bir müzede ihtiyaç duyulabilecek aydınlatma 
değişikliklerine hızlı ve esnek şekilde uyum sağlamayı garanti eder.

Sonuç

Her müze eşsizdir. Philips Aydınlatma olarak, bunu çok iyi anlıyoruz.
Müze ve eser aydınlatmanın 3 temel taşı olan ışık kalitesi, eserin ko-
runması ve esneklik kriterlerini birlikte sunan ürün, sistem ve servis 
çözümlerimiz ile müzelerin doğru aydınlatılmasını misyon ediniyor 
ve sanatçının vizyonunu hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Kaynak: Voltimum
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Lambanızı Değiştirirken İki Kere Düşünün

Yeni bir eve veya ofise taşındığınızda ilk bakılan yer aydınlatma-
dır. Aydınlatmada herhangi bir eksiklik var mı? Değiştirilmesi 
gereken herhangi bir armatür var mı gibi sorular sorulur. Ya da 

yeni bir aydınlatma tasarımı yapılacak mı?

Bu soruyu ilk sorma nedenimiz elektrikten tasarruf etmektir. Akla 
gelen ilk seçenek hepsini LED yapmaktır. Günümüzde LED kullanımı 
o kadar yaygın ki çoğu zaman floresan bile artık bizim gözümüzü 
alabilecek kadar verimli gelmiyor. 

LED fiyatlarının floresana yaklaşması da bunda en büyük etkendir. 
Akkor flamanlı lambaların zaten yanından geçmiyoruz.

Bilindiği gibi akkor flamanlı lambalar, 2005/32/EC sayılı EU Direk-
tifleri ile Avrupa ile birlikte ülkemizde de 1 Eylül 2009’dan itibaren 
aşamalı şekilde yasaklandı. Yasaklanmasına rağmen piyasada hem 
satışını hem de kullanımını görmek oldukça ironik bir durumdur.

Enerji Tüketimi Hesabı Nasıl Yapılır?

Elektrik birim fiyatı 1 kWh’ın ücreti olarak verilir. Bu nedenle enerji 
tüketimimizi her yük için kWh cinsine çevirmeliyiz.

kWh=Yük Gücü(W)*Çalışma Saati/1000 olarak hesaplanmaktadır.

1 aylık harcanan kWh ise Yük Gücü(W)*Çalışma Saati*30/1000 olur. 
Bu şekilde aylık, yıllık gibi enerji tüketimlerimizi hesaplayabiliriz.

Ev Kullanıcıları

Ev kullanıcıları için “lambanızı değiştirmeli misiniz” sorusunun ce-
vabı çok basit birkaç hesaplamayla bulunabilir. Ev için ortalama bir 
odada en ideal LED ampul, tek ışık kaynağı olarak kullanılacaksa 
10W’lık yaklaşık 1000 lümenlik bir lambadır. Oda için sormanız ge-
reken iki soru var:

1- Bu oda kaç saat kullanılıyor?

2- Aldığım ampul kaliteli mi, ömrü ne kadar?

Oda eğer uzun saatler kullanılmıyorsa ve lambanızın ömrü kısaysa 
veya kalitesizse, lambayı değiştirmeniz size hiçbir maddi tasarruf 
sağlamaz. 

Örneğin; Günde 2 saat kullanılan bir oda düşünelim. Önceden konul-
muş verimsiz 40W’lık bir ampul var. Aylık enerji tüketimi 2.4 kWh’dir. 
Şu an 1 kWh enerjinin birim fiyatı ortalama 41 krş’tur. Yani aylık 0.98 
kuruş’luk bir elektrik tüketimi söz konusudur. 

Yıllık 11.8 TL’dir. 10W’lık bir LED ampul için yıllık enerji tüketim ücreti 
2.9 TL’dir. Eğer kaliteli bir LED lamba alırsanız yaklaşık 2 yıl amorti 
süresinden sonra yıllarca kullanırsınız. 

Ama kalitesiz LED alırsanız genelde 1-2 yılda değiştirmek zorunda 
kalacağınızdan maddi olarak tasarruf yapılamaz. Bu durumda en 
iyisi 40W’lık eski ampulü kullanmaya devam etmenizdir. 

Çünkü zaten o kalitesiz LED lambaları üretmek için de belli bir enerji 
harcaması ve maliyet gerekiyor. Bu da tasarruf engelidir. Eğer kısa 
zamanlı çalışan yerler illa LED’le değiştirilmek isteniyorsa kaliteli 
LED’le değiştirilmelidir. Zaten garantileri de olduğundan tasarruf 
sağlanacaktır.

Oda eğer uzun saatler kullanılıyorsa gördüğünüz gibi ciddi bir enerji 
verimi farkı ortadadır. O yüzden hiç düşünmeden enerji tasarrufu ve 
kaynaklarımız için değiştirmelisiniz.

En mükemmel olanı ise oda ister az ya da çok saat kullanılsın, kaliteli 
bir aydınlatma markasıyla tüm aydınlatmaları LED yapmaktır. Ama 
mühendislik her zaman en pahalısını seçmek değildir. Söz konusu 
durum için fiyat ve işlev açısından en uygununu seçen demektir.

Ofis Kullanıcıları

Ofisler uzun süre kullanılan çalışma alanlarıdır. Aydınlatma tasarı-
mı da yapılan ofislerde çalışma aydınlatmasının haricinde de dekor 
amaçlı tasarımlar görürüz. Bazen karşılama alanlarında aydınlatma 
amacıyla da dekor amacıyla da ışık kaynakları kullanılmaktadır.

Uzun çalışma saatleri ve dekor amaçlı tüm gün açık kalan bu alanlar-
da muhakkak LED tercih edilmelidir. Ciddi enerji tasarrufu sağlaya-
cak olan LED’ler kalitesine özen gösterilerek seçilirse amorti süresin-
den sonra uzun zaman kullanılabilir.

Parklar, Bahçeler ve Sokaklar

Toplum alanları da tüm akşam ve gece aydınlatılan alanlardandır. 
Zaten belediyeler de aydınlatma armatürlerini kademeli olarak 
LED’le değiştirmektedir. 

Hatta büyük çoğunluğu LED’den oluşmaktadır. Bu gibi alanlarda ba-
kım masrafı da bulunduğundan armatürün kaliteli seçilmesi sadece 
enerji tasarrufu değil, iş gücü tasarrufu da sağlayacaktır. Kaynak: Voltimum
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Oyunu Duvara Yansıtın; Asus ROG Aura 
Terminal İncelemesi

RGB aydınlatma göze hitap eden bir oyuncu sisteminde, seveni 
var sevmeyeni var tabii ama bence olmazsa olmazlardan biri, 
RGB’yi severim arkadaşlar. ROG Aura Terminal ise ekrandaki 

oyunu LED’lerle ekrandan, monitörden dışarı taşıyan kendinizi daha 
etkin bir şekilde oyunun içindeymiş gibi hissetmenizi sağlayan bir 
aydınlatma paketi.

Siyah-kırmızı, hoş tasarımlı kutusundan ürünün kendisi, 2 tane 30, 
bir tane 60CM’lik siyah altyapılı, adreslenebilir LED şeritleri, 3 tane 
uzatma kablosu, kasadan güç vermek isterseniz DC-Molex dönüştü-
rücü, adaptörle güç sağlamak isterseniz 45W’lık bir adaptör, Micro 
USB - USB 2.0 Tip A ve Micro USB’den 9 pin data kablosu, 5CM’lik çift 
taraflı bantlar, ROG yapıştırmaları ve kablo bağcıkları çıkıyor.

10 cm uzunluğunda 7cm eninde ve 2cm kalınlığında bir kontrolcü. 
Kasaya da uygun, monitörün arkasına yapıştırmak için de gayet 
kompakt. Fırçalı metal malzemenin üzerinde RGB aydınlatmalı bir 
Asus logosu var, köşeli yapısı, çizgileri, şık ve oturaklı görünüyor.

Sağ ve sol yanında LED çıkışları, altında ise jacklı güç ve micro USB 
girişi ardından efektler arasında geçiş yapabilen, cihazı açıp kapata-
bilen bir buton var. Arka yüzeyinde bilgileri vidayla sabitlemek için 

de vida yuvaları var. Bu LED çıkışlarına, çıkış başına 90 LED’e veya 
toplamda 210 LED’e kadar şerit takabiliyorsunuz, bu dizilimle 4.2 
metreye tekabül ediyor.

Şeritler aslında bildiğimiz adreslenebilir LED şeritler. Asus siyah ta-
banlı olanlarını tercih etmiş, ara ara Asus logosu basmış ve konnek-
törle birleşme kısımlarını güçlendirmiş.

Asus AURA Sync, eşlenik RGB aydınlatma sisteminin, özelleştirmele-
riyle tabii, Asus’daki adı. Amacı ise uyumlu ürünlerle beraber bu ana-
kart aydınlatması olur, RAM olur, ekran kartı olur, klavye olur, fare 
olur, kısacası uyumlu ürünlerle beraber eşlenik çalışıp daha büyük 
daha geniş bir ambians oluşturmak.

Kasanın içerisinde de kullanabilirsiniz, masa aydınlatması yapa-
bilirsiniz ama artık anakartlarda, mesela yine, günlük sistemimde 
kullandığım Asus ROG Maximus X Hero’da 3 metreye kadar 5050, 60 
LED’e kadar da W2812B adreslenebilir LED şerit kullanabiliyorum. Bu 
yüzden bence monitörde kullanılması çok daha yerinde olur, cihaz 
amacına ulaşır kanaatindeyim.

Kurulumu çok kolay, kontrolcüyü adaptörün kablosu yetişecek şe-
kilde konumluyorsunuz, LED şeritlerin 60CM olanının enlemesine 
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yukarı, 30 cm olanlarını da uzatmalarıyla iki yana kutudan çıkan çift 
taraflı bantlarla yapıştırıyorsunuz. Bunlar aslında mıknatıslı şeritler, 
metale, kasaya çok iyi tutunuyor, yapışkana göre çok daha avantajlı 
ama monitörde metal yok. Monitörde kullanmak için yapıştırmak 
gerekiyor, neyseki iz bırakan yapışkanlar değiller. Sonra micro USB 
- USB tip A kablosuyla bilgisayara bağlayıp Halo Lightning yazılımını 
indirip kurumulu tamamlıyorsunuz.

Yazılımda hangi şerit hangi tarafta, kaç tane LED’i var bu şeritlerin, 
en fazla 1-2 dakikalık bir kurulumu mevcut, ondan sonra bir daha 
dokunmanıza gerek yok.

Performansından bahsedelim. İlk olarak Asus ROG Swift PG27UQ 
üzerinde kullandım, bu monitörün standı monitörü duvardan ba-
yağı uzak tutuyor, aslında duvara ne kadar yakın, o kadar iyi bu 
aydınlatma için. Tepkiselliği çok iyi, ekrana ayak uyduramaz diye 
düşünmüştüm ama görüntüyle aydınlatma arasında hiçbir gecikme 
gözlemlemedim. Oluşturduğu aydınlatma, hali hazırda aydınlatıl-
mış bir ortamda etkisiz kalıyor, misal veriyorum Philips’in Ambilight 
kurulumlu TV’leri kadar canlı bir aydınlatma sunmuyorlar.

Lakin loş ve özellikle karanlık ortamlarda gördüğünüz alanın geniş-
lediği, sahnenin büyüdüğü hissini alabiliyorsunuz. Misal veriyorum 
DOOM’da düşmanınızı parçalıyorsunuz, o anlık ışık patlaması duvara 
canlı ve hoş bir şekilde yansıyor. Battlefield’da bir pencere aralığın-
dan bakıyorsunuz, sadece o aralık aydınlatılıyor, geri kalanı karanlık 
kalıyor, bu da gayet etkileyici.

Misal veriyorum, bir CS:GO oyuncusu için, ekrana çok daha fazla 
odaklandığından pek bir anlamı olmayabilir ama hikaye bazlı oyun-
lar oynayan oyuncular, baskın renklerin olduğu sahnelerde özellikle 
keyifli anlar yaşayabilirler diye düşünüyorum.

Film izlerken ekrana biraz daha uzaktan, daha geniş bir açıyla bak-
tığınız için daha keyifli oluyor sadece oyun için düşünmemek lazım 
yani. YouTube’da video izlerken de çalışıyor, Premiere’de video üze-
rinde çalışırken de. Merak etmeyin, Halo yazılımı ekranı izlemiyor, 
sadece çerçevelerden renk örneklemesi alıyor arkadaşlar.

İstediğiniz her monitöre takabiliyorsunuz ROG Aura Terminal’i ama 
dediğim gibi, duvara ne kadar yakın, o kadar iyi. Ben kendi Samsung 
monitörüme de taktım aydınlatma monitör duvara daha yakın oldu-
ğu için daha canlı, daha eğlenceli bir hale geldi. Bu arada, kutudan 
çıkan şeritlerle 27, 28 inch’i geçmemek lazım yetersiz kalabilir, ken-
diniz LED ayarlayıp kullanabilirsiniz.

En nihayetinde, Asus ROG Aura Terminal şahsen lüks bulduğum ve 
meraklısına hitap eden bir ürün. Kasa içerisinde bir aydınlatma te-
ması oluşturmak, efektler atamak için tercih edilebilecek rakipleri 
var, Corsair Lightning Node Pro, NZXT Hue, bunlar en bilinenleri. 
Lakin bir sahneyi, oyunu, filmi bir duvara, bir yüzeye yayabilen rakibi 
yok desek yeridir. Ardunio ile benzer işi gören, el emeği göz nuru is-
teyen şeyler yapılabiliyor tabii.

Videonun çekildiği tarih itibarıyla ülkemiz satışı, fiyatı henüz ke-
sinleşmiş değil ama şimdiden söyleyeyim, fiyatı herkese hitap et-
meyecektir. Uzun lafın kısası, ROG Aura Terminal, LED’lerinin daha 
parlak olmasını isterdim açıkçası, her oyuncuya da hitap ettiğini 
düşünmüyorum ama kesinlikle güzel bir tamamlayıcı, loş ve karan-
lık ortamlarda gecikmesiz bir şekilde sahneyi, kareyi daha geniş bir 
atmosferde yaşamak istiyorsanız tercih edilebilir, iyi bir monitörüm 
olsa böyle bir şeyle tamamlamak isterdim.

Kaynak: Burak Şolt / Video Editörü / Donanım Haber
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Acıbadem Kuluçka Merkezi’nde  Yeni Fikirler, 
Lamp 83’ün Işığıyla  Filizleniyor

New Ideas Sprout in Acıbadem Incubation Centre with the 
Light of Lamp 83

aydınlatma
lighting

Optimal aydınlatma çözümleriyle, yurtiçinde ve uluslararası are-
nada başarılı projelere imza atan Lamp 83, Acıbadem Kuluçka 
Merkezi’nin aydınlatmadaki çözüm ortağı oldu. 

Acıbadem Üniversitesi bünyesinde, sağlık sektörünün gelişmesine 
hizmet edecek teknoloji bazlı her türlü iş fikrini ve girişimi destek-
lemek amacıyla faaliyet gösteren Ataşehir’deki merkez, Lamp 83 
markalı, antrasit renkte, farklı güç ve kullanım özelliklerine sahip, 
toplam 80 adet armatür kullanılarak aydınlatıldı. 

Aydınlatmadaki kriterlerini ve Lamp 83’le gerçekleştirdikleri işbirliği-
ni değerlendiren, Acıbadem Proje Yönetimi’nden Elektrik Mühendisi 
Sepken Çelik, Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi, girişimciler 
için projelerini gerçeğe dönüştürme sürecinde, eğitim ve seminerler, 
ofis, prototipleme ve atölye imkanları sunuluyor. 

Kuluçka Merkezi’mizin iç mimari tasarımını, ince ve şık dokunuşlarıy-
la Norm Mimarlık kurucu ortağı Esin Tercan ile tamamladı. Kullanıcı 
odaklı olarak baktığımız aydınlatma tasarımında temel prensibimiz, 
kullanıcının kendisini iyi hissetmesidir. 

Çalışma ve sosyal alanların iç içe geçtiği bu mekanda, bu hissi ve-
rebildiğimizi düşünüyorum. Ürün tipolojimizde görsellik ön planda 

Lamp 83, which has realized successful projects in the domestic and 
international arena with its optimal lighting solutions, has become the 
solution partner of Acıbadem Incubation Centre in lighting. 

The centre in Ataşehir, within the body of Acıbadem University,  which 
operates to support all kinds of technology ideas and initiatives that 
will serve the development of the health sector, has been illuminated 
with a total of 80 luminaries with Lamp 83 brand, anthracite colour, 
with different power and usage characteristics.

Evaluating the criteria in lighting and their cooperation with Lamp 83, 
Sepken Celik, Electrical Engineer from Acıbadem Project Management, 
stated that, “Acıbadem University Incubation Centre offers training 
and seminars, office, prototyping and workshop facilities for entrepre-
neurs to realize their projects. 

The interior design of our Incubation Centre was completed with the 
fine and stylish touches of Esin Tercan, the co-founder of Norman 
Architecture. Our basic principle in lighting design that we look at as 
user-oriented is to make the user feel good. 

I think we can give this feeling in this place where working and social spaces 
are intertwined. In our product typology, visuality is at the forefront. The 
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colours and the bodies of the frames belonging to products have been pre-
pared by Lamp 83 as we designed. 

Products that visually adapt to the space, were also produced in the 
features how we wanted technically. Lamp 83, without compromising 
technology, prepared the products as we wanted with the combination 
of both diffuser and reflector. I would like to express my thanks to the 
Lamp 83 team for their high-effort that they put in.”

Serhan Acar, Lamp 83 Sales Group Director, summarized the work by 
stating that “We serve as a lighting solution partner to Acıbadem, one 
of the most prestigious brands in the health sector, for many years. 

Thanks to the synergy we have achieved with Acıbadem Project Man-
agement, we have realized many special projects such as this incuba-
tion centre. We are pleased to give inspiration with our light to such 
a centre where the bright ideas are created that can guide the health 
sector”

Technical Details of the Project

In the entrance part of the incubation centre, 12W power, low-glare 
level spotlights have been included. In square form, directional spot-
lights have provided the desired light to reach a desired location with a 
strong and accurate distribution from the ceiling.

In the inner corridors and in the social areas where pedestrian traffic is 
intense, using the same product family, built-in 12W power and spot 
products, a lighting level that meets the lighting level of the space and 
meets the needed light level has been captured. 

Using the spot products with electro rails having the feature of DALI 
Dim, an infrastructure suitable for lighting automation has been pre-
pared.

In the study area, we have focused on lighting devices that provide an 
anti-glare homogenous light distribution, considering the visual com-
fort of the people who will spend a long time here. 

In this section, hanging products with opal glasses and rozans which 
were specially produced with red thread coated hanger wire have tak-
en part with hanging linear devices in the upper section of the tables 
in the same area.

oldu. Ürünlere ait kasa renk ve gövdeleri, tasarladığımız haliyle 
Lamp 83 firması tarafından hazırlandı. 

Görsel olarak mekana uyum sağlayan ürünler, teknik olarak da, iste-
diğimiz özelliklerde üretildi. Lamp 83, teknolojiden de ödün verme-
yerek, gerek difüzör, gerekse reflektör kombinasyonlarıyla ürünleri 
istediğimiz şekliyle hazırladı. Oldukça yüksek tempoyla çalışan tüm 
Lamp 83 ekibine teşekkür ederiz” yorumunu yaptı.

Lamp 83 Satış Grup Müdürü Serhan Acar ise yapılan çalışmayı ‘Sağlık 
sektörünün en prestijli markalarından Acıbadem’e, uzun yıllardır ay-
dınlatma çözüm ortağı olarak hizmet veriyoruz. 

Acıbadem Proje Yönetimi ile yakaladığımız sinerji sayesinde, tıp-
kı bu kuluçka merkezi gibi birlikte pek çok özel projeye imza attık. 
Sağlık sektörüne yön verebilecek parlak fikirlerin oluştuğu böy-
lesine bir merkeze, ışığımızla ilham veriyor olmak bizi memnun 
ediyor”şeklinde özetledi. 

Projenin Teknik Detayları

Kuluçka Merkezi’nin giriş bölümünde 12W gücünde, kamaşma sevi-
yesi düşük ankastre spotlar yer verildi. Kare formda,  yönlendirmeli 
spotlarla istenen ışığın tavandan güçlü ve doğru bir dağılımla bir 
istenen yere ulaşması sağlandı. 

İç kısımdaki, yaya trafiğinin yoğun olduğu koridorlar ve sosyal 
alanlardaysa, aynı ürün ailesinden, 12W gücünde ankastre ve spot 
ürünlerden yararlanılarak, mekanın mimarisine uygun ve ihtiyaç 
duyulan ışık seviyesini karşılayan bir aydınlatma seviyesi yakalandı. 
Spot ürünler, DALI Dim özellikli elektroraylarla birlikte kullanılarak 
aydınlatma otomasyonuna uygun bir altyapı hazırlandı. 

Çalışma alanlarındaysa, burada uzun süre geçirecek kişilerin görsel 
konforu gözetilerek, kamaşma önleyici özellikli, homojen bir ışık da-
ğılımı sağlayan aydınlatma aygıtlarına ağırlık verildi. 

Bu bölümde, kırmızı iplik kaplı askı teli ve başlığıyla birlikte tama-
men özel olarak üretilen opal camlı ve rozanslı sarkıt ürünler birlikte 
aynı alandaki masaların üst bölümde sarkıt lineer aygıtlara yer aldı. 
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Dicle Elektrik’ten Eğitime Aydınlatma Desteği

Sorumluluk bölgesinde enerji altyapısını yenilemek için yatı-
rımlarına devam eden Dicle Elektrik, 201819 eğitim ve öğretim 
yılının başlaması ve günlerin de kısalmaya başlaması nedeniyle, 

öğrencilerin okullarına daha güvenle girip çıkabilmesi için eğitim 
kurumlarının çevresindeki cadde ve sokak aydınlatmalarını elden 
geçiriyor.

Sorumluluk bölgesinde enerji altyapısını yenilemek için yatırımları-
na devam eden Dicle Elektrik, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 
başlaması ve günlerinde kısalmaya başlaması nedeniyle, öğrencilerin 

okullarına daha güvenle girip çıkabilmesi için eğitim kurumlarının 
çevresindeki cadde ve sokak aydınlatmalarını elden geçiriyor. 

Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü ekipleri, yaz döneminde gerçek-
leştirilen “Aydınlatma Seferberliği” çalışması sırasında merkez ve il-
çelerin yanı sıra kırsaldaki bütün armatürlerin kontrol ve bakımlarını 
Ağustos ayı itibariyle tamamladı. 

Ancak yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması üzerine eğitim ku-
rumlarının çevresinde bulunan aydınlatma şebekeleri ile ilgili özel 
bir bakım programı hazırladı. 

Aydınlatma kontrol ve bakım ekipleri, okul çevresindeki cadde ve 
sokaklarda bulunan armatürlerin tamamını yeniden kontrol etti. 

Bu çalışma sırasında değişik nedenlerle yanmadığı belirlenen ar-
matürlerden bazıları onarılarak aktif hale getirilirken kırılanlar ise 
yenileri ile değiştirildi.

“Aydınlık Bir Gelecek İçin Çalışıyoruz”

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Dicle Elektrik Dağıtım Mardin 
İl Müdürü Mehmet Bulut, “Öğrencilerimizin özellikle günlerin iyice 
kısaldığı kış aylarında evden okula ve okuldan eve daha güvenli bir 
şekilde gidip gelebilmeleri için böyle bir çalışma başlattık. 

Sorumluluk bölgemizde aydınlatma amacıyla kullanılan armatürler 
ekiplerimiz tarafından zaten düzenli biçimde kontrol ediliyor. Ancak 
okul çevreleri için yeni eğitim yılının başlaması ile birlikte özel bir 
bakım programı hazırladık. 

Şu an için okul çevrelerinde yanmayan armatürümüz yok. Ancak 
değişik sebeplerle yanmayan armatür gören öğretmen, öğrenci ve 
velilerimiz 186 numaralı çağrı merkezimizi arayıp bildirimde bulu-
nabilirler. Ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yapılacaktır. 

Çocuklarımızın aydınlık geleceği için, biz de aydınlatma çalışmaları-
mızı aksatmadan sürdürmeye devam edeceğiz’’ dedi. 

aydınlatma
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LED Projektör Kullanımı Günümüzde 
Artış Göstermeye Devam Ediyor

Günümüzde geniş açık alanların aydınlatma sistemlerinde ge-
nellikle projektör ürünleri tercih edilmekte. Bu bağlamda stad-
yumlar, limanlar gibi birçok ortamda uzun yıllardır kullanılan 

ürünler projektörlerdir. 

Genel olarak uzakta ki cisimleri aydınlatmak için kullanılan optik 
araç olarak tanımlanmakta olan projektörler, bir silindirin arka ta-
rafında bulunan iç bükey ayna ve onun önüne de ışık kaynağının 
yerleştirilmesi ile oluşmaktadırlar. 

Projektörün önüne yerleştirilmiş olan ışık kaynağından çıkan ışıklar, 
projektörün arka yüzünde bulunan aynaya çarptıktan sonra merceğe 
geçip arkaya doğru yayılmaktadır. Projektörlerin çalışma prensiple-
rini genel olarak bu şekilde ifade edebilmemiz mümkündür.

Projektör ürünlerinin kullanım amaçlarına genel olarak bakıldığında 
aydınlatma gücü düşük olan ürünler genellikle tiyatro sahneleri ve 
şehir içinde süsleme alanları gibi yerlerde tercih edilmektedir. De-
nizcilik gibi alanlarda kullanılan projektör modelleri ise daha yüksek 
watt kapasiteleri ile daha güçlü aydınlatma sağlamaktadırlar.

Günümüzde geleneksel projektör ürünlerinin yerlerini yavaş yavaş 
LED projektör ürünleri almaya devam etmektedir. Bu noktada enerji 
tasarruflu olmaları ile endüstriyel açıdan son derece ideal ürünler 
olan LED projektörlerin, ilerleyen süreçte kullanım oranlarının daha 
fazla artış göstereceği tahmin edilmektedir.

LED Projektörler Nerelerde Kullanılır?

Projektör ürünleri ilk çıkış dönemlerinde genellikle tv sektörü gibi 
alanlarda değerlendirilmiş olmasına rağmen, günümüzde bahçe, 
halı saha, otopark veya akla gelen geniş alanların uzun süreli ekonomik 

aydınlatması için değerlendirilmekte.  Projektörler de önemli olan 
konulardan birisi de konulardan birisi de aydınlatma süreleridir. 

Bu bağlamda LED projektör ürünleri eski projektör modellerine göre 
düşük bakım maliyetleri ve 50.000 saate kadar kullanım olanakları 
ile tercih sebebi olmaktadırlar.

LED Projektör Seçiminde Dikkat Edebileceğiniz Faktörler

LED projektör ürünleri genel itibari ile dış ortamlarda geniş kullanım 
alanlarında tercih edilmektedir. Bu yüzden LED projektör ürünü se-
çiminizde kullanım alanına göre ürün tercihinde bulunmak oldukça 
önemli bir faktördür. 

Örnek verecek olursak, aydınlatacak olduğunuz ortam bir tiyatro 
sahnesi ise küçük bir cihaz tercihi yapacakken, bir halı saha aydın-
latmasında ise büyük ve daha yüksek aydınlatma kapasitesine sahip 
projektör tercihinde bulunmanız sizin için en uygun çözümlerden 
birisi olacaktır. Kaynak: www.haberekspres.com.tr
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Bahçe Aydınlatması Nasıl Yapılır?

Bahçeye sahip olan alanlarda önemli konulardan bir tanesi de 
bahçe aydınlatması işlemleri oluyor. Bahçeler, özellikle yaz ayla-
rında sevilerek kullanılan alanlar olurken hem işyerlerinde hem 

de yaşam alanlarında yeşillik alanları ile insanı rahatlatan ve mutlu 
eden özelliklere sahip oluyorlar. 

Özellikle villa ve dubleks dairelerin çevresinde kullanılan bahçeler, 
yaz aylarının en çok tercih edilen alanları arasında bulunuyor. Yüzme 
ya da süs havuzu gibi alanlara sahip olan bahçeler, çok daha yoğun 
kullanılan alanlar arasında bulunuyor. 

Bahçelerin istenilen zaman kullanılabilmesi ve akşam saatlerinde 
de güzel ve aydınlık bir görüntüye sahip olması için dikkat edilmesi 
gereken birkaç husus bulunuyor.

Özellikle bahçelerde kullanılacak bahçe aydınlatması sistemi büyük 
bir önem taşıyor. Sürekli olarak açık tutulacak olan aydınlatma sis-
temleri için bu işe uygun teknolojilerin kullanılması gerekiyor.LED 
aydınlatma sistemleri, bu konuda ideal olarak değerlendirilirken, 
enerji tasarrufu sağlaması ile istenildiği süre boyunca çalıştırılabiliyor. 

Bunun yanı sıra LED aydınlatma sistemleri ısınmadan çalıştığından 
dolayı ağaçlar ve çiçekl LED teknolojisinin etkili şekilde aydınlatma 
oluşturması sağlayacağı diğer avantajlar arasında yer alıyor. Farklı 
bir konu olarak bahçe aydınlatması işlemleri için bahçelerde bulu-
nan ağaçların ve diğer bitkilerin türlerine göre aydınlatma seçenek-
leri değişirken bu konuda da doğru seçimlerin yapılması gerekiyor. 

Örneğin, yoğun şekilde yaprağı bulunan çam gibi ağaçlar, ışığı 
emme özelliğine sahip olduğu için bu tarz ağaçlarda alttan aydın-
latma sağlanması doğru oluyor. Bu gibi farklı aydınlatma yöntem-
leri kullanılarak ağaçların ve bitkilerin etkili şekilde aydınlatılması 
mümkün hale geliyor. 

Aydınlatma için dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de 
yürüme yollarının aydınlatılması oluyor. Yürüyüş alanlarında, özel 
olarak tasarlanan taş ve benzeri malzemeler ile kaplanan yürüme 
yolları için yapılan aydınlatmalar da bahçeye ayrı bir hava katabi-
liyor. 

Aydınlatma işlemlerinde genel bir nokta olarak ışığın doğrudan 
göze gelecek şekilde kullanılmaması önem sağlıyor. Bu sebeple ışık 
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kaynağının bir nesneye yansıtılması gibi işlemler ile doğrudan göze 
gelmesinin engellenmesine de dikkat edilmesi gerekiyor.

Bahçe Aydınlatması İçin Kullanılabilecek Ürünler

Bahçe ve benzeri açık alanlarda kullanılan aydınlatmalar, kapalı 
alanlarda kullanılan aydınlatmalara göre biraz daha farklı olurken 

bahçe aydınlatması işlemleri için bu işe özel malzemelerin kullanıl-
ması gerekiyor. 

Öncelikle, bahçeler için kullanılan ürünlerin dış etkenlerden koru-
naklı olması gerekirken yağmur ve benzeri durumlardan etkilenme-
yecek şekilde tasarlanmış olmaları da önem taşıyor. 

Dış alanlarda aydınlatma sağlamak üzere kullanılan ürünler arasın-
da; aydınlatma direkleri, aplikler, projektörler ve gloplar yer alıyor. 
Bu ürünlerin her biri, bahçelerin ve açık alanların ayrı bölümlerinin 
aydınlatılması için kullanılıyor.  

Bu ürünlere ek olarak, LED aydınlatmalar kullanılarak da neredeyse 
her alanda aydınlatma sağlanabiliyor. LED ürünlerin etkili aydınlat-
ma sağlaması ile birlikte ısınmadan kullanılması da avantaj olarak 
görülebiliyor.

Bahçe Aydınlatması ve Dekorasyonu

Bahçelerde uygulanan dekorasyon işlemlerinin de bahçe aydınlat-
ması ile uyumlu olması önemli konular arasında bulunuyor. Bahçe 
dekorasyonu ile ilgili olarak hem peyzaj hem de mobilya ve eşya 
düzenlemesi yapılabiliyor. 

Peyzaj işlemlerinde yeşil alan genişliği, çiçekler ve diğer bitkiler ki-
şilerin tercihleri ile birlikte bitkilerin özelliklerine göre de değişiyor. 

Uzun ömürlü bitkiler veya kısa süreli çiçekler arasında tercih yapı-
labiliyor. 

Bunun yanı sıra ağaç ve benzeri bitkiler isteniyorsa bunlar ile ilgili 
olarak da iklim şartlarına göre belirleme yapılabiliyor. Bahçe deko-
rasyonu için kullanılacak mobilya ve eşyalar da önem taşıyor. 

Eşyalar arasında; masa ve sandalyeler en çok tercih edilen ürünler 
olurken ürünlerin yağmur ve güneşten kolay şekilde etkilenmeyecek 
şekilde tasarlanmış olması da gerekiyor. 

Ayrıca şömine, süs havuzu ve benzeri tasarımlar kullanılarak da de-
korasyon işlemleri genişletilebiliyor. Kaynak : www.hurriyetemlak.com
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Çin, 2020’den İtibaren Şehirlerini Yapay Ay İle 
Aydınlatmayı Hedefliyor

Cin’in Sichuan şehri, 2020 yılında uzaya bir yapay ay fırlatmayı ve 
geceleri aydınlatma için sokak lambaları yerine, bu ayı kullan-
mayı planlıyor. Bu şekilde sokakları aydınlatma maliyetlerinin 

önemli ölçüde azaltılması ve şehre turistlerin çekilmesi planlanıyor.

Bu yapay ay, gerçek aydan 8 kat daha parlak olacak ve 10 ila 80 km 
arasındaki bir yarıçaptaki alanı aydınlatabilecek.

Asia Times’ın paylaştığı habere göre, Çin’in Chengdu eyaletinin baş-
kenti olan Sichuan şehri, yapay bir ay yaparak bunu 2020 yılında 
uzaya fırlatmayı ve geceleri aydınlatma için sokak lambaları yerine, 
bu ayı kullanmayı planlıyor.

Design Taxi’nin paylaştığı haberde belirtilene göre, bu yapay ay ya 
da diğer bir deyişle aydınlatma uydusu, gerçek aydan 8 kat daha 
parlak olacak ve 10 ila 80 km arasındaki bir yarıçaptaki alanı aydın-
latabilecek. 

Ayrıca bu insan yapımı ay, güneş ışığını yansıtmak için son derece 
yansıtıcı olan bir katmanla kaplanacak. Bunların yanı sıra dünya üze-

rinde ne kadar geniş bir yarıçaptaki alanın aydınlatılacağı yetkililer 
tarafından kontrol edilebilecek.

People’s Daily isimli Çin gazetesi, yıllardır bu aydınlatma uydusu üze-
rinde çalışıldığını ve en sonunda prototipin tamamlandığını belirtti. 

Bu proje başarılı bir şekilde hayata geçerse, Chengdu eyaleti sokak-
ları aydınlatma maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilecek. 

Tabii ki, Çinli yetkililer bunun yanı sıra insan yapımı bu ayın ihtişamı-
nı görmek için çok sayıda turistin şehre akın etmesini bekliyor.

Çin, daha önce de birçok kez bilim-kurgu filmlerine taş çıkartan 
tarzda teknolojik gelişmelerle adını duyurmuştu. Geçtiğimiz yıl içe-
risinde, ülkede 2020 yılı itibarıyla Black Mirror dizisindeki sosyal skor 
uygulamasına benzer bir uygulamanın hayata geçirileceğini ve bu 
şekilde vatandaşların sınıflandırılacağını sizlere aktarmıştık. 

Geçtiğimiz Haziran ayında ise Çin hükümetinin güvercin görünü-
mündeki dronelar aracılığıyla vatandaşlarını gözetlediğini paylaş-
mıştık.
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Legrand, Enerji Tasarrufunda Maksimum 
Verim Sağlıyor

Legrand, sürdürülebilir dünyaya katkı sağlayan inovatif ürünle-
riyle yaşam alanlarında yer almaya devam ediyor. Harekete göre 
aydınlık seviyesini ayarlayan aydınlatma yönetimleriyle Legrand, 

gereksiz ışık tüketimini engelleyerek enerjiden tasarruf sağlıyor.

Legrand, sürdürülebilir dünyaya katkı sağlayan inovatif ürünleriyle 
yaşam alanlarında yer almaya devam ediyor. Harekete göre aydınlık 
seviyesini ayarlayan aydınlatma yönetimleriyle Legrand, gereksiz 
ışık tüketimini engelleyerek enerjiden tasarruf sağlıyor.

Algılama türüne ve uygulama alanına göre sunduğu iki farklı çözüm 
önerisiyle yaşam alanlarına uyum sağlayan Legrand aydınlatma yö-
netimi, EN 15193 standardına göre kullanıcısının yüzde 60 tasarruf 
sağlamasına yardımcı oluyor. 

Bağımsız çözümler ve BUS I SCS çözümleri olarak ikiye ayrılan aydın-
latma yönetimi için kullanılan sensörlerin en iyi sonucu vermesi için 
ise lokasyon önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. 

Ayrıca varlık ve yokluk aktivitesi, duvar, kapı ve pencerelerin yerle-
şimi, mekanın doğal ışıktan yararlanma durumu ve mekanın içeri-
sindeki eşyaların dekorasyonu da aydınlatma yönetiminin seçimi 
konusunda önem arz eden unsurlardan birkaçını oluşturuyor.

Ortamdaki Işık Seviyesine Göre Aydınlatmayı Kontrol Ediyor

Aydınlatma yönetimlerini oluşturan bir diğer unsur olan hareket 
sensörleri, doğal ışık kaynağının olduğu ve/veya olmadığı yerlerde 
de rahatlıkla kullanılıyor. 

Ortamdaki ışık seviyesine göre aydınlatmayı kontrol eden bu sensör-
ler, ofisler için uygun seçeneklerden biri oluyor. Varlık (occupancy) 
ve yokluk (vacancy) modlarında çalışabilen sensörler konfigürasyon 
cihazlarıyla da rahatlıkla ayarlanabiliyor. 

HVAC çıkışı ve perde panjur kontrolü sağlayan aydınlatma yönetim-
leri, Legrand güvencesiyle kullanıcısıyla buluşuyor.
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İsveçli Aydınlatma Üreticisi Fagerhult, İtalyan 
Iguzzini’yi Satın Alıyor

Swedish Lighting Manufacturer Fagerhult 
Agrees To Buy Italy’s Iguzzini

aydınlatma
lighting

Bu satın alma, tasarım ve mimari aydınlatma pazarında yaşan-
makta olan bir dizi birleşme ve satın almanın da son bir örne-
ği. Tasarım aydınlatma pazarı, İsveçli büyük aydınlatma şirketi 

Fagerhult Group’un yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda şık armatürleri ile 
tanınan 230 milyon avroluk İtalyan aile şirketi iGuzzini illuminazione 
SpA’nın % 100 hissesini almak üzere bir niyet mektubu imzalama-
sıyla her zamankinden daha fazla gündemde olacak gibi görünüyor.

Fagerhult tarafından duyurulan bu satın almanın bedeli konusunda 
ne Fagerhult ne de IGuzzini tarafından bir açıklama yapılmadı.

Fagerhult tarafından yapılan açıklamada “İşlemler tamamladıktan 
sonra satıcılar (Fimag SpA ve Tipo TIP - PreIPO SpA tüzel kişiliği ara-
cılığıyla Guzzini ailesi), birleşik tüzel kişiliğin hissedarları olmak üze-
re Fagerhult hisselerinin dikkate değer önemli bir oranını alacaktır. 
Adolfo Guzzini (İGuzzini’nin Başkanı) ve Andrea Sasso (iGuzzini’nin 
CEO’su) - iGuzzini içinde ilgili yönetici rollerinde kalmalarına ek ola-
rak - Fagerhult’un üst yönetiminde de önemli roller üstlenecekler.” 
ifadeleri kullanıldı.

Anlaşma, Fagerhult’un yeni CEO’su Bodil Sonesson’un Habo’da İsveç 
merkezli şirketin yönetimini üstlenmesinden bir hafta sonraya denk 
geldi.

Geçen yıl 5.17 milyar İsveç kronu (bugünkü döviz kuruyla 581 mil-
yon dolar) gelir eden Fagerhult, uzun süredir hem doğal olarak hem 
de satın almalarla büyümektedir. Whitecroft Lighting, Designplan 
Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED 
Lineer, WE-EF ve Veko gibi markaların da aralarında bulunduğu 14 
markadan oluşan bir portföye sahiptir.

İGuzzini’nin de eklenmesiyle, Lux’un yayımında da belirtildiği gibi, 
Grup Laser Blade, Downlights Lazer ailesi ve Dean Skira tasarımı 
Trick gibi çok beğenilen ürünlerin de idaresinde yer almış olacak.

Burada bu yılın başlarında İtalyan Endüstriyel Tasarım Derneği’nden 
ömür boyu başarı ödülü olan Compasso d’Oro’yu kabul ederken 

It’s the latest in a series of mergers and acquisitions in the designer and 
architectural lighting market. The designer lighting market seems to 
be more in play than ever as Swedish lighting heavyweight Fagerhult 
Group has signed a letter of intent to acquire 100% of Italy’s iGuzzini 
illuminazione S.p.A, a €230 million family-owned company known for 
stylish luminaires in both the indoor and outdoor markets.

Neither Fagerhult nor iGuzzini revealed the agreed price of the acquisi-
tion, announced by Fagerhult.

“Upon finalizing the transaction, the sellers (the Guzzini family 
through the legal entity Fimag S.p.A and Tipo TIP  PreIPO S.p.A) will re-
ceive a significant portion of the consideration in Fagerhult shares with 
the aim of becoming shareholders of the combined entity,” Fagerhult 
said. “Adolfo Guzzini (president of iGuzzini) and Andrea Sasso (CEO of 
iGuzzini)  in addition to remaining in their respective executive roles 
within iGuzzini  will assume important roles in the top management 
of Fagerhult.”

The agreement comes a week after Fagerhult’s new CEO Bodil Sones-
son took the helm at the Habo, Sweden-based company.

Fagerhult, which had revenue of 5.17 billion Swedish krona last year 
($581 million at today’s exchange rate), has a long history of grow-
ing by acquisition, as well as organically. It has a stable of 14 brands, 
some of which include Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle 
Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear, WE-EF, and 
Veko.

In adding iGuzzini, it would be become the steward of highly-acclaimed 
products such as the Laser Blade, the Laser family of downlights, and 
the Dean Skira-designed Trick, as the publication Lux has pointed out.

iGuzzini co-founder Adolfo Guzzini, seen here accepting a Compasso 
d’Oro Award earlier this year for lifetime achievement from the Italian 
Association for Industrial Design, will continue as president of the Ital-
ian company and will also take up a management role at Fagerhult.

Fagerhult also has been embracing the Internet of Things (IoT) lighting 
movement, having acquired key technology assets from Australia’s for-
mer IoT lighting specialist Organic Response in early 2017. Fagerhult 
has said it intends to use the technology, now renamed as OR, in-house 
rather than market it to other lighting companies.

iGuzzini, on the other hand, has made little noise about the IoT. LEDs 
Magazine asked Fagerhult via email whether it intends to infuse iG-
uzzini wares with IoT capabilities. We had not received a response 
by the time this story posted. We’ve also inquired about whether it 
intends to let go any of the 1300 employees at iGuzzini, founded by 
Adolfo Guzzini and his brothers in 1959.
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görülen iGuzzini kurucu ortağı Adolfo Guzzini, İtalyan şirketinin 
başkanı olarak devam edecek ve aynı zamanda Fagerhult’da da bir 
yönetim rolü üstlenecek.

Fagerhult ayrıca, 2017’nin başlarında Avustralya’nın eski IoT aydın-
latma uzmanı Organic Response’den kilit teknoloji varlıkları satın 
alarak Internet of Things (IoT) (Nesnelerin İnterneti) aydınlatma 
mekanizmasının da sahibi olmuştu. Fagerhult, onu diğer aydınlat-
ma şirketlerine pazarlamak yerine, OR olarak yeniden isimlendirilen 
teknolojiyi artık kendisi kullanmak istediğini belirtti.

Diğer yandan iGuzzini, IoT hakkında çok fazla bir açıklama yapmadı. 
LEDs Magazine olarak, Fagerhult’a eposta yoluyla ulaşarak iGuzzini 
ürünlerinde IoT özelliklerini kullanıp kullanmayacağını sorduk. Bu 
yazının yayınlandığı zamana kadar henüz bir yanıt tarafımıza ulaş-
mamıştı. Ayrıca, Adolfo Guzzini ve kardeşleri tarafından 1959 yılında 
kurulan iGuzzini’nin 1300 çalışandan herhangi biriyle yollarının ay-
rılıp ayrılmayacağı konusunda da bilgi talep ettik.

Anlaşma, genelde özel sermaye şirketlerinin hisse topladığı, finansal 
sorunlarla boğuşan İtalya’da makul bir ağırlığı olan tasarım aydın-
latma pazarında son zamanlarda yapılan bir dizi birleşme ve satın 
almaların son bir örneği durumunda.

Haziran ayında, İtalyan özel sermaye şirketi Investindustrial Group 
Holdings SA,  kökleri 1874 yılına dayanan ve son on yılda mülkiyet 
sahipliği birkaç kez el değiştirmiş olan Danimarkalı tasarım şirketi 
Louis Poulsen’i satın aldı. Louis Poulsen, 2007 yılında Floransa mer-
kezli Targetti Sankey’in Louis Poulsen’i Kopenhag merkezli yatırım 
şirketi Polaris’ten satın almasıyla İtalyanlara geçmişti. Targetti, onu 
2014 yılında Polaris’e geri satmış, Polaris ise geçtiğimiz Haziran ayın-
da İtalya’nın Investindustrial şirketine satmıştı.

Investindustrial, Louis Poulsen’ın ve aynı zamanda Investindustrial’in 
sahip olduğu bir İtalyan aydınlatma şirketi olan Flos’un aydınlatma 
ürünleriyle yeni bir “kaliteli lüks tasarım” ürünler markası oluştur-
mak niyetiyle ABD’li özel sermaye şirketi dev Carlyle Group ile ekip 
kurduğunda görüşme ve pazarlıklar  Eylül ayında da devam etti. Bu 
İtalyan mobilya üreticisi B & B Italia’yı da kapsıyor.

Carlyle ve Investindustrial yeni girişimi duyurduğunda, Carlyle, “her 
üç şirketin de, özellikle Castiglioni kardeşler tarafından tasarlanan 
Arco lambası, B&B Italia’nın Gaetano Pesce tasarımı Up chair’ı ve Lo-
uis Poulsen’in Poul Henningsen tarafından tasarlanan PH 5 lambası 
da dahil olmak üzere, benzersiz, ikonik ürünler için saygın ve iyi bir 
şekilde yapılandırıldığını” açıkladı.

Ayrıca, Atlanta merkezli LED aydınlatma alanında uzman Acuity 
Brands, Acuity CEO’su Vernon Nagel’in “zorlu” olarak nitelendirdiği 
genel aydınlatma piyasası koşullarında, İspanyol aydınlatma firması 
Carandini’yi kısa zaman önce İspanya’nın LEDS C4 şirketine sattı.

Fagerhult ise, Fagerhult yönetim kurulundan ve karar verebilecek 
“herhangi bir rekabet karşıtı” düzenleyiciden beklenen onay sonrası 
Recanati merkezli iGuzzini’yi bu yıl sonuna kadar devralmayı um-
maktadır.

Fagerhult’un kendi mülkiyet yapısı da hırslı bir tabloyu yansıtmak-
tadır. Şirket halka açık olmakla birlikte İsveç yatırım şirketi AB Latour 
şirketin neredeyse yarısına sahiptir. Fagerhult’un eski CEO’su Johan 
Hjertonsson, Latour’un CEO’su olmak için Sonesson’dan ayrılmıştır.

The agreement is the latest in a recent series of mergers and acquisi-
tions in the designer lighting market, with a fair amount of the activity 
having a presence in Italy, a financially-troubled country in which pri-
vate equity companies have in general been picking up interest.

In June, Italian private-equity firm Investindustrial Group Holdings 
SA acquired Denmark’s Louis Poulsen, a company with Danish design 
roots dating back to 1874 and the ownership of which has bounced 
around over the last decade. Louis Poulsen went into Italian hands in 
2007 when Florence-based Targetti Sankey acquired it from Copenha-
gen-based investment firm Polaris. Targetti sold it back to Polaris in 
2014, which sold it to Italy’s Investindustrial this past June.

The wheeling and dealing continued in September, when Investin-
dustrial teamed with US private-equity giant Carlyle Group to estab-
lish what they intend to be a new brand of “high-end design” goods 
including lighting from Louis Poulsen as well as from Flos, an Italian 
lighting company already owned by Investindustrial. It also includes 
Italian furniture maker B&B Italia.

When Carlyle and Investindustrial announced the new venture, Carlyle 
noted that “all three companies are established and well regarded for 
their unique, iconic products, notably including B&B Italia’s Up chair 
by Gaetano Pesce, the Arco lamp designed for Flos by the Castiglioni 
brothers, and Louis Poulsen’s PH 5 lamp, designed by Poul Henning-
sen.”

Also, Atlanta based LED lighting specialist Acuity Brands recently 
sold Spanish lighting firm Carandini to Spain’s LEDS C4, amid general 
lighting market conditions that Acuity CEO Vernon Nagel described as 
“challenging.”

Fagerhult said it hopes to complete its acquisition of Recanati-based 
iGuzzini by the end of this year, pending approval by the Fagerhult 
board and by “any anti competition” regulators that might have to 
rule.

Fagerhult’s own ownership structure reflects an acquisitive ethos. The 
company is publicly traded, but Swedish investment firm AB Latour 
owns nearly half of it. Fagerhult’s former CEO Johan Hjertonsson gave 
way to Sonesson in order to become CEO of Latour.
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Osram da Bir IoT Kullanıcısıdır
Osram is an IoT User, Too

Osram sadece bu konsepti satmıyor, aynı zamanda onu uygulu-
yor. Kablosuz ağ bağlantılı gezici robotlar, sensörlerden, veri 
ve benzeri şeylerden en iyi şekilde faydalanarak fabrika alanı 

civarındaki materyalleri taşımakta kullanılacak.

İşte verdiğin-nasihati-kendin-uygula bölümünden bir örnek. Inter-
net of Things (Nesnelerin İnterneti) (IoT) özelliğini ve veri servis-
lerini ürünlerine eklemlemeye çalışan aydınlatma devi Osram, IoT 

teknolojisinin sınırlarını da bir kullanıcı olarak zorluyor. Tam ihtiyaç 
duyulduğu yer ve zamanda kablosuz ağ bağlantılı gezici robotların 
fabrika ortamında çalıştırılması ve terminallere malzemeler yerleş-
tirilmeleri planlanıyor.

Şirket şimdi Ocak ayında bunu, LED lambalar için kablolar, kimyasal-
lar ve diğer ön malzemeler üreten Schwabmünchen’deki bir fabrika-
da deneme amaçlı kullanmaya hazırlanıyor.

Münih merkezli Osram, bu konuda Deutsche Telekom(DT) ile çalışı-
yor. DT, LTE bağlantısına ve karmaşık saha dışı hesaplama işlemlerini 
bir saha içi sunucusuna aktaran “Edge Cloud” fonksiyonuna sahip 
Campus Network adlı akıllı bir iletişim ağı kuracak.

Osram ve DT, Edge Cloud’un veri işlemeyi hızlandırmaya yardımcı 
olduğunu ve yapay zekanın (AI) da büyük bir rol oynayacağını ifade 
ediyorlar.

It doesn’t just sell the concept. It practices it. Wirelessly networked 
roaming robots will haul materials around a factory, making the most 
of sensors, data and the like.

Here’s one for the practice-what-you-preach department. Osram, the 
lighting giant that is working hard at adding Internet of Things (IoT) 
and data services to its offerings, is also pushing the boundaries of IoT 
technology as a user. It plans to put wirelessly-networked peripatetic 

robots to work on the factory floor, wheeling materials to stations ex-
actly where and when needed.

The company is preparing now to launch the trial in January at a plant 
in Schwabmünchen, where it produces wires, chemicals, and other 
preliminary materials for LED lamps.

Munich-based Osram is working with Deutsche Telekom. DT will install 
a smart communications network calLED Campus Network that uses 
LTE connectivity plus “Edge Cloud,” which transfers complex offsite 
computing processes to an onsite server.

Osram and DT said Edge Cloud helps speed up data processing, and 
that artificial intelligence (AI) will also play a big role.

With all of that at work, the robots  basically, wireless guided trays on 
wheels that Osram refers to as “real-time automated guided vehicles” 
(AGV) will improve the efficiency of operations.

aydınlatma
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Tüm bunlar sayesinde robotlar – yani esas olarak, Osram’ın “gerçek 
zamanlı otomatik kılavuzlu araçlar” (AGV) olarak adlandırdığı teker-
lekler üzerindeki kablosuz kılavuzlu tablalar- işyerindeki operasyon-
ların verimliliğini artıracak.

Onu gerçek zamanlı otomatik kılavuzlu araç olarak adlandırabilir 
veya ona sadece robot da diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin, o, bu Os-
ram fabrika ortamındaki üretim malzemelerinin bir IoT mekanizma-
sında getirip götürülmesi için tasarlanmıştır. 

Osram ve DT tarafından yapılan ortak açıklamada: “Ortaklar, AI (ya-
pay zeka) ve çift kesitli Campus Network desteğiyle, malzemelerin 
otonom araçlarla taşınmasını test edecek ve bu sayede Osram fab-
rikasındaki üretim ortamını daha iyi anlama imkanı bulacaklardır.” 
denmektedir. 

Şirketler bunun için harcadıkları para miktarı konusunda herhangi 
bir açıklamada bulunmadı. Ayrıca Osram, LEDs Magazine’e ne kadar 
büyük bir alanda ve kaç robotun test edildiği konusunda bilgi ver-
meyi de kabul etmedi.

Proje, geçtiğimiz yıl, Berlin ve Schwabmünchen’deki tesislere odak-
lanacağını söyleyen Osram CEO’su Olaf Berlien tarafından dile geti-
rilen “Osram’ın Gelecek Konsepti” (Zukunftskonzept Osram) fabrika 
modernizasyonu hamlesine tam olarak uyuyor.

Schwabmünchen testinde yer alan robotik ortaklar arasında Gestalt 
Robotics, InSystems Automation ve Fraunhofer Üretim Sistemleri ve 
Tasarım Teknolojileri Enstitüsü bulunuyor.

Osram ve DT konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, “AGV, sensörle-
rin yardımıyla tesis ortamını taramakta sonrasında ortam verileri 
Campus Network üzerinden Edge Cloud’a aktarılmaktadır. Ardından 
karmaşık algoritmalar bunları kontrol verilerine dönüştürmektedir. 
LTE, Edge Cloud ve yapay zekanın etkileşimi, gerçek zamanlı işlemeyi 
güvence altına almaktadır. Böylelikle, ulaştırma sisteminin fabrika 
alanında otonom olarak kontrolü sağlanmaktadır” ifadelerine yer 
vermişlerdir.

Sensörler, veriler, kumandalar ve algoritmalar hakkında konuşulan 
her şey, Osram’ın bu günlerdeki akıllı aydınlatma, LED çipler ve akıllı 
bina hizmetleri satma misyonuna yönelik projesiyle çok iyi örtüş-
mektedir. Ancak bu sadece aydınlatma ile sınırlı değildir; sensörler 
ve iletişim çipleri, aydınlatmadan, şoförsüz araçlara yön vermeye ve 
gayrimenkul yönetiminin veriminin artırılmasına kadar her şeyin 
iyileştirilmesine yarayan verileri de toplamaktadır. Kaynak: LED’s Magazine

You can call it a real-time automated guided vehicle, or you can call it 
a robot. Whatever you call it, it is designed to shuttle manufacturing 
materials around this Osram plant in an IoT scheme. 

“With the support of AI and the dual slice Campus Network, the part-
ners will test the transport of material by autonomous vehicles,” Os-
ram and DT said in a joint announcement. “By this they get a better 
understanding of the production environment in the Osram factory.”

The companies did not reveal the amount of money they are spending. 
Osram also declined to tell LEDs Magazine how many robots it is test-
ing over how big an area.

The project fits neatly into the “Future Concept Osram” (Zukunft-
skonzept Osram) factory modernization push articulated by Osram 
CEO Olaf Berlien last year, who said at the time that efforts would focus 
on facilities in Berlin and Schwabmünchen.

Robotic partners in the Schwabmünchen trial include Gestalt Robotics, 
InSystems Automation, and Fraunhofer Institute for Production Sys-
tems and Design Technology

“The AGV scans the environment in the plant with the help of sensors,” 
Osram and DT said. “These environmental data will be transferred via 
Campus Network to an Edge Cloud. Complex algorithms transform 
them into control data. The interaction of LTE, Edge Cloud, and arti-
ficial intelligence guarantees the real-time processing. This allows the 
autonomous control of the transport system in the company area.”

With all that talk about sensors, data, controls, and algorithms, the 
project is very much in spirit with Osram the vendor’s mission these 
days to sell smart lighting, LED chips, and smart building services not 
even always lighting related  in which sensors and communication 
chips gather data that helps improve everything from lighting to guid-
ing driverless cars to improving real estate management. LED’s Magazine
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İstanbul Yeni Havalimanı’na 
Siemens Türkiye İmzası

İstanbul Yeni Havalimanı’nın enerji yönetimi ve yangın güvenliği 
sistemleri Siemens Türkiye’ye emanet. Havalimanı, tamamlandı-
ğında yaklaşık 50 bin kişilik bir yerleşim yeri kadar enerji tükete-

cek. Bu nedenle enerji altyapısının yüksek teknolojiyle ve kesintisiz 
hizmet anlayışıyla kurulmuş olması kritik önem taşıyor.

Havalimanının tüm enerjisinin kesintisiz ve yüksek verimli dağıtımı, 
Siemens Türkiye’nin Gebze’deki fabrikasında yerli olarak ürettiği orta 
gerilim panolarıyla gerçekleşecek. 

Ayrıca Enerji Yönetim Sistemi (SCADA) Siemens Türkiye, mühendisle-
ri tarafından kuruldu. Dijitalizasyon sayesinde, tesisler merkezi kont-
rol noktasından izlenerek enerji kesintileri minimuma indirilecek ve 
verimlilik noktaları belirlenerek enerji sarfiyatında yüksek tasarruf 
sağlanacak.

Siemens Türkiye’nin enerji altyapısındaki bir diğer önemli katkısı 
da havalimanındaki en kritik bölgelerden Pist Aydınlatma Kontrol 

Binası’nda (CCR) gerçekleşti. CCR’ın alçak gerilim pano sistemi de 
Siemens Türkiye’ye ait.  Siemens Türkiye, yüksek teknolojisiyle enerji 
yönetiminin yanı sıra bina teknolojileri alanında da havalimanına 
hizmet sunuyor. 

Terminal Binası, Hizmet Merkezi, Trafo Merkezi, Ödüllü Hava Trafik 
Kontrol Kulesi ve İtfaiye Binası’nın yangın algılama sistemleri Sie-
mens Türkiye’ye ait. 

Entegre Güvenlik Yönetim (ISM) merkezi ile entegre çalışan Sinteso 
akıllı yangın algılama çözümü, yangına karşı korumada, sıcaklık ve 
duman güvenliği sağlamada anahtar rol oynuyor.

Türkiye’nin en büyük projelerinden, ulaşım ağında önemli bir ko-
numda bulunan İstanbul Yeni Havalimanı’nın Cumhuriyetimizin 
95’inci yılının kutlanacağı 29 Ekim 2018 tarihinde açılması için ha-
zırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 

güvenlik
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Havalimanının Enerji Yönetim Sistemi (SCADA) altyapısı, orta gerilim 
pano tedariği, pist aydınlatma kontrol odası alçak gerilim sistemi ve 
yangın algılama sistemlerinin kurulumunu Siemens Türkiye yürütü-
yor. 

İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki Siemens çözüm ve hizmetlerinin glo-
bal bir deneyim ve uzmanlıktan güç aldığını belirten Siemens Türki-
ye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, şunları ifade etti: 

“Siemens, gerek enerji yönetimi ve verimliliği gerekse bina teknolo-
jileri konusunda dünyada ve Türkiye’de uzun yıllara dayanan uzman-
lığıyla fark yaratan çözümler geliştiriyor. 

Bu çözümlerimizin İstanbul Yeni Havalimanı gibi büyük ve önemli 
projelerde yer almasından gurur duyuyoruz. Projede, Gebze Fabri-
kamız’ da üretilen elektrik panolarının kullanılması ve böylece ülke-
mize daha da büyük bir katma değer sağlayabilmemiz bizim için bir 
başka mutluluk vesilesi. 

Siemens Türkiye olarak ürün ve çözümlerimizle ülkemizin en büyük 
projelerine destek vermeye ve teknolojimizi Türkiye’nin hizmetine 
sunmaya devam edeceğiz.”

Kesintisiz ve Verimli Enerji Dağıtımı

Tamamlandığında yaklaşık 50 bin kişilik bir yerleşim yeri kadar ener-
ji tüketecek olan havalimanının tüm elektriğinin kesintisiz ve verimli 
bir şekilde dağıtımını sağlayan Siemens Türkiye, projeye 750 adet 
orta gerilim panosu temin etti. Yeni Havalimanı, Türkiye’de yüksek 
güvenlikli pano sınıfında tek seferde en fazla sayıda orta gerilim pa-
nosunun tedarik edildiği proje oldu. 

Havalimanının en kritik bölgesi olan pist aydınlatması kontrol bi-
nasının (CCR) alçak gerilim sistemlerinin de kurulumunu sağlayan 
Siemens Türkiye, panoların tamamını Gebze Fabrikası’nın 65 ülkeye 
ihraç yapan tesisinde üretti.

SCADA  İle Tam Kontrol

Siemens Türkiye, enerji izleme ve kontrolünü ise SCADA altyapısıyla 
sağlıyor. SCADA yazılımı olarak Spectrum Power 5, saha ekipmanla-
rıyla iletişimi sağlayan RTU olarak SICAM serisi ve yük atma işlemi 
için de S7-400 PLC ailesi kullanılıyor. 

• Orta ve alçak gerilim panolarının devrede olup olmadığını sürekli 
kontrol eden SCADA sayesinde;

• Tesisler merkezi kontrol noktasından izlenerek enerji kesintileri mi-
nimuma indiriliyor.

• 60 bini aşkın veri anlık olarak sistem tarafından değerlendiriliyor ve 
operatörlere en iyi işletme koşulları için öneriler sunuluyor. 

• İşletmenin enerji verimliliği sağlayabileceği noktalar kısa sürede 
belirleniyor.

• Tüm dağıtım şebekesinin dijitalizasyonu sayesinde kesintisiz ve 
sürekli elektrik dağıtımında diğer tesislere örnek teşkil edecek bir 
çözüm sunuluyor. 

• Bunun yanı sıra dinamik olarak çalışan yük atma sistemi ile acil 
durumlarda havalimanının kesintisiz enerji dağıtımı garanti altına 
alınıyor.

• Enerji ölçme sistemi sayesinde de elektrik tüketimine ait faturalan-
dırma doğrudan yapılabiliyor.

Üst Düzey Güvenlik Sağlanıyor

Siemens Türkiye Bina Teknolojileri bölümü de İstanbul Yeni Havali-
manı projesine Terminal Binası, Hizmet Merkezi ve Trafo Merkezi’nde 
72, Ödüllü Hava Trafik Kontrol Kulesi ve İtfaiye binalarında ise 16 
adet Sinteso yangın algılama sistemi ile destek oluyor. 

Siemens’in gelişmiş bina yönetim çözümü Desigo CC Entegre Bina 
Yönetim yazılımı ile izlenen sistemin izleme ve kontrol noktaları; gü-
venlik odası ve havaalanı operasyon merkezinde yer alıyor. 

Entegre Güvenlik Yönetim (ISM) merkezi ile entegre çalışan Sinteso 
akıllı yangın algılama çözümü, yangına karşı korumada, sıcaklık ve 
duman güvenliği sağlamada anahtar rol oynuyor. 

Havalimanları Siemens’e Emanet

Havalimanının tüm elektrik dağıtım sisteminde, ayrıca kritik nok-
talardaki alçak gerilim ve yangın algılama sistemlerinde Siemens’in 
tercih edilmesinde, şirketin bugüne kadar üstlendiği projelerde elde 
ettiği başarılar ve Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, 
İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Frankfurt Havalimanı gibi büyük 
projelerdeki önemli referansları rol oynadı. 

İstanbul 3. Havalimanı İle İlgili Önemli Bilgiler 

• Projenin yatırım bedeli 10,2 milyar Euro.

• Projenin tüm fazları tamamlandığında yolcu kapasitesi yılda 200 
milyon olacak. Projenin ilk fazında 90 milyon yolcu kapasitesine 
ulaşılacak. 

• Tek çatı altında en büyük terminal binasına sahip havalimanı: 1 
milyon 400 bin metrekare.

• 5 adet kuzey – doğu bağımsız paralel pist, 1 adet doğu – batı pisti 
toplam 6 adet pist olacaktır.

• Ödüllü Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Kontrol Binası, Mimarlık ve 
Dizayn Müzesi-Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avru-
pa Merkezi tarafından verilen 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülünü 
kazandı. Kulenin tasarımı lale figürünü andırıyor ve yüksekliği 90 
metre.
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KOBİ’ler Veri Sızıntılarına Yenik Düşüyor
Siber Saldırıların %71’İ KOBİ’leri Hedefliyor

KOBİ’ler, büyük şirketlerdeki finansal değeri yüksek veriler du-
rurken kendilerinin hackerler tarafından hedef alınmayacağını 
düşünüyor ancak bu düşünce onları kolay lokma haline getire-

biliyor. 

Bu konuda yapılan yeni bir araştırma, saldırıların %71’inin 100’den 
az çalışana sahip olan şirketlerde gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Si-
ber güvenliği sağlamanın sadece büyük şirketlerin problemi olduğu 
yanılgısına düşülmemesi gerektiğini belirten Komtera Teknoloji gü-
venlik uzmanları, KOBİ’lerin izleyebileceği 8 güvenlik adımını pay-
laşıyor.

Büyük şirketlere göre finansal değeri daha düşük verilere sahip ol-
dukları için siber korsanların kendilerine saldırmayacağını düşünen 
KOBİ’ler, siber saldırılara hazırlıksız yakalanıyor. 

KOBİ’ler ile ilgili yapılan yeni bir araştırma, siber saldırıların %71’inin 
küçük işletmeleri hedef aldığını ortaya koysa da, bu şirketlerin çoğu 
yeterli güvenlik önlemlerini almayı hala erteliyor. 

Güvenlik eksikliğinden dolayı en basit saldırılardan bile etkilenen 
KOBİ’lerin henüz sektörlerinde yolun başındayken dolandırıcılık veya 
kimlik hırsızlığı gibi sorunlarla karşılaşması, büyük hasarlar yaratı-

yor. Bilişim güvenliği alanındaki dağıtım ve çözümleriyle pazarda li-
der konumda bulunan Komtera Teknoloji, her boyuttaki şirketin güç-
lü bir siber güvenliğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak uygulanması 
gereken güvenlik kurallarını paylaşıyor.

KOBİ’lerin Uygulaması Gereken 8 Önemli Güvenlik Kuralı

Risklerin farkında olmayan, uygulanması gereken güvenlik prog-
ramlarını sistemlerine adapte etmeyen veya güncellemeyen KOBİ’ ler, 
hackerlerin iştahını kabartıyor. 

KOBİ’lerdeki siber güvenlik bilincinin yetersiz olduğunu belirten 
Komtera Teknoloji güvenlik uzmanları, zaman ve bütçe eksikliği ile 
beraber alanında uzman bir siber güvenlik uzmanının yokluğunun 
da güvenlik seviyesini azalttığını vurgulayarak KOBİ’leri siber saldırı-
lardan kurtaracak güvenlik adımlarını paylaşıyor.

Güvenlik Duvarı Kullanın:  Siber saldırılara karşı savunmada ol-
mazsa olmaz bir nitelik taşıyan güvenlik duvarları, KOBİ’ler ile siber 
saldırganlar arasında çok önemli bir bariyer yaratıyor. Dış kaynak-
lardan sağlanan güvenlik duvarları dışında, günümüzde çoğu şirket 
artık ek koruma sağlamak için iç güvenlik duvarlarından da fayda-
lanmaya başlıyor. 

güvenlik
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Ayrıca, iş amaçlı kullanılan kişisel cihazlar da güvenlik tehdidi yarat-
tığı için şirket ağına erişimi olan her cihaza dikkat edilmesi gerekiyor.

Siber Güvenlik Politikalarınızı Belgeleyin: KOBİ’ler bazen söy-
lentiler veya sezgilere dayalı kararlar alabilse de siber güvenlik, 
belgelendirmenin çok önemli olduğu alanlardan biri konumunda 
bulunuyor. Güvenlik kuralları ve denetim sonuçları gibi güvenlik ile 
ilgili her konunun mümkün olduğunca belgelendirilmesi, kurumlara 
daima yarar sağlıyor. Bu belgelendirme işlemleri için çevrimiçi pek 
çok araçtan da faydalanılabiliyor.

Mobil Cihazları Güvenlik Planına Dahil Etmeyi Unutmayın: Gün-
cel bir araştırma, şirketlerin %59’unun çalışanlarının kendi cihazları 
ile çalışmasına izin verdiğini ortaya çıkartıyor. Bu konuda bilgisayar-
lara az da olsa dikkat edilirken, telefonlar veya diğer akıllı cihazlar 
genelde atlanıyor. 

KOBİ’lerin güvenlik kurallarını mobil cihazları da kapsayacak ve 
kontrol edecek şekilde genişletmesi, otomatik yürütülen güvenlik 
güncellemelerini denetleyecek ve tüm akıllı cihazların güvenlik 
uyum takibini yapacak bir çalışan bulundurması gerekiyor.

Çalışanları Eğiterek Bilinçli Olmalarını Sağlayın: KOBİ’lerdeki 
çalışanların, asıl görevlerinin dışında olan işleri de zaman zaman 
yaptığı biliniyor. Bu sebeple, iş ağına erişimi olan bütün çalışanların 
şirket kuralları hakkında eğitimli olmasının şart olduğu vurgulanı-
yor. 

Bu nedenle siber saldırganlar daha fazla saldırı tekniği geliştirdikçe 
çalışanların düzenli olarak bilgilendirilmesi ve güvenlik protokolleri-
nin onlara uygun şekilde güncellenmesi önem taşıyor.

Güvenli Şifre Uygulamalarını Zorunlu Kılın: Çalışanların şifre 
değişimi zorunluluklarını can sıkıcı buldukları bir gerçek ancak veri 
sızıntılarının %63’ünün kaybedilen, çalınan veya yanlış seçilen zayıf 
şifrelerden kaynaklı olduğu düşünülüyor. 

Keeper ve Ponemon şirketlerinin ortaklaşa hazırladığı bir raporda ise 
KOBİ’lerin %65’inin şifre kurallarına gösterilen uyumu denetleme-
diği görülüyor. 

Özellikle günümüzde çalışanların şirketlere kendi cihazlarını getir-
melerinin sıklığı düşünüldüğünde, şirket ağına bağlanan tüm cihaz-
ların güçlü şifrelerle korunmasının önemi ortaya çıkıyor. 

Şifrelerin büyük ve küçük harf, rakam ve semboller bir arada olacak 
şekilde oluşturulması ve bütün şifrelerin iki ile üç ay arasında değiş-
tirilmesi tavsiye ediliyor.

Verileri Düzenli Olarak Yedekleyin: Saldırılara karşı mümkün 
olduğunca önlem alan şirketler bile veri sızıntılarıyla karşılaşabili-
yor. Word tabanlı dokümanlar, elektronik dosyalar, veri tabanları, 
finansal dosyalar ve insan kaynaklarıyla alakalı belgeler gibi tüm 
varlıkların yedeklenmesi, sonradan oluşabilecek zararları büyük öl-
çüde azaltıyor. 

Bu yedeklemenin bulut tabanlı bir ortamda yapılması, düzenli gün-
cellemelerinin yüklenmesi ve ara ara kontrollerle yedeğin doğru ça-
lıştığından emin olunması öneriliyor.

Kötü Niyetli Yazılımlara Karşı Savunma Programları Yükleyin: Çalı-
şanların hiçbir zaman kimlik avı saldırısına uğramayacağını ve olta-
lama tekniği içeren mailleri açmayacağını düşünmek kolaya kaçmak 
olarak değerlendiriliyor. 

Nitekim Verizon’un yaptığı araştırma, çalışanların %30’unun bu tür 
mailleri açtığını gösteriyor. Kimlik avı amacıyla gönderilen bağlantı-
ların tıklandığı anda sisteme kötü niyetli yazılım bulaştırmasından 
dolayı sistemlerde savunma yazılımlarının halihazırda yüklü olması 
hayati önem taşıyor. 

Ayrıca, oltalama saldırılarının çoğunlukla belirli pozisyonlardaki çalı-
şanları hedef almasından ötürü bu rollere sahip çalışanlara daha çok 
hatırlatma yapılması da faydalı oluyor.

Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama Kullanın: Alınan tüm önlemle-
re karşı, tek bir güvenlik hatası tüm verilerin ele geçirilmesine sebep 
olabiliyor. SSL VPN gibi kullanıcı oturumu açma ve mail bazlı prog-
ramlarda kolaylıkla çalıştırılabilen çok faktörlü kimlik doğrulama 
araçları ile şifre güvenliği elde edilebiliyor.

Kasım  November  2018
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Bosch, Adana Entegre Sağlık Kampüsü’nü 
Uçtan Uca Güvenlik Sistemiyle Donattı

Güvenlik ve iletişim ürünleri alanında dünyanın önde gelen te-
darikçilerinden Bosch Güvenlik Sistemleri, 318.504 bin metre-
kare büyüklüğünde, toplam 1.550 yatak kapasitesine sahip üç 

özel klinikten oluşan Adana Entegre Sağlık Kampüsü’nü uçtan uca 
güvenlik çözümleriyle donattı. 

Bosch Güvenlik Sistemleri, Türkiye’nin en büyük beşinci şehri Adana’nın 
yanı sıra Hatay, Osmaniye ve çevre illerdeki hastalara da hizmet 
veren, hasta kabulüne başlamadan önce Sağlık Sektöründe En İyi 
Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Projesi ve Dünyanın En Büyük Sismik 
İzolatörlü Hastanesi gibi çeşitli ödüller alan Adana Entegre Sağlık 
Kampüsü için; video gözetim sistemleri, kartlı geçiş ve kontrol sis-
temleri, yangın algılama sistemleri, genel seslendirme ve acil anons 
sistemlerini kapsayan güvenlik çözümleri sunuyor. 

Kurulumu Bosch’un iş ortağı Ateksis tarafından yapılan projedeki 
tüm sistemler, farklı arayüzler aracılığıyla Bosch’un Bina Entegras-
yon Sistemi (BIS) ile tek bir platform üzerinden yönetiliyor. 

Bosch Bina Entegrasyon Sistemi (BIS), bu entegrasyon sırasında mo-
dern kampüsün boyutu ve kompleks yapısının yarattığı zorlu testi 

başarıyla geçti. IP tabanlı video gözetim sistemi, girişler ve koridor-
lar gibi kritik önem taşıyan iç ve dış alanları izleyen 2.000 kamera-
dan oluşuyor. 

Bosch Video Yönetim Sistemi (BVMS) üzerinden yönetilen ve Flexi-
dome, Dinion IP Starlight ve Autodome IP Starlight kameralardan 
sağlanan yüksek çözünürlüklü canlı görüntüler, tesis içinde tek bir 
kontrol odasından takip ediliyor. 

Yangın güvenliğini sağlayan BIS, kampüsteki 30.000 yangın dedek-
törü, yangın ihbar butonları ve arayüz modüllerini içeren yaklaşık 
45.000 tespit noktasını kontrol ediyor. 

Bebek Kaçırma Vakalarına Dijital Önlem 

Hastaların ve yakınlarının acilen tahliye edilmesini gerektiren du-
rumlarda, hemşire masalarındaki hem genel anons hem de yan-
gın algılama sistemlerinin etkinleştirilmesi için hastanenin telefon 
santrali, BIS aracılığıyla genel seslendirme ve acil anons sistemine 
entegre edildi. 

Pembe kod (bebek kaçırma) durumlarında Kadın Doğum Kliniği’nin 
güvenliğini sağlamak için Bosch kartlı geçiş ve kontrol sistemleri, 
alarmları etkinleştirmek üzere yeni doğan bebeklerde RFID etiket-
lerini kullanıyor.

Kaliteli Sağlık Hizmeti İle Entegre Güvenlik Buluştu

Bu kapsamlı çözümü tek bir platforma entegre eden Adana Enteg-
re Sağlık Kampüsü, düşük sahip olma maliyeti, bakım maliyetleri 
ve hata oranı gibi özelliklerle örnek niteliğinde bir hasta güvenliği 
standardına kavuştu. 

Sağlık hizmeti ile entegre güvenliği ön plana çıkaran bu modern 
kampüs, Bosch Güvenlik Sistemleri’nin uçtan uca bir çözüm ka-
pasitesine sahip olduğunu kanıtlıyor. 

güvenlik
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Yaşam Alanlarınız İçin En Akıllı Çözüm
The Smartest Solution For Your Living Areas

Tüm unutkanlıklarınızın önüne MyHome otomasyon sistemiy-
le geçin. Sağladığı konfor ve güvenlik ile yaşamı kolaylaştıran 
BTicino MyHome, yaşam alanlarına getirdiği otomatik komutlar 

sayesinde tüm unutkanlıkların önüne geçiyor.

Sürdürülebilir bir dünya için enerji kaynaklarını en akıllı biçimde 
kullanabilen ve çevreye duyarlı olan BTicino MyHome Otomasyon 
Sistemi, her odanın sıcaklık derecesini farklı ayarlamanın ötesinde 
yaşam alanlarındaki enerji tüketimini ölçüyor ve buna göre enerji ta-
sarrufunu sağlamak için yalnızca öncelikli fonksiyonların çalışmasını 
sağlıyor.

Esneklik 

Işıkların ve panjurların otomasyonu, sıcaklık ayarlaması, enerji yö-
netimi, müzik sistemi, hırsız alarmı, interkom sistemleri ve uzaktan 
kontrol gibi birçok işlevsel özelliğiyle beğeni kazanan MyHome, kul-
lanıcısına küçük fonksiyonları değiştirebilme olanağı tanıyor. 

Öte yandan işlevselliği artıracak parçaları ekleme ve kullanımlarını 
değiştirme gibi büyük düzenleme imkanlarını da sunan sistem, kul-
lanım kolaylığı sayesinde, yaşamı daha basit ve işlevsel kılıyor. 

Myhome otomasyon sistemi, her türlü yapılarda kullanılabilir ve kul-
lanıcısına konfor, güvenlik, enerji tasarrufu, multimedya kontrol ve 
yerel ya da uzak kontrol çözümleri sunuyor.  

Öte yandan Eliot programına uyumluluğuyla da göze çarpan MyHo-
me, önceden tanımlı senaryoları, perde-stor, multimedia ve aydın-
latma yönetimi ile zamandan ve enerjiiden tasarruf sağlar. 

Ticari yapılarda özellikle otellerde yüksek seviyede konfor ve enerji 
tasarrufu sağlanmasına yardımcı olan bu yeni nesil anlayış, kullanı-
cısına dünyanın her yerinden görüntüleme yapabilme, çağrı alabil-
me ve kapı kilidinizi açabilme imkanı tanıyor. 

İletişim Sistemleri

MyHome, modern iletişim sistemleri aracılığıyla yaşam alanları-
nızı kontrol etmenizi sağlarken çoklu kanal özelliğine sahip müzik 
sistemini dahil ederek tüm odlarda ayrı müzik dinleyeceğiniz gibi 
dokunmatik ekran, keypad ve cep telefonunuzdan da yönetimini 
sağlayabilirsiniz, kapıdaki konukları görüntüleyebilmenizi, girişleri-
ni kontrol edebilmenizi sağlıyor. 

Overcome all your forgetfulness with MyHome  automation system. 
BTicino MyHome  makes life easier with the comfort and security it 
provides, and thanks to the automatic commands it brings to the liv-
ing spaces, it overcomes all forgetfulness.

The environmentally friendly BTicino MyHome Automation System, 
which uses the energy sources in the smartest form for a sustainable 
world, measures the energy consumption of living spaces beyond the 
adjustment of the temperature of each room and accordingly, it en-
sures that only priority functions are operated to save energy.

Flexibility

With its many functional features such as automation of lights and 
shutters, temperature adjustment, energy management music system, 
burglar alarm, intercom systems and remote control, MyHome gives 
the user the ability to change small functions.

On the other hand, the system, which offers great arrangement pos-
sibilities such as adding parts that will increase functionality and 
changing their usage, makes life easier and more functional thanks 
to its ease of use. 

Myhome automation system can be used in all kinds of structures and 
offers comfort, security, energy saving, multimedia control and local 
or remote control solutions to its users. On the other hand, MyHome 
which stands out for its compatibility with the Eliot program, provides 
saving time and energy with its predefined scenarios, roller blind, mul-
timedia and lighting management.

This new generation of understanding, which helps to ensure a high 
level of comfort and energy savings in commercial buildings, especially 
in hotels, enables the user to screen, take a call and open the door lock 
from anywhere in the world.

Communication Systems

MyHome  allows you to control your living spaces by means of mod-
ern communication systems, including multi-channel music system it 
allows you to listen to music in all rooms and it also provides you to 
manage with touch screen, keypad and mobile phone and to screen 
your guests on the front door and control their entrances.
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Kone’den Modernizasyon Çözümleri, 
Şimdi Asansörlerin Yenilenme Vakti

Zaman değişiyor, teknoloji gelişiyor ve hayat konforunu yüksel-
tiyor. Bugün, özellikle şehirlerde binaların ayrılmaz bir parçası 
olan asansörler de bu gelişimin öncülüğünü gerçekleştiriyor. 

Eski binalarda bulunan ve neredeyse binalarla yaşıt olan asansörle-
rin de artık değişmesi ya da modernize edilmesi gerekiyor. 

Asansör ve yürüyen merdiven sektörünün önde gelen ismi Kone, 
herkes teknolojinin konforundan ve sunduğu güvenli yolculuklardan 
yararlanabilsin diye binaya ve bütçeye özel çözümler sunuyor. 

Asansörünüzün kullanıcı güvenliğini tehlikeye atması, küçük ve dar 
bir kabine sahip olması, katlar arasında oldukça yavaş hareket etmesi, 

sık sık arızalanması ve iniş katıyla aynı seviyede durmaması, onun 
modernize edilme zamanının çoktan geldiğini gösteriyor. 

Kone modernizasyon çözümleri, asansörünüzün güvenliğini, perfor-
mansını ve görünümünü geliştirmenin yanı sıra enerji maliyetlerini 
de düşürüyor. Profesyonel şekilde yönetilen modernizasyon süreci, 
bina sakinleri ve ziyaretçileri için rahatsızlığı en az düzeye indirirken 
hayat konforunu da yukarıya taşıyor. 

Daha Yüksek Performans

Modernize edilen asansörler, mevcut asansörünüzden daha az bek-
leme süreleri ve daha az arıza ile farkını hemen gösteriyor. Yeni ve 
güncel bir asansör kontrol biriminin yanı sıra uzun ömürlü ve enerji 
tasarruflu son teknoloji kaldırma makinesiyle daha az onarım ihti-
yacı ortaya çıkıyor. 

Kullanıcılar da güvenilir, şık, kullanımı kolay asansör kapıları ve 
sinyalizasyon sistemleriyle modernizasyonun sunduğu faydaların 
keyfini çıkarıyor.

Geliştirilmiş Güvenlik Özellikleri

Yenilenen ekipmanlar, asansörlerin daha güvenli olmasını sağlıyor 
ve böylece bina içi erişimde kullanıcıların içi de her yolculukta rahat 
oluyor. Kone, modernizasyon ile daha iyi çalışan kabin kapıları, sa-
hanlık zemini ile asansör kabin zemini arasında hassas hizalanma, 
daha iyi görüş imkanı ve güvenlik hissi sunan gelişmiş aydınlatma 
özelliklerini sunuyor. 

Ayrıca kabin içinde iki yönlü iletişim sistemi, elektrik kesintileri için 
acil güç kaynağı ve çok daha fazlası sayesinde bina sakinleri çeşitli 
alanlardaki geliştirilmiş güvenlik özelliklerinden yararlanıyor. 

Göz Alıcı Kabin Tasarımları 

Kone, modernizasyon çözümleri ile asansörlerin tasarımını da de-
ğiştirerek binalara fark katıyor ve her kullanımı hoş bir deneyime 
dönüştürüyor. Asansörler ağırlığı artmadan şık, sağlam ve temizlen-
mesi kolay malzemelerle yenileniyor. 

Güçlü marka, asansör tasarımlarında birbirinden farklı tarzlarda 
birçok alternatif kabin içi düzenlemeleri sunuyor. Ayrıca dileyenler, 
hazır kabin tasarımlarında değişiklikler yapabiliyor ya da tercihleri-
ne uygun malzeme ve aksesuarları karıştırıp eşleştirerek tamamen 
kendi tasarımlarını da oluşturabiliyor. 

Daha Geniş ve Konforlu Kabinler

Kone’nin tam asansör değişimi çözümleri ile asansör kabininizde 
%50’ye varan daha fazla alana sahip olmanız da mümkün. Bu saye-
de asansöre tekerlekli sandalye ya da bebek arabalarıyla girişi kolay-
laştıran daha geniş açılır kapılara sahip olabilirsiniz. 

güvenlik
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Biznet Bilişim, Gartner’ın Operasyonel Teknoloji 
Güvenliği Alanında Önerdiği İlk Türk Şirket Oldu

Siber güvenlik alanında hizmet veren Biznet Bilişim, Gartner’ın 
açıkladığı “Operasyonel Teknoloji Güvenliği Pazar Rehberi 2018”de 
dünyanın önde gelen markalarıyla birlikte yer aldı. 

Siber güvenlik alanında çalışan ve bu alandaki gelişmeleri yakından 
takip ederek, sürekli yeni ürün ve danışmanlık hizmetleri geliştiren 
Biznet Bilişim, Gartner’ın “Operasyonel Teknoloji Güvenliği Pazar 
Rehberi 2018” raporunda yer alarak bu listeye giren ilk ve tek Türk 
hizmet şirketi oldu. 

Gartner’ın kurumlara yönelik yayımladığı bu rehberde Operasyonel 
Teknoloji (OT) alanında verdiği hizmetlerle öne çıkan şirketler yer alı-
yor. Ayrıca yeni oluşmasına rağmen hızla büyüyen bu alana yönelik 
genel bilgiler, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri de bulunuyor.

Gartner tarafından hazırlanan bir rapora girmenin çok zor ve bir o 
kadar da önemli olduğunu vurgulayan Biznet Bilişim Genel Müdürü 
Serdar Yokuş “Bu raporda yer alırken yeni gelişmeler ve teknolojiler-
le birlikte gelen tehditlere karşı hazırlıklı olabilme, yeni yetkinlikler 
geliştirerek bu tehditlerle nasıl başa çıkacağımızın yollarını keşfetme 
süreçlerinden geçtik. 

Bu çaba; kendimizi geliştirmemizi ve rekabet üstünlüğümüzü sür-
dürmemizi sağladı. Bu rapora girmek, bizim için apayrı bir prestij 
kaynağı oldu ve gittiğimiz yolun ne kadar doğru olduğunu gös-
tererek bizi cesaretlendirdi. Biznet bu raporda yer alarak sadece 
Türkiye’de değil, dünya çapında da iş yapabileceğini kanıtladı” dedi.

OT ve BT Birbirinden Çok Farklı

Enerji, ulaşım ve su şebekeleri gibi kritik altyapıların Endüstriyel 
Kontrol Sistemleri (EKS) kapsamında kullandıkları OT mimarilerinin 

güvenlik ihtiyaçları, BT sektörüne göre birçok açıdan farklılık gös-
teriyor. Bu sebeple OT’nin siber güvenliği ve dayanıklılığı farklı bir 
uzmanlık ve tecrübe gerektiriyor.

OT’nin önceliği işletmenin güvenli ve kesintisiz çalışması olurken, 
BT’nin önceliğini güvenlik oluşturuyor. Bu tür farklar da OT ile BT 
arasındaki mesafeyi açıyor. 

OT ve BT altyapılarında çalışan birimlerin önceliklerinin farklı olması 
ve farklı diller konuşmasına rağmen, temelde BT ve OT altyapılarının 
ortak bir amacı var. O da işletmenin güvenilir bir şekilde hizmet ver-
mesini sağlamak.

Biznet Farklı Dünyalar Arasında Köprü Görevi Görüyor 

Yokuş, tehditlerin ve güvenlik açıklarının belirlenmesi konularında 
Biznet gibi uzmanlaşmış danışmanlık şirketlerinin devreye girdiğini 
belirterek, “Öncelikle bir risk değerlendirmesi yaparak kurumun ol-
gunluk seviyesini belirliyoruz. 

Mevcut durumu anladıktan sonra işletmelere kısa ve uzun vadeli 
stratejik iyileştirme ve yol haritaları sunuyoruz. Gartner da dünya 
çapındaki değerlendirmesinde bunu yapabilecek seçkin firmalar 
arasında Biznet’e de yer verdi” dedi.

Biznet’in risk değerlendirme, denetim ve süreç tasarımı becerilerinin 
yanı sıra birbirinden farklı teknolojiler ve altyapılar üzerinde güven-
lik entegrasyonu da sağlayabildiğini söyleyen Biznet Genel Müdürü 
Serdar Yokuş “Güvenlik kaygısı olmaksızın tasarlanmış OT altyapıları-
nın BT ile yakınsaması, kültürel, organizasyonel ve teknolojik seviye-
lerde entegrasyon başta olmak üzere çeşitli zorluklara neden oluyor. 

Bu zorlukları çözebilecek yetkin insan kaynağı da maalesef son de-
rece sınırlı. Bu karmaşıklık ve riske açıklık, önümüzdeki dönemde 
kurumların bu alanda uzmanlaşmış şirketlerden hizmet almasını 
kaçınılmaz kılacaktır” dedi.

Biznet’in OT alanındaki bu ihtiyacı fark etmesinin ardından bir ekip 
oluşturduklarını ve ekibi bu açığı kapatabilecek eğitimleri almak 
için yurt dışına gönderdiklerini vurgulayan Serdar Yokuş, Türkiye’nin 
önde gelen kritik altyapı işletmelerine hizmet verdiklerini belirtti. 

Yokuş, “OT güvenliği üzerine uçtan uca denetim, danışmanlık ve eği-
tim hizmetleri sunuyoruz. 

Yakın gelecekteki hedefimiz; OT uzmanlığımızı ve ekibimizi genişle-
terek öncelikle Avrupa daha sonra küresel ölçekte bir otorite olmak. 

Bu hedef doğrultusunda ilk adım olarak Hollanda’da bir ofis açtık. 
Hollanda’yı seçmemizin nedenlerinden biri de kritik altyapıların gü-
venliği konusunda oluşturdukları ekosistemi yakından tanımak ve 
tecrübe etmek” dedi.

güvenlik
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Zyxel’den KOBİ’ler İçin Sınırların Ötesinde 
WiFi Hizmeti; Multy Plus

Küçük ve orta boy işletmelerin artan iş ihtiyaçları için tasarlanan 
Multy Plus, kurumlara çevik, esnek ve güvenli bir veri iletişim 
ağı vaat ediyor.

Hızlı büyüyen KOBİ’leri adresleyen tri band WiFi erişim noktası Multy 
Plus, internete bağlı uygulamaların performansını en yüksek düzeye 
çıkarıyor ve kapsama alanına girmeyen ölü noktaları ortadan kal-
dırıyor.

Günümüzün iş dünyasında bilgi işlem ağları, tüm modern işletme-
lerin belkemiğidir. Ancak daha küçük ölçekli işletmeler için operas-
yonel verimliliğin ana bileşeni olan güçlü bir ağ altyapısı yatırımları 
maliyetler nedeniyle zaman zaman öncelik sırasını kaybeder. 

Pazarın bu ihtiyacından yola çıkan Zyxel, KOBİ’leri adresleyen yeni 
ürünü Multy Plus ile  hız ve geniş kapsama alanından ödün verme-
den maksimum kalitede kablosuz ağ deneyimi yaşamanıza olanak 
tanıyor. 

Kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan ürün,  tak-çalıştır imkanı ve 
fiyat performans avantajı gibi artıları ile KOBİ’ler için oyun kurallarını 
yeniden yazıyor. 

Ağ esnekliği, yönetim kolaylığı ve ultra veri güvenliği ile Multy Plus, 

küçük işletmelerin hızlı büyümelerinin ardından artan iş ihtiyaçları-
na anında cevap veriyor. Alternatif montaj seçenekleri sunan Multy 
Plus, bulunduğu ortamın tasarımı ile kolayca uyum sağlıyor. 

Duvara veya tavana zahmetsiz bir şekilde monte edilebilen ürün, 
T-bar ve masaüstü konumlandırma gibi seçenekleri ile şıklıktan ve 
zarafetten de ödün vermiyor. 

Zyxel Türkiye Kanal Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal Multy Plus’ın 
öne çıkan özeliklerini şöyle anlatıyor: “Küçük işletmeler bugüne ka-
dar misafirler ve çalışanlarının internet erişim ihtiyacı için genellikle 
klasik kurumsal erişim noktalarını tercih ettiler. Ancak bugün Zyxel 
olarak geniş ürün yelpazemize alternatif yeni bir ürün daha eklemiş 
olmanın sevincini yaşıyoruz.  

Zaman ve maliyetten tasarruf imkanı sunan Multy Plus, yönetim 
kolaylığı ile bilgi işlem çalışanlarının iş yükünü hafifletiyor.” Erünsal 
sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Multy Plus, yüksek hız ve kablosuz bağlantı ihtiyacı olan işletmeler 
için tasarlanmış sabit ve esnek bir WiFi ağ sistemidir. Ürün, mobil 
cihaz üzerinden ağınıza uzaktan erişim imkanı sağlayarak, hareket 
halindeyken bile bilgi işlem ağınızı yönetmeyi kolaylaştırır.  
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Böylece ziyaretçileriniz, çalışanlarınız ve yöneticileriniz için kuru-
munuzun verimliliğini en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyacak 
birden çok WiFi ağını güvenli bir şekilde oluşturur.”

Tri-Band İle Daha Yüksek Hız 

Restoranlardan, küçük ofislere kadar, tüm küçük işletmeler için uy-
gun olan ve bünyesinde mesh teknolojisini barındıran tri band WiFi 

erişim çözümü Multy Plus, 850 metrekareye kadar kapsama alanı ve 
1.733 Mbps hız imkanı sunuyor. 

Ürünün web tabanlı arayüzü, Multy Plus kullanıcılarının bir bilgisa-
yardaki ağı yönetmesini ve gelişmiş özelliklere erişmesine olanak ta-
nıyor. Böylece erişilebilirlik özelliklerini yapılandırma, kullanıcıların 
ağ etkinliğini izleme, yeni güncellenmiş ürün bilgisini kontrol etme 
veya kablosuz ağ adını ve şifresini değiştirme gibi işlemler kolayca 
yapılabiliyor. 

Aishield İle Üstün Tehdit Önleme

Multy Plus, AiShield adlı güvenlik yazılımı ile birlikte sunuluyor. İlk 
yıl ücretsiz kullanılan bu yazılım sayesinde KOBİ’ler siber saldırılara 
karşı önlem alabiliyor. Sezgisel ve kullanımı kolay bu güvenlik servi-
si, ağa bağlı tüm cihazlara üstün koruma sağlıyor. 

Güvenlik yazılımının mobil aplikasyon desteği sayesinde zaman ve 
mekandan bağımsız olarak ağınızın güvenliğini artırmanız müm-

kün. Cep telefonu üzerinden gerçek zamanlı bilgi ve güvenlik seçe-
nekleri sunan AiShield sayesinde; en çok saldırıya uğramış cihazlar 
da dahil olmak üzere tüm tehdit ve uyarı verilerini anında görüntü-
leyebiliyorsunuz. Güvenlik yazılımı sayesinde ağ tehditlerinde push 
bildirimleri alma, kullanıcıların kimlik doğrulama zamanlarını tek 
bir dokunuşla sonlandırma veya uzatma, güvenlik analizi gibi işlem-
leri tek bir mobil cihaz üzerinden kolayca yapabiliyorsunuz.

AiShield, on binlerce kategoride uygunsuz web sitesi ve 500 uygula-
maya kadar erişimi kısıtlamanıza izin veren erişim kontrolü özelliği 
ile uçtan uça güvenlik sağlıyor. 

 AiShield uygulaması ile şunları da yapabiliyorsunuz; 

• Kötü amaçlı yazılım ve ransomware engelleme,

• Anti-botnet,

• İzinsiz giriş tespiti önleme,

• Anti-virüs ve kimlik avı,

• İçerik filtreleme,

• Uygulama devriyesi,

• IoT güvenliği,

*Her bir Multy Plus, 30 günlük bir AiShield deneme sürümü ile ikili 
paketler ise bir yıllık ücretsiz lisansla birlikte satışa sunuluyor.  
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Video Tabanlı Yangın Algılama Sistemleri:
Yangına Erken Müdahalenin En Teknolojik Yolu

Sensormatic, sunduğu gelişmiş yangın algılama teknolojisi çö-
zümleri ile yangının çok daha erken ve doğru bir şekilde algı-
lanmasını sağlıyor.

Yangın algılama teknolojileri her geçen gün gelişiyor. Bununla bir-
likte kimi sensör bazlı ürünler belirli ortam ve durumlarda doğru 
zamanda teşhis için yeterli olamayabiliyor. 

Sensormatic tarafından sunulan yeni nesil Video Tabanlı Yangın Al-
gılama Çözümü, mevcut sistemlerin hatalı ya da geç algılayabileceği 
yangınları doğru bir şekilde ve daha erken tespit edebiliyor.

Büyük Alanlarda Daha Erken Müdahele 

Günümüzün artan ticaret hacmi, beraberinde lojistik sektörünün 
daha hızlı bir şekilde ve daha büyük alanlarda çalışması zorunlulu-
ğunu getiriyor. 

Bu tip depolar, ürünlerle ilgili operasyonel yönetim her ne kadar 
yüksek teknolojiyle gerçekleştirilse de güvenlik konusunda yeni zor-
luklar getirebiliyor. 

Büyük antrepolar, depolar ya da uçak hangarları gibi alanlarda olu-
şabilecek yangınlar, içerideki ürün sayısı ve değeri yüksek olduğu 
için daha büyük risklere sahip bulunuyor. 

Video Tabanlı Yangın Algılama (VFD) çözümü,  standart yangın al-
gılama sistemlerine oranla çok sayıda avantaja sahip. Geleneksel 
sensör bazlı sistemlerde yangın algılama sensör içerisinde yapıldı-
ğından dolayı dumanın sensöre kadar ulaşması gerekiyor. 

VFD çözümü yangın oluşmaya başladığı anda yangını kaynağında 
algılıyor. Bununla birlike, bu tip büyük alanlarda kullanılan yangın 
algılama sistemleri daha fazla sensör kullanımına ihtiyaç duyuyor. 

VFD çözümündeki her bir kameranın 300 metrekareye varan alan-
lardaki yangınları net ve daha erken bir şekilde tespit edebilmesi 
maliyet ve yönetim kolaylığı sağlıyor.

Endüstriyel Tesislere Özel Çözüm

Sensormatic’in uzun yıllara dayanan elektronik güvenlik sistemleri 
deneyimiyle projelendirilen Video Tabanlı Yangın Algılama çözümü, 
endüstriyel tesisler için de ciddi bir kolaylık sunuyor. 

Birbirine yakın makineler ya da üretim bantları ile donatılan bu 
alanlarda oluşabilecek bir yangın durumunda, yangın kısa sürede 
tesisin diğer kısımlarına ulaşabiliyor. 

Standart sensör bazlı uygulamalarda duman ya da alev gibi unsurla-
rın sensöre ulaşması durumunda alarm tetiklenirken, Video Tabanlı 
Yangın Algılama çözümünün daha geniş alanı taraması ve  gelişmiş 
algoritmaları sayesinde yangını kaynağında algılayıp teşhis edebi-
liyor. 

Bu sayede yangın henüz küçük bir seviyedeyken gerekli müdahale 
yapılarak karşılaşılabilecek zarar minimumda tutuluyor. Sistemin 
gelişmiş algoritması ile ise teşhis doğruluk oranı yükseltilirken, te-
sisin yanlış alarm sonucu üretimi durdurmasının da önüne geçiliyor.

Mevcut Kamera Sistemleriyle Uyumlu

Video Tabanlı Yangın Algılama ürünlerinin bir diğer avantajı ise mev-
cut yangın sistemine destekleyici bir sistem olarak kullanılmasının 
yanı sıra tesiste önceden kurulmuş güvenlik kamerası sistemleriyle 
kolayca entegre olabilirken aynı zamanda üzerindeki akıllı video 
analiz özellikleri ile işletmenin güvenliğini de sağlayabiliyor.  

Sensormatic’in tecrübeli ve uzman ekibi tarafından gerçekleştirilen 
entegrasyonlar sayesinde ek bir video izleme yatırımı yapmaya ge-
rek kalmıyor. 

Ürünlerin kullanım sırasındaki avantajları arasında bakım ve temiz-
lik süreçleri de bulunuyor. Kurulumu kolay bir şekilde gerçekleştirile-
bilen ürünlerin bakımı için kamera lenslerini belirli aralıklarla silmek 
yeterli olabiliyor.

güvenlik
security

Kasım  November  2018





166

haber

www.sektorumdergisi.com

Endüstriyel Kontrol Sistemlerinin En Sık Karşılaştığı 
5 Güvenlik Riski

Operasyonel teknolojiler ile bilgi teknolojileri, birbirinden farklı 
özelliklerine rağmen taşıdığı riskler ve alınabilecek önlemler 
açısından ortaklık gösteriyor. 

Ağ güvenliği çözümlerinde lider olan WatchGuard’ ın Türkiye ve Yu-
nanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, endüstriyel ağlara yönelik en 
yaygın 5 güvenlik tehdidini ve alınabilecek önlemleri paylaşıyor.

Endüstriyel kontrol sistemleri, kötü niyetli kişiler tarafından aralıksız 
olarak tehdit altında bulunuyor. Bu tehditler ulus devletler, politik ya 
da finansal nedenlerle saldırı yapmak isteyen hackerler, iç tehditler 

ve şirkete zarar vermek isteyen, hoşnutsuz eski çalışanlar gibi pek 
çok kaynağa dayanıyor. 

Endüstriyel kontrol sistemlerinde güvenlik açığı yaratan 5 temel so-
runa dikkat çeken WatchGuard’ın Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü 
Yusuf Evmez, bu sorunların nasıl ortadan kaldırılabileceği ile ilgili 
şirketlere tavsiyelerde bulunuyor.

Endüstriyel kontrol sistemleri, giderek artan ve gelişen siber teh-
ditlere karşı güncellenemediklerinden dolayı şirketler için güvenlik 
riski oluşturuyor. 

Kısaca EKS olarak adlandırılan endüstriyel kontrol sistemlerinde 
gerçekleşen sızıntılar, felaket boyutunda sonuçlar yaratarak oldukça 
yüksek maliyetlerde zararlar doğurabiliyor. 

EKS’ye yapılan bu tür saldırılarla hem fiziksel hem çevresel zararlar 
oluşurken üretim süreçlerindeki kesintiler, şirketleri olumsuz etkili-
yor. Ayrıca, yasalardan doğabilecek yüklü faturalar veya zarara uğ-
radıklarını iddia eden üçüncü parti şirketlerden dolayı iş ortaklarının 
ve sektörün şirketlere olan güveni azalabiliyor.

Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde En Çok Karşılaşılan 5 Tehdit

Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda, EKS ağlarındaki 
güvenlik zafiyetlerinin giderilmesinin ve tehditlere karşı önlem 
alınmasının ne kadar elzem olduğunun kolayca görülebileceğini 

belirten WatchGuard’ın Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Ev-
mez, EKS ağlarının en sık karşılaştığı beş tehdidi ve bu tehditlerden 
korunmak için şirketlerin alabileceği önlemleri paylaşıyor.

Ağ Yapılandırmasının Zayıflığı

Ağ yapılandırması ne kadar zayıf olursa, bir siber saldırının başarılı 
olma ihtimali de bir o kadar artıyor. Bir kontrol cihazının sahip oldu-
ğu zayıf yapılandırma, iki türlü veri sızıntısı yaratabiliyor. 

Zira böyle bir durumda hem siber saldırganlar ağa adım atabilecek-
leri bir boşluk görmüş oluyor hem de şirketin hassas bir varlığında 
sorun çıkartılmış oluyor.

Önlem: Endüstriyel kontrol cihazlarının hiçbir zaman internetle 
doğrudan bağlantı içerisinde olmaması gerekiyor. Ayrıca genel ağ 
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bütünlüğünden rahatlık adına fedakarlık yapılmadığı sürece dikkatli 
ağ segmentasyonları uygulamak faydalı olabiliyor.

Denetim Yokluğu

Denetimler, ağda neler olup bittiğini anlamak için hayati derecede 
önem taşıyor. Denetimin gerçekleştirilmesi için ise kayıt mekaniz-
malarının mutlaka var olması gerekiyor.

Ancak bazı EKS ortamlarında böyle bir mekanizma ya hiç bulun-
muyor ya da ciddi eksiklikler barındırıyor. Bu nedenle çoğu vakada 
güvenlik ekipleri kayıtları nasıl toplayacakları ya da onları nerede 
arayacakları bilgisinden bile yoksun kalıyor.

Önlem: Basit bir yapıda da olsa düzenli kayıt tutmak, vaka anında 
saldırıya cevap vermek ve bir adli araştırma yapabilmek adına önem 
taşıyor. 

Ayrıca yasalara uyumluluğun denetlenmesi için de bu kayıtların var-
lığına ihtiyaç duyuluyor. İlk denetim hangi verilerin takip edilip top-
landığı ve hangilerinin takip edilmediğine yönelik gerçekleştirilerek 
bu şekilde sistemin limitleri öğrenilebiliyor. 

Kayıtları bir araya getirirken hedefin daima %100 görünürlük, takip 
ve kontrol olduğunun akılda tutulması gerekiyor.

Çoğu EKS ağlarında denetleme sağlayan bazı içerikler bulunmasına 
rağmen çalışanlar bu kapasiteyi görmezden geliyor veya yeterince 
kullanamıyor. 

Oysa, bu içeriklerden faydalanılması, fark edilen anormal durum-
ların acilen güvenlik müdahale ekiplerine bildirilmesi ve sorunun 
gerçek zamanlı, otomatik denetim mekanizmalarıyla beraber ince-
lenmesi ciddi fayda sağlıyor.

Kontrol Eksikliği

Çoğu EKS için, varlıkları yönetmek açısından basit kontroller dahi 
yapılmıyor. Bunun sonucu olarak, operasyonel sistemlerde güvenlik 
hijyeni ancak problem sonrası akla gelen bir düşünce oluyor. 

Sistemlerdeki yamalar bu şekilde eksik kalırken özelliklerin, yapı-
landırmaların, yazılım sürümlerinin, yama seviyelerinin merkezi ve 
güncel bir envanterinin bulunmaması durumu iyice içinden çıkılmaz 
bir hale getiriyor. 

Ayrıca kontrol eksikliği, şirketin EKS için belirLEDiği güvenlik kural-
larına uyulup uyulmadığından da bilinmemesine yol açıyor. “Sistem 
çalıştığı sürece, hiç karışmamak daha iyidir.” fikrine dayalı bir güven-
lik, açıkları gitgide artırıyor.

Önlem: Güncel olmayan bir varlık envanteri ile, özellikle fiziksel sü-
reçleri yönetmekle sorumlu kontrol sistemlerindeki yamaların uygu-
lanması veya yetkisiz hareketlerin fark edilmesi mümkün olmuyor. 
Bu nedenle sürekli envanter tutulması ve operasyonel teknolojiler 
için merkezi ve otomatik bir yönetim oluşturulması şart oluyor.

Çalışan Bilinçsizliği

EKS’lerde de en az BT’de olduğu kadar ağ güvenliği riskleri bulunu-
yor. Oltalama saldırıları, sosyal mühendislik teknikleri, riskli sunucu 
kullanımı davranışları gibi durumların hepsi, BT’deki gibi EKS’de de 
saldırganların kullanabileceği yöntemler oluyor. 

Üstelik siber saldırganlar, sistemlerden birine yapılan bilinçsiz bir 
hatadan faydalanarak iki ağa birden yayılabiliyor.

Önlem: Güvenlik eğitimi, ağ segmentasyonu, çok faktörlü doğru-
lama gibi uygulamalar çalışanların bilinçsiz davranışlarını ya da bu 
davranışların olumsuz sonuçlarını azaltıyor.

İç Tehditlerin Varlığı

Operasyonel teknolojilerde karşılaşabilecek iç tehdit riskleri, hoşnut-
suz bir çalışan ya da verileri çalmak veya sistemi sabote etmek için 
para ödenen bir görevli olabiliyor.

Önlem: Yapılacak risk ölçümleri, gereğinden fazla yetki verilmiş he-
sapların tespit edilmesine ve iç tehdit riskinin azalmasına yarıyor. Bu 
açıdan cihaz bütünlüğünde yapılan kontroller, kötü niyetli girişimle-
ri geç olmadan tespit edebiliyor. 

Ayrıca, birbiriyle bağlantıda olmalarından dolayı hem BT hem de 
EKS güvenliğinden emin olmak bir ağ üzerinden diğerine yayılmaya 
çalışan saldırılardan korunmayı sağlıyor.

WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez
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Siber Güvenlikte Blok Zinciri Teknolojisinin 
Kullanılabileceği 7 Yöntem

Blok zinciri teknolojisinin sağladığı güvenlik, verileri korumada, 
depolamada ve değiştirmede efektif yollar arayan güvenlik sek-
törünün dikkatini gitgide daha fazla çekiyor. 

Bilişim güvenliği alanındaki dağıtım ve çözümleriyle pazarda lider 
konumda bulunan Komtera Teknoloji’nin güvenlik uzmanları, blok 
zincirinin artık başlı başına bir güvenlik aracı olarak kullanılmaya 
başlandığının altını çizerek veri güvenliklerini gerçekleştirmek için 
şirketlerin bu teknolojiyi nasıl kullanabileceğiyle ilgili 7 yöntem sı-
ralıyor.

Blok zincirinin sağladığı dağıtılmış veri defteri teknolojisi, günü-
müzde kripto para birimlerinden tedarik zincirlerine kadar pek çok 
alanda uygulanıyor. 

Bu uygulamaya karşı duyulan heyecanın büyük çoğunluğu, sistemin 
doğası gereği güvenli bir teknoloji olmasından kaynaklanıyor. Blok 
zincirindeki iç güvenliğin tamamen güvenlik alanında uygulanıp 
uygulanamayacağı sorusunu tartışmaya yatıran Komtera Teknoloji 
güvenlik uzmanlarına göre cevap olumlu gözüküyor.

Blok zincirinin getirdiği özelliklerin verileri güvenli hale getirmede, 
ağlarda, kimlik doğrulamada, veri kayıtlarını saklamada, kritik alt-
yapılarda ve daha fazlasında kolaylık yarattığını güvenlik sektörü-

nün artık keşfettiğini belirten Komtera Teknoloji uzmanları, şirket-
lerin güvenlik prosedürlerinde blok zinciri teknolojisi kullanımının 
artacağına işaret ediyor. 

Pek çok faydasına rağmen zincir sisteminin var olan her güvenlik 
sorununu çözemeyeceğini hatırlatan Komtera Teknoloji güvenlik uz-
manları, bu teknolojinin güvenlik sektörü için getirilerini 7 maddede 
özetliyor.

Dağıtılmış Kimlik

Ağlarda biri kullanıcıya, diğeri de cihaza ait olmak üzere iki tip kimlik 
bulunuyor. Ağa bağlanan cihazlarda kimliği doğrulayabilmek olduk-
ça ciddi bir konu. 

Blok zinciri, bu cihazların kimliğini oluşturmada ve doğrulamada 
kolaylık yarattığı için uzun zamandır kullanılıyor. Zincirler, sunduğu 
altyapıyla IoT cihazların bu ihtiyaçlarını karşılarken, cihazların ta-
mamen tanımlanmış ve güvenli kılınmış halleriyle doğrulanmış bir 
zincirin parçası olmasını sağlıyor.

Dağıtılmış Depolama

Siber saldırganlar büyük veri tabanlarına daima bayıldığından, tera-
bayt boyutunda bilgi içeren tek bir veriye yönelik gerçekleştirilen bir 
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ihlal bile milyonlarca ya da on milyonlarca kaydın açığa çıkmasına 
sebep olabiliyor. 

Blok zincirinde ise veriler geniş kapsamlı sistemlerde depolanırken 
hem zincirdeki her bir düğümde bulunan bilgi hem de veri tabanının 
tamamı hesap defterinin depolama özelliğiyle garanti altına alınmış 
oluyor. Ayrıca, verilerin üzerinde değişiklik yapmak zor olduğundan 
depolama güvenliğini yönetmek de kolaylaşmış oluyor.

Zorunlu Mesuliyet

Güvenlik gerekliliklerine sözde bir bağlılık gösteriliyor olsa da yatı-
rımcılar ve yasal düzenleyiciler bu yapay bağlılıktan daha fazlasına 
ihtiyaç duyarak doğru adımların atıldığını gösteren, doğrulanabilir 
kayıtlar istiyor. 

Blok zinciri, yapılan her değişikliği doğrulama ve kaydetme özellik-
leri sayesinde denetleme yapma veya bir sorun halinde adli işlem 
başlatma imkanı veriyor.

Veri Bütünlüğü

Blok zinciri, sistemlerin çalışması için gerekli olan tüm bilgileri şifre-
lerden kurallara kadar saklayan, merkezi olmayan bir yapıyla bozul-
ması oldukça zor bir bütünlüğü yansıtıyor. 

Bu bütünlükte kimse bütün bilgilere erişip değişiklik yapamıyor. Ve-
rilerde yapılması istenen değişiklikleri doğrulama gerektiren ve her 
şeyi kayıt altında tutan bir yolla yapması sayesinde, bir veri setinin 
bütünlüğünün korunması için çok doğal bir çözüm oluşturuyor.

Kritik Altyapı Koruması

Hem enerji ulaştırma sistemleri hem de ağlar çeşitli güvenlik prob-
lemlerini beraberinde getiriyor. Bir süre önce Rus saldırganların 
uzaktan erişim sağlamak için bir elektrik şebekesine özel bir truva 
atı virüsü yerleştirmesi, bu konudaki tehlikeyi gözler önüne sermiş 
ve sektör çalışanlarının mutlaka halletmesi gereken bir sorunu do-
ğurmuştu.

Blok zincirinin kritik altyapıları koruma açısından sunduğu avan-
tajlar, değişim doğrulaması ve ödeme şeffaflığından geliyor. Her 
değişikliği kaydeden bu sistemin içerisinde kötü niyetli yazılımlar 
saklamak veya yasa dışı değişiklikler yapmak neredeyse imkansız bir 
hal alıyor.

Dağıtılmış Şifreleme

Bir şifreleme sisteminin en hassas kısmını şifreleme anahtarlarının 

depolandığı yer oluşturuyor. Eğer bir siber saldırgan bu anahtar 
deposuna erişebilirse, sistemin içindeki bütün şifrelenmiş mesajları 
anlamlandırabiliyor. Ayrıca, çeşitli seviyelerde bulunan kullanıcıların 
hepsinin giriş bilgilerine bile ulaşabiliyor.

Blok zincirindeki bilgilerin güvenliği ise bu anahtar depolarının de-
ğişik lokasyonlarda gizlenmesini sağlamaya çalışmak yerine sahip 
olduğu dağınık hale ve kullanılan algoritmaların zorluğuna dayanı-
yor. 

Kullanıcıların bilgilerini güvende bu şekilde güvende tutan zincir, 
çoğu siber saldırganın şifre ele geçirmek için kullandığı araçları işe 
yaramaz hale getiriyor.

 Özel Bir Vaka: Sağlık Hizmetleri

Hastaların sağlık kayıtları, içerdiği verilerin niteliği ve niceliği bakı-
mından en hassas verilerin başlarında geliyor. Blok zinciri teknolo-
jisi, elektronik ortamda tutulan sağlık hizmetleri ve medikal bilgi 
kayıtlarını güvende tutmanın bir yolu olarak görülüyor.

Bazı şirketlerin bu kayıtları depolamak için blok zincirlerini kullan-
maya başladığı biliniyor. Böyle bir modelde hasta kayıtları bir kez 
girildikten sonra hastanın tüm doktorları tarafından kolayca eri-
şilebiliyor ve zincire bir düğüm eklenerek yeni bilgiler girilebiliyor. 
Elektronik kayıtların güvenliği için blok zinciri teknolojisi kullanan 
şirketlerin zamanla artması bekleniyor.

 

“Blok Zinciri Asla Ele Geçirilemez Diyemeyiz”

Blok zincirinin temel avantajları bu yedi noktada özetlenebilirken, 
sistem ile ilgili en önemli iddiayı ele geçirilemez olduğu fikri oluş-
turuyor. 

Komtera Teknoloji güvenlik uzmanları, diğer uygulamalara göre 
daha güvenli olmasına rağmen blok zincirinin hacklenmesinin im-
kansız olmadığını belirtiyor. 

Zira %51 saldırısı olarak adlandırılan ve 2018’in erken dönemlerinde 
yaşanan bir saldırı, blok zincirinin yarısından çoğunun bilgi işlem 
gücünü ele geçirmiş ve veri defterlerinin bütünlüğü bozmuştu.

Gerçekleştirilmesi oldukça zor olan bu tipte bir saldırı bir daha ger-
çekleşmese de blok zincirinin var olan bütün güvenlik sorunlarını 
ortadan kaldıran büyüleyici bir çözüm olarak kabul edilmemesi 
gerektiğini belirten Komtera Teknoloji güvenlik uzmanları, güvenlik 
konseptini tamamlayacak diğer çözümlerle birlikte kullanılmasının 
daha doğru olacağını savunuyor.
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Güvenlik, İş Güvenliği, Yangın, Akıllı Bina ve Siber Güvenlik sektörlerinin 
tüm yıl heyecanla beklediği buluşma noktası olan ISAF 2018,  11-14 
Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. 
Hem yurtiçinden hem de farklı ülkelerden katılımcıların ve ziyaretçilerin  
akınına uğrayan fuar yoğun ilgi gördü. 
Çeşitli  ülkelerden oluşan  heyetleri de ağırlayan bu yoğun ve hareketli 
fuarda, standıyla yerini alan Sektörüm Dergisi  ekibi de katılımcılar ara-
sındaydı.

ISAF 2018

Sektörüm Dergisi
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Alerta Elektronik

Aselsan A.Ş.

Bilmak Güvenlik

Arma Kontrol

Avenir Türkiye

Bimel Elektronik



Erka Kablo

Fibaro Akıllı Ev Sistemleri

Fomar Fiber Optik

Exen Teknoloji

Finder Yangın A.Ş.

Fora Teknoloji
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Formrack Kabinet

Fujitron Türkiye

Güvenlik Teknolojileri

Franklin Ticaret

Günko Endüstriyel

Han Elektronik



Hobi Plaka Tanıma Sistemleri

İnohom Akıllı Ev Sistemleri

Koyuncu Elektronik

Hkvision

İntegral Grup

Lande Rack Kabinet

etkinlikfuar
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Level Home

Micae

Mirsan Elektrik

Makim Türkiye

Mikafon  Elektronik

Moonwell Teknoloji
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Netatek Türkiye

Nice Türkiye

Ois Güvenlik

Neutron Güvenlik

Nokta Elektronik

Okisan Güvenlik
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Ozak Geçiş Teknolojileri

Öncü Güvenlik

PCC Teknoloji

Ölçsan A.Ş.

Panasonic Eco Solutions

Perkotek Teknoloji



Plustech Güvenlik

Rivo Savunma

Sibernetik Teknoloji

Retro Güvenlik

Sensonet Teknoloji

Sibertek Elektronik
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Speedron Türkiye

T Teknoloji Türkiye

Tansa Turnike

Şükür Elektronik

Takipsan Blişim

TBH Teknik
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Teknoplas

Tesan İletişim

Uranium

Tekron Güvenlik

Uniview IP Teknolojileri

Üçer Rack Kabin
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Ülkem A.Ş.

Vizyotek Teknoloji

X- Ray Center

Videofon Güvenlik

Wolttech Security

Yale Türkiye
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Yavuz  Teknoloji

Zeybek Elektrik

ZKSoftware Zkteco Türkiye

ZBS Elektronik

Zipato Akıllı Ev Sistemleri
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Microsoft Siber Güvenliğe İki Etkinlikle Destek Verdi

Microsoft, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde siber güvenlikle ilgili son 
gelişmelerin ele alındığı IT Pro ve CISO etkinliklerine ev sa-
hipliği yaptı. Etkinliklere, Türkiye’deki IT profesyonellerinin 

yanında, CQURE Ekibinden siber güvenlik uzmanları da katıldı. 

Dünyadaki tüm birey ve kuruluşlara daha fazlasını başarmaları için 
güç katma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Microsoft, 9 Ekim’de 

Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleşen IT Pro etkinliğinde altyapıda 
güvenlik çözümleri, siber güvenlikte yeni parametreler ve bulut gü-
venliğinde yeni trendler konuları ele alındı.

Les Ottomans Hotel’de 10 Ekim’de gerçekleşen CISO etkinliğinde 
Microsoft, günümüz teknolojilerinin en büyük sorunlarından Siber 
Güvenliğe verdiği desteği perçinledi. 

IT ve Bilgi Güvenliğinden Sorumlu Müdürleri katıldı. Etkinlikte ge-
leceğin CISO’ları, CIO ve CSO’ların ihtiyaçları, güvenlik analizi, oto-
masyon ve gelişmiş saldırı algılama yöntemleri, akıllı makineler, 

yapay zeka, nesnelerin interneti gibi gelişmiş teknolojilerdeki riskler 
ve fırsatlar, veri ve bulut güvenliği, kişisel verileri koruma kanununa 
uyum ve sosyal ağlarda davranış analizi gibi güncel siber güvenlik 
konuları tartışıldı.

güvenlik
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Şirketlerin Büyüklüğü Arttıkça
Şifre Güvenliği Azalıyor

Sifre yönetiminde KOBİ’ler büyük şirketlerden daha başarılı. şir-
ketlerin yarısı şifre güvenliğini yönetemiyor. Şifre güvenliği ile 
ilgili güncel bir rapor, büyük şirketlerin güvenlik skorunun KO-

Bİ’lere göre daha düşük olduğunu ve en yüksek skorun 100 üzerin-
den ancak 50’ye çıkabildiğini ortaya koyuyor. 

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender An-
tivirüs, gelişmiş güvenlik uygulamalarına sahip şirketlerin bile şifre 
güvenliğini yeterince sağlayamadığını belirterek şifre yönetiminin 
bir zorunluluk olduğunu hatırlatıyor.

Bir şirketin ilk savunma hattının çalışanlardan oluştuğu ve kurumsal 
siber güvenliğin başında güvenli şifre kullanımının geldiği hakkında 
hemfikir olunmasına rağmen pek çok şirket hala şifre kaynaklı hata-
lardan dolayı siber saldırılara yenik düşüyor. 

Çalışan davranışları ve şifre güvenliği ile ilgili çalışmalar, kişisel ve 
kurumsal hesaplarda aynı kullanıcı bilgilerinin kullanıldığını ve şif-
relerin başkalarıyla gereğinden fazla paylaşıldığını gösteriyor. 

Uzmanların şifre güvenliği ile ilgili uyarılarına rağmen şirketlerin kat 
etmesi gereken yol uzun gözüküyor. Gelişmiş güvenlik önlemlerini 

sistemlerine adapte etmeye çalışan şirketlerin bile şifre gibi basit bir 
konuda sınıfta kaldığını belirten global güvenlik yazılımları şirketi 
Bitdefender Antivirüs, şifre güvenliği ile ilgili önerilerini paylaşıyor.

Büyük Şirketlerin Güvenlik Skoru KOBİ’lerden Daha Düşük

Değişik sektörlerden farklı büyüklükteki toplam 43.000’i aşkın şir-
ketten toplanan anonim verilerle yürütülen araştırma, şifre yöneti-
mi ile ilgili net tabloyu ortaya koyuyor. En dikkat çekici bulgulardan 
birini ise büyük şirketlerin güvenlik skorunun KOBİ’lere göre daha 
düşük olması oluşturuyor.

güvenlik
security
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Araştırma raporuna göre 25’ten az çalışana sahip şirketlerde en 
yüksek güvenlik skoru 100 üzerinden en fazla 50’ye çıkabilirken bu 
ortalama, şirketin büyüklüğü arttıkça düşüyor. 

Çalışan sayısının artması; yanlış şifre seçimi ya da şifre paylaşımı gibi 
tehlikeli davranışların ve şirket tarafından onaylanmayan uygula-
maların kullanımının artması anlamına geliyor. 

Büyük şirketlerdeki IT ekiplerinin şifre güvenliğini standartların üze-
rinde tutmasının oldukça zor olduğu görülürken, veriler ayrıca bir 
çalışanın iş arkadaşlarıyla ortalama 6 şifresini paylaştığını da açığa 
çıkartıyor.

Şirketlerin %45’i Çok Faktörlü Kimlik Doğrulaması Kullanıyor

Olumlu bir noktaya da yer veren rapora göre çok faktörlü kimlik doğ-
rulamasından faydalanan şirketler, geçtiğimiz yıla göre %24,5 artış 
göstererek %45’e çıkmış bulunuyor. 

Şifre güvenliğinde ve çok faktörlü kimlik doğrulamasında lider ko-
numda olan teknoloji sektörünün güvenlik skoru 53 olarak belirti-
liyor. Bu sektördeki şirketlerin %31’i, kimlik doğrulama süreçlerinde 
iki ya da daha fazla kanıt talep ediyor.

Veri güvenliğine ve gizliliğine dair kanunlara eksiksiz uyması gere-
ken şirketlerin başlarında teknoloji şirketlerinin gelmesinden dolayı 
bu durum bir sürpriz niteliği taşımıyor. Güvenlik için faydalanabile-
cekleri seçenekler ile ilgili bilinçleri ve diğerlerine göre daha güçlü 
olan güvenlik kültürleri de teknoloji sektöründeki şirketlerin siber 
korumayı öncelikli hale getirmesinin nedenleri olarak sayılıyor.

Ancak ne yazık ki araştırma, ağır düzenlemelere tabi tutulan diğer 
sektörlerin şifre güvenliğinde sınıfı geçemediğini gösteriyor. Banka-
cılık, sağlık, sigorta ve kamu kuruluşları, rapora göre teknoloji sektö-
rüne benzer bir başarı gösteremiyor.

Tüm Çevrimiçi Hesaplarınızda Aynı Şifreyi Kullanmayın

Global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs’e göre he-
saplarınızı ve verilerinizi siber saldırılardan korumak için, aynı şifreyi 
birden çok hesapta kullanmaya derhal son vermeniz gerekiyor. 

Tüm hesaplarınızın, özellikle de perakende, finans, seyahat ve devlet 
kurumları ile ilgili hesapların, güçlü ve benzersiz şifrelerle korunması 
ciddi önem taşıyor. 

Güçlü bir şifrenin en az 8 karakter olması ve büyük harf, küçük harf, 
rakam ve özel karakterlerden oluşan bir karışım içermesi gerekiyor. 
Bitdefender Antivirüs’ün aynı şifreyi tekrar tekrar kullanma alışkan-
lığından kurtulmanıza yardımcı olacak bazı ek ipuçları ise şöyle:

İki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirin. Tüm çevrimiçi hesap-
larda, özellikle hedef kitlesi yüksek web sitelerinde ve sosyal medya 
ve online bankacılık uygulamalarında, iki faktörlü kimlik doğrula-
masını etkinleştirin.

Giriş bildirimlerini etkinleştirin. Şüpheli hesap etkinliğini ve giriş de-
nemelerini proaktif bir şekilde izlemek için giriş bildirimlerini metin 
veya e-posta yoluyla aktif hale getirin.

Bir şifre yöneticisi kullanın. Uzun ve karmaşık şifreler oluşturmakta 
ve yönetmekte zorluk çekiyorsanız, Bitdefender Password Manager 
gibi bir şifre yöneticisi kullanın.

Password Manager, parolalarınızı takip etmenizi, gizliliğinizi koru-
manızı ve güvenli bir tarayıcı deneyimi yaşamanızı sağlar. Kimlik bil-
gilerinize erişmek için tek bir ana şifre kullanan Password Manager, 
şifrelerinizi güvende tutmanızı kolaylaştırır. 

Çevrimiçi etkinlikleriniz için en iyi korumayı sunan Password Mana-
ger, Bitdefender Safepay ile entegre çalışır ve özel verilerinizin tehli-
keye atılacağı çeşitli yollar için birleşik bir çözüm sunar.

Şifrelerinizi yılda iki kez güncelleyin. Güçlü bir parola olsa bile pa-
rolalarınızı yılda iki kez güncelleyin. Bir veri ihlali aylar hatta yıllar 
sonra ortaya çıksa da bu sizi korsanların bir adım önünde tutacaktır.
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EDS’den, Kapalı Otopark ve Tüneller İçin Zehirli 
Gazların Ölçülmesine Yönelik Adreslenebilir Gaz 

Algılama Sensör Sistemleri

güvenlik
security

Gaz algılama sistemleri, kapalı otopark ve karayolu tünelleri 
için zararlı gazların ölçülmesi, ölçümler sonucu havalandırma 
sisteminin devreye alınması, devreden çıkarılması ve gaz limiti 

aşımlarında uyarılar verecek şekilde tasarlanmıştır. 

Sistem, dedektör, dedektörlerin bağlı olduğu 4-20mA giriş modülü, 
giriş modülünden gelen bilgiye göre havalandırmalara tetik verebil-
mek için çıkış modülü ve ana panelden oluşmaktadır. 

Dedektörler ve ana panel sayesinde ortamda gaz yoğunluğunun 
izlenmesi, buna bağlı olarak uyarılar vermesi ve havalandırma sis-
temini devreye alınması sağlanmaktadır.

Panel, adresli yapıdaki her gaz dedektörünü ayrı olarak da izlenebi-
leceği akıllı bir ünitedir. Tasarım ve analizlerle geliştirilmiş sistemin, 
düşük güç tüketimi ve dahili aküsü sayesinde elektrik kesilmelerin-
den etkilenmemesi sağlanarak, elektrik kesilse bile kapalı alanlarda 
zehirli gazların sürekli izlenmesi ve kontrol edilmesi sağlanmıştır. 

Ana panel ve sensör sistemleri arasında haberleşme ve besleme ge-
rilimi sadece iki kablo ile yapılarak kurulum kolaylığı ve düşük mali-
yetli sistem olmasına olanak tanınmıştır.   

Havalandırma sistemi bağlantısı sayesinde gerektiğinde havalan-
dırmanın çalışması röleler aracılığı ile sağlanmaktadır. Bu durum 
elektrik tüketimini azaltıp, motor ömrünü uzatırken motor bakım 
maliyetlerini de çok aza indirmektedir.  Sürekli olarak havalandırma 
çalışmayacağı için sessiz bir ortamın sağlanmasına faydası olmak-
tadır. 

Bununla birlikte akıllı sensör sistemleriyle bakım sürelerinin ve 
arızalı sensörlerin takip edilmesiyle, hızlı ve maliyeti düşük servis 
imkânı sağlanmaktadır.

Ürün ailesi, gaz yoğunluğuna bağlı olarak havalandırma sisteminin 
devreye alınması ya da devreden çıkarılması sayesinde sürekli çalı-
şan havalandırma sistemlerine oranla daha çevreci ve düşük işletim 
maliyetli bir sistem sunar.

Sistemle ilgili standartlar da zorunlu hale getirilmiştir. Daha önce 
insan sağlığı açısından zararlı olan, halka açık alanlarda karbon 
monoksit gazının ölçülmesine yönelik EN 50291 standardı yürürlük-
teydi. 

2012 itibariyle otopark ve tünellerde zehirli gazların (karbon mo-
noksit, azot oksit, azot dioksit) ölçülmesine yönelik EN 50545 stan-
dardı yürürlüğe girerek burada kullanılacak gaz ölçüm sensörlerinin 
bu standartlarda olması zorunluluğu getirilmiştir.

EDS, EN 50545 standartlarında dedektör sistemlerini ülkemizde ilk 
kez geliştirerek bir ilke imza atmış ve ülkemiz adına katma değeri 
olan sistemi tasarlamıştır.

Sistemin EN 50545-1 e göre tasarlanması, araba parkları ve tüneller 
için özel ölçüm aralığına sahip olması, sistemin çevreye ve insanlara 
faydalı olmasını sağlamakta, var olan sistemleri regüle ederek doğru 
ürünün doğru yerde kullanımını sağlayarak, verimliliğin artmasına 
destek olmaktadır.

Kasım  November  2018



haber
security

189www.sektorumdergisi.com

Pronet, Hürriyet Emlak Kazanç Dünyası İş Birliğini 
Duyurdu Hem Güvenlik Hem Emlak  Sektörünün 

Kazanacağı İş Birliği 

Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet, Hürriyet Emlak ile hem 
güvenlik hem de emlak sektörünün yarınları için önemli bir iş 
birliğine imza attı. 

Pronet, Hürriyet Emlak ile gerçekleştirmeye başladığı iş birliği kap-
samında emlak ofisleri ve son kullanıcılara önemli fırsatlar sunuyor.

Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet, iş birliği kapsamında Hür-
riyet Emlak’a kayıtlı emlak ofisleri aracığıyla müşterisi olan her yeni 
kullanıcı için emlak ofislerine toplamda 1.200 TL’lik bir destek sağ-
layacak. 

Pronet bu miktarın 800 TL’sini emlak ofislerine nakit olarak ödeye-
cek. Emlak ofisleri, geriye kalan 400 TL’lik miktarı ise Hürriyet Emlak 
web sayfasında ön plana çıkarmak istedikleri destek ürünü olarak 
değerlendirebilecekler. 

Hürriyet Emlak’a kayıtlı emlak ofisleri, iş birliğiyle maddi kazancın 
yanı sıra portföylerinde yer alan müşterilerine fayda sağlayacak bir 
güvenlik hizmetini de sunmuş olacaklar.

Hürriyet Emlak ile gerçekleştirilen iş birliğini değerlendiren Pronet 
Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz 
Habip, “Pronet olarak sunduğumuz yenilikçi güvenlik çözümleriyle 
sektördeki liderliğini devam ettiriyoruz. 

Ağustos ayı itibariyle Hürriyet Emlak ile gerçekleştirmeye başladığı-
mız iş birliğinin, gayrimenkul sektörünün yarınları için atılmış önem-
li bir adım olabileceğini düşünüyorum. 

Mevcut durumda emlak ofislerinin iş birliğimize gösterdiği yoğun 
ilgi, ne kadar doğru bir proje gerçekleştirdiğimizi ortaya koyuyor” 
dedi.

güvenlik
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Pronet Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip
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Endüstrinin Geleceğinde Var Olmak İçin:
 FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı

otomasyon
automation

Endüstrinin geleceği her gün yepyeni gelişmelerle şekilleniyor, 
öngörüler değişiyor. Bu hıza ayak uydurmanın anahtarı olma 
yolunda ilerleyen FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, 

21-24 Şubat 2019 tarihinde Fuar İzmir’de gerçekleşecek.

8 Sektörün Etkileşimi

Geçtiğimiz yıl 4 gün içinde 20.000 sektör profesyonelini katılımcı-
sıyla buluşturan FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, her 
yönüyle iddialı bir organizasyon olmayı sürdürüyor. 

Nitelikli ziyaretçinin, birbirleriyle etkileşim halindeki ilgi alanlarına 
hitap eden FIT’19, çatısı altında 8 fuarı barındırıyor. Tek bir sektöre 
yoğunlaşmış, geleneksel fuar yaklaşımının sürdürülmesine eleştiri 
getiren FIT yeni çağın fuar anlayışını temsil ediyor. 

FIT Otomasyon Fuarı 2019, FIT Elektrik Elektronik ve Enerji Fuarı 
2019, FIT Bina Otomasyonu ve Zayıf Akım Sistemleri Fuarı 2019, 
FIT Hidrolik Pnömatik Fuarı 2019, FIT Makina Fuarı 2019, FIT Taşıma 
Kaldırma ve İstifleme Sistemleri Fuarı 2019, FIT Kaynak Teknolojileri 
Fuarı 2019, FIT Yüzey İşlem Teknolojileri Fuarı 2019 katılımcılarına 
potansiyel müşterileriyle tanışma fırsatı sunuyor. 

Endüstrinin Geleceği

Endüstrinin geleceği her gün yepyeni gelişmelerle şekilleniyor, ön-
görüler değişiyor. Bu hıza ayak uydurmanın anahtarı olma yolunda 
ilerleyen FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, hem ziyaretçi-
sine hem katılımcısına zengin bir etkileşim ve iletişim ağı sunuyor. 

21-24 Şubat 2019’da, endüstriyi şekillendiren sektörlerin önemli 
oyuncuları geliştirdikleri ürün ve sistemleri sergilerken; akademik 
çevrelerin teorik katkılarının izlenebildiği konuşmalar, farklı alan-
ların ve disiplinlerin etkileşime girdiği paneller de gerçekleşecek. 
Endüstrinin geleceğine ışık tutan, yaşayan bir platform olarak FIT’e 
katılmak, bu değişimin parçası olmayı kolaylaştıracak.

Türkiye’nin Beyin Gücü

Türkiye’nin endüstriyel alanda teknoloji geliştiren yaratıcı ve üretken 
beyinlerinin bir araya geldiği platform olan FIT; teknokentlerden, 
üniversitelerden ve araştırma merkezlerinden, elektronik, enerji, 
makine, robotik ve yazılım alanındaki proje girişimlerinden besleni-
yor ve farklı disiplinlerin etkileşimini sağlıyor. 

Hem etkinliklerinde hem uygulama/deneyim alanında bu geniş 
kapsamlı etkileşimi sergileyen FIT, bu yıl da adeta ülkemizin beyin 
gücünü temsil ediyor.

Teknoloji ve Yazılım Adası

Veri, çağımızın en önemli değeri. Veriyi toplama, değerlendirme, 
paylaşma, sunma gibi çeşitli fonksiyonlara odaklanan alanlarda ge-
liştirilen teknoloji ve yazılımlar FIT’19’un en özel adasında yer alıyor. 

Nesnelerin internetinden 3D baskıya, proses otomasyondan OPC çö-
zümlerine kadar endüstriye yön veren yazılım geliştiricilerin yer al-
dığı özel adasıyla FIT’19 tüm sektör profesyonellerini güncelleyecek.

Onlıne Randevu, Yüz Yüze Görüşme

Dijitalleşmenin giderek önem kazandığı dünyamızda fuarcılığı da di-
jitalleştiren FIT ’19 katılımcısı için özel ziyaretçi buluşmaları organize 
ediyor. 

Ziyaretçiler, fuarın web sitesinden ilgilendikleri katılımcı firma ile 
randevu düzenleyebiliyor, fuar öncesinde tüm görüşme randevula-
rını belirleyebiliyor. 

Fuarda geçirilen vakti verimli kullanmayı da sağlayan FIT e-randevu 
sistemi, görüşmeleri kesinleştirmesi ve iş fırsatları yaratması açısın-
dan fuarcılıkta yeni bir akımın öncü hareketi haline geldi. 

FIT’19 Fuarı’nda bu sistemin geliştirilmiş versiyonu ile yüzlerce iş gö-
rüşmeleri ve iş birlikleri yaratılacak.

Kasım  November  2018
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Netaş’a Cisco’dan İki Ödül Birden;
“Yılın İş Ortağı” ve “Mimari Mükemmeliyet”

Türkiye’nin lider sistem entegratörü Netaş, ağ teknolojileri ala-
nında dünya lideri Cisco’dan “2018 - Yılın Kurumsal İş Ortağı” ve 
kurumsal segmentte “Mimari Mükemmeliyet” ödüllerini aldı.

20 yıldan uzun süredir stratejik iş ortaklığı yapan Netaş ve Cisco, fi-
nanstan perakendeye, imalattan hizmete, enerjiden kamuya kadar 

uzanan kurumsal sektörün tüm dikeylerinde, hem Türkiye hem de 
Netaş’ın faaliyet gösterdiği uluslararası pazarlarda önemli dijital dö-
nüşüm projelerini birlikte gerçekleştiriyor. 

Netaş’ın bu yıl aldığı ödüllerin temelinde, tamamlandığında dünyanın 
en büyük havalimanı olması beklenen İstanbul Yeni Havalimanı’nın 
tüm kablolu ve kablosuz iletişim altyapısının kurulmasında Netaş 
ve Cisco’nun yaptığı iş birliği ve Netaş’ın sektördeki en köklü Ar-Ge 
merkezinin gücüyle ağ altyapısı mimarisinde ulaştığı mükemmeli-
yet yatıyor. 

İstanbul yeni Havalimanında kurulan ağ altyapısı, bu alanda 

Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük ölçekli proje olma özelliğine 
sahip. Daha önce Netaş ve Cisco’nun birlikte imza attığı mega pro-
jeler arasında, Afrika’nın en büyük petrol üreticisi Sonatrach için beş 
şehirde altı veri merkezinin kurulmasını kapsayan 33 bin kullanıcıya 
yönelik dijital altyapı projesi de yer almıştı.

Netaş’ın Cisco ile iş birliğini değerlendiren Netaş Kurumsal Sektör 
Genel Müdürü Selda Parın, “Sistem entegrasyonu alanında ülke-
mizde lider olmamız, küresel ölçekteki 120’den fazla iş ortağımızın 
ürünlerini Ar-Ge uzmanlığımız sayesinde entegre edebilmemizden 
kaynaklanıyor. 

Bu iş ortaklıklarımızın en önemlilerinden biri, ağ teknolojileri ala-
nında lider olan Cisco ile kurduğumuz güçlü birlikteliktir. Ülkemiz 
ve bölgemizin dijital dönüşümünde inovatif çözümlerimizle oyna-
dığımız kilit rolde bu iş birliğinin başarısını gösteren iki ödülü almış 
olmaktan gurur duyuyoruz” açıklamasını yaptı.
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Makine Sektörü Mitsubishi Electric’ in Akıllı Üretim 
Teknolojileri ile Buluştu

MAKTEK Fuarı’nda yeni nesil otomasyon ve CNC çözümlerini ta-
nıtan Mitsubishi Electric, Türk kahvesi ikram eden robotuyla 
dikkat çekti.

Teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric, makine sektörünün Avrasya’da-
ki en büyük buluşması olan MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı’nda, yeni 
nesil M80 ve M800 serisi CNC kontrol ünitelerini ve inovatif fabrika 
otomasyon ürünlerini sergiledi. 

Dünyanın önde gelen sanayicilerine üretimde hız, kalite ve verim-
lilik artışı sağlayan M8 CNC kontrol ünitelerinin özelliklerine atıfta 
bulunan Infinity Possibilities (Sonsuz Olanaklar) konsepti ile fuara 
katılan Mitsubishi Electric, ziyaretçilere Türk kahvesi servisi gerçek-
leştiren robotuyla da dikkat çekti. 

Fuarda dijital dönüşüm çağında akıllı üretimin önemine vurgu yapan 
Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, katma değeri 
yüksek ve ileri teknolojiyle donatılmış fabrika otomasyon sistemleri 
ve CNC ürünleriyle global pazarlarda rekabet gücünü artırmayı he-
defleyen tüm üreticilerin yanında olduklarını vurguladı.

Yüksek teknolojiye sahip fabrika otomasyon sistemleri ve CNC ürün-
leri ile Türk sanayisine değer katan Mitsubishi Electric, Avrasya’nın 
en büyük makine sektörü buluşması olan MAKTEK Avrasya 2018 
Fuarı’nda yeni nesil çözümlerini sergiledi. 

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2-7 Ekim tarihleri arasında ger-
çekleşen fuara M8 CNC kontrol ünitelerinin özelliklerine atıfta bu-
lunan Infinity Possibilities (Sonsuz Olanaklar) konseptiyle katılan 
Mitsubishi Electric, başta M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleri 
olmak üzere, bütünleşmiş ve yenilikçi makine otomasyonu çözüm-
leri ile dikkat çekti. 

Markanın Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory 
içinde önemli bir yere sahip olan robotların da yoğun ilgi gördüğü 

fuarda, Mitsubishi Electric robotu ziyaretçilere Türk kahvesi ikramı 
gerçekleştirdi. 

Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Mitsubishi Electric Türkiye Baş-
kanı Şevket Saraçoğlu; “Mitsubishi Electric olarak dünyada çok çeşitli 
alanlarda faaliyet gösteren fabrikalara hızlı entegrasyon, üretkenlik, 
esneklik ve verimlilik konusunda katma değer sağlıyoruz. 

Hızla gelişen Türk endüstrisinin ihtiyaç duyduğu yüksek teknolojili ve 
enerji verimli fabrika otomasyon çözümlerine adres olarak da kendi 
teknolojimizi gösteriyoruz. 

Son yıllarda Türkiye’deki faaliyetlerini daha da yoğunlaştıran marka-
mız, dünya genelinde dikkat çeken teknolojik gücünü, özellikle OEM 
sektörü için oluşturduğu çözüm paketleri ve üniversitelerle olan 
işbirlikleriyle Türk makine ve otomasyon sektörüne aktarıyor” diye 
konuştu. 

“Fabrikaları Akıllı Üretime Hazır Hale Getirecek Her Türlü 
Donanıma Sahibiz”

Dijital dönüşüm çağında sanayinin en önemli gündem maddesinin 
hızlı, kaliteli, verimli ve kişiselleştirilmiş üretim olduğuna dikkat çe-
ken Şevket Saraçoğlu; 

“Sanayi 4.0 evresine uyum sağlayarak dijital üretime geçiş yapabilen 
ülkeler global düzeyde rekabet edebilirler. Dünyada yüksek üretim 
gücü ve potansiyeli ile dikkat çeken Türkiye’nin de sürdürülebilir kal-
kınma için bu konuma ulaşması çok önemli. 

Biz de dünyanın önde gelen makine üreticilerine ileri otomasyon 
ekipmanları, CNC ürünleri ve mühendislik çözümleri sağlayan bir 
marka olarak fabrikaları akıllı üretime hazır hale getirebilecek her 
türlü donanıma sahibiz. 

Katma değeri yüksek ve ileri teknolojiyle donatılmış fabrika otomas-
yon sistemlerimiz ve CNC ürünlerimizle global pazarlarda rekabet 
gücünü artırmayı hedefleyen tüm üreticilerin yanındayız” diyerek 
sözlerini sonlandırdı. 

Yeni Nesil CNC Ürünleri ve Otomasyon Çözümleri

Mitsubishi Electric’in yüksek teknolojiye sahip CNC ürünleri, başta 
otomotiv ve metal işleme sektörü olmak üzere dünya genelinde bir-
çok sektörde standartları belirliyor. 

Fabrika otomasyonu içindeki tüm prosesleri kapsayan çözümler 
üreten Mitsubishi Electric, fabrikaların çalışma verimliliğini ve çalı-
şanların konforunu arttırmak için üstün teknolojisini her geçen gün 
geliştirmeye devam ediyor. 

MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı’nda yeni nesil M80 ve M800 serisi CNC 
kontrol ünitelerini sergileyen Mitsubishi Electric, fabrika otomasyo-
nunda öne çıkan IQ Platform, servo ve inverter ürünlerinin yanı sıra 
ileri robot teknolojilerini de sektör temsilcileriyle buluşturdu.
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Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı 
Şevket Saraçoğlu





Akıllı Telefonlara Benzeyen Kolay ve Sezgisel Kullanıcı Deneyimi

Fuarın öne çıkan ürünleri arasında yer alan yüksek teknolojili M80 ve 
M800 serisi CNC kontrol üniteleri, özel ekran ve klavye tasarımı sa-
yesinde akıllı telefonlar ve tabletler gibi teknolojilerle büyüyen yeni 
nesil operatörlere hitap eden gelecek odaklı CNC’lerin kullanımını 
kolaylaştırıyor. 

10.4 inch ve daha büyük ekranlarda standart özellik olarak sunulan 
multi-touch özellikli kapasitif dokunmatik ekran, hem deneyimli 
hem de yeni operatörler için akıllı telefonlara benzeyen kolay ve sez-
gisel bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 

Zorlu tuş işlemlerine son veren bu özellik sayesinde programın iste-
nilen bölümü kolaylıkla görüntülenip izlenebilirken, diğer ekranlar-
daki bir menü rahatlıkla seçilebiliyor. 

M800W serisi CNC kontrol ünitelerinde bulunan 19 inch dokunma-
tik dikey ekran ise ekran klavyesi ve belge görüntüleyicinin makine 
üreticisi firmalar tarafından özelleştirilebildiği çoklu pencereler ba-
rındırabiliyor. Bu sayede üst kısımda CNC ekranı görüntüleniyorken, 
alt kısımda ise sanal klavye, operatör paneli, doküman görüntüleyici 
veya memo pad açılabiliyor. 

Yetkisiz MüdahaLEDen Kaynaklı Hatalar Minimize Ediliyor

Yeni “Simple View” özelliği sayesinde normal görünüm ekranından 
sade görünüm ekranına geçiş yaparak deneyimi olmayan kullanı-
cıların adaptasyon hızını artırmak ve operasyon esnasında oluşan 
alarmların tüm ekranı kaplayacak şekilde görüntülenebilmesi ile 
makinenin durumu hakkında bilgi sahibi olmak mümkün hale ge-
liyor. 

Böylece makine operatörü uzakta olduğu durumlarda da oluşan 
alarmı görebiliyor ve kontrol alanını genişletiyor. Kullanıcı yetki sevi-
yesi belirleme özelliği ile operatörlere üretimdeki rollerine göre ayrı 
ayrı erişim izni tanımlanarak yetkisiz müdahaleden kaynaklı hatalar 
minimize edilebiliyor. 

Hızlı, Hassas ve Verimli

M800 CNC kontrol üniteleri, yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli ma-
kine operasyonları ile çok eksenli ve çok parçalı sistem kontrolü için 
tasarlanan üst düzey bir kontrol cihazı olarak öne çıkıyor. 

CNC uygulamaları için özel CPU içeren M80 ise daha az eksen ve mi-
lin kullanıldığı daha basit makine sistemlerinde yüksek verimlilik ve 
kullanım kolaylığı açısından ideal çözüm sunuyor. 

Mitsubishi Electric’in CNC sektörü için özel olarak tasarladığı CPU, 
daha hızlı makine yanıtı ve daha kesin makine operasyonları ile des-
teklenen makine performansı için işleme hızında artış sağlıyor. 

Çok sayıda açık ağ protokolüyle uyumlu olan M80 ve M800 serisi, 
fabrika ortamının tamamıyla kolay entegrasyon sağlarken esneklik 
açısından da öne çıkıyor. Ayrıca robotlar, sensörler ve diğer ekipman-
larla CNC arasında bağlantı kurulmasını kolaylaştırıyor.

3D modelleri istenilen boyutta ve konumda görüntülemeye olanak 
tanıyan seride, karmaşık programlar bile üç boyutlu simülasyon ile 
kolaylıkla kontrol edilebiliyor.

Düşük Maliyet ve Yatırımdan Maksimum Geri Dönüş İçin IQ 
Platform

Fuarda sergilenen ürünlerden biri de Mitsubishi Electric’in üretim 
alanında sahip olduğu global uzmanlık ve deneyimiyle geliştirilen 
bir otomasyon stratejisi olan ve e-F@ctory konseptinin oluşturulma-
sını sağlayan IQ Otomasyon Platformu oldu.

Tüm önemli otomasyon bileşenlerini tek bir yapıda birleştiren nadir 
ürün ailelerinden biri olan IQ Otomasyon Platformu’nun en önem-
li avantajları; minimum TCO (toplam sahip olma maliyeti), fabrika 
otomasyonu yönetim sistemleri arasında tam ve sorunsuz entegras-
yon, maksimum verimlilik ve hızlı iletişim olarak öne çıkıyor. Böylece 
otomasyon döngüsünün her aşamasında maliyetler düşüyor ve yatı-
rımdan maksimum geri dönüş alınması sağlanıyor. 

İnsanla İşbirliği İçinde Çalışan Yeni Kollobratif Robot Serisi

Fuarda ileri robot teknolojisi ile dikkat çeken Mitsubishi Electric; 
gıda, ilaç, ambalaj, otomotiv, beyaz eşya gibi pek çok sektörde in-
san kolu veya eline yakın hassasiyette çalışan hızlı robotlarıyla fark 
yaratıyor. 

Robotlarının tüm parçalarını da kendisi üreten Mitsubishi Electric, 
böylece üretimden gelen bilgi birikimi ve tecrübesini robotlarıyla 
birleştirerek sanayinin farklı kollarına hizmet veriyor. 

Mitsubishi Electric’in fuarda sergilediği insanla işbirliği içinde ça-
lışan yeni kollobratif robot serisi ise güvenlik nedenlerinden ötürü 
koruyucu bariyerlerin arkasına yerleştirilmesi gereken endüstriyel 
robotların aksine bir üretim ortamında insanlarla yakın çalışmalarda 
bulunmak üzere tasarlandı. 

Bu seri, insanlarla birlikte çalışabilmesi sayesinde üretim ortamında 
herhangi bir yerde esnek bir şekilde konumlandırılabiliyor. Robota 
takılabilen dokunmatik operatör terminali, özel programlama uz-
manlığı gerektirmeden robota görevini öğretmek için sezgisel bir 
arayüz sunuyor. 

Öğretme fonksiyonu, operatörün robotu elle ve kontrollü güçle bir 
pozisyondan diğerine hareket ettirmesine imkan tanıyan bir direkt 
kontrol modu içeriyor. Kurulum tamamlandığında, robota tam ha-
reket serbestliği tanımak üzere operatör terminali kolaylıkla kaldı-
rılıyor.
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Hitachi Vantara Akıllı Veri Merkezi Zekası ve 
Otomasyonunu Zenginleştirdi

Kendi kendini optimize edebilen veri merkezleri için akıllı veri 
merkezi zekası ve otomasyonunu zenginleştiren Hitachi Vanta-
ra, Vigilent işbirliğiyle  yapay zekaya dayali soğutma, akıllı SAN 

optimizasyonu ve otomatik provizyonlama, veri merkezi maliyetle-
rini azaltıyor. 

Tamamı Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) sahipliğindeki bir yan kuruluş olan 
Hitachi Vantara, düzenlenen Next 2018 konferansında veri merkez-
lerindeki bilgi teknolojileri operasyonlarını daha verimli hale getir-
me vizyonu doğrultusunda Smart Data Center çözümünü yapay zeka 
ve gerçek zamanlı analitik yetenekleriyle zenginleştirdiğini duyurdu.

Söz konusu yenilikler, şirketlerin erişebildikleri ve sahip oldukları 
verinin gücünden faydalanarak en iyi sonuca ulaşmalarına, böylece 
günümüzün veriye dayalı iş dünyasında öne geçmelerine yardımcı 
oluyor. 

Smart Data Center, şirketlerin veriye dayalı operasyonlarında hızla 
sonuca ulaşmalarını sağlayan ve her şirketin kendine özgü ihtiyaç-
larına uyum sağlayacak esnekliğe sahip olmak küzere özel olarak 
tasarlanmış bir uçtan uca abonelik hizmeti olarak sunuluyor. 

Veri merkezinde sunulan servislerin yeterliliğinin takibi ve opti-
mizasyonu, kapasite yönetimi, performans yönetimi ve soğutma 
Smart Data Center’in sunduğu özellikler arasında yer alıyor. 

Smart Data Center sahip olduğu gelişmiş otomasyon, makine öğren-
mesi ve yapay zeka özellikleriyle kendi kendini optimize eden veri 

merkezlerini gerçeğe dönüştürüyor. Böylece operasyon maliyetlerini 
düşürüyor, risklerini azaltıyor ve şirketin bilgi teknolojileri platfor-
munun değişen iş ihtiyaçlarına çok daha hızlı uyum sağlamasına 
yardımcı oluyor.

Duyurulan yenilikler Smart Data Center’in ana çatısını oluşturan bilgi 
işlem ve depolama sistemlerinin akıllı yönetimine dair fonksiyonları 
daha da ileri taşıyarak, yapay zekaya dayalı kesintisiz soğutma de-
netimi, akıllı SAN optimizasyonu ve karma depolama ortamlarının 
otomatik olarak provizyonlaması özelliklerini getiriyor. 

Yapay Zekayla Yönetilen Soğutma Optimizasyonu 

Hitachi Vantara, dinamik soğutma sistemleri alanında lider şirket-
lerden Vigilent ile yaptığı işbirliğiyle Smart Data Center soğutma 
optimizasyonu modülünü hayata geçirdi. 

otomasyon
automation
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Ayrıca depolama alanlarında yoğun ve seyrek erişilen noktaları tes-
pit ederek, verinin maliyet ve performans beklentileri açısından en 
doğru depolama katmanlarında yer almasını sağlıyor. 

Smart Data Center, gelişmiş öngörü analizleri ve kolay anlaşılır di-
namik göstergelerle bilgi teknolojileri yöneticilerinin operasyonel ve 
bütçesel kararlarını destekleyen veriler sunuyor. 

Makine öğrenmesinden güç alan öngörüye ve çözüme dayalı yön-
lendirmeler, müşterilerin optimizasyon noktasında fırsat ve önerileri 
keşfetmesine yardımcı oluyor. 

Ayrıca Smart Data Center, yapay zeka ile sunduğu simülasyonlarla 
alınacak kararlara bağlı gelecek senaryolarının izlenmesini de müm-
kün hale getiriyor. 

Akıllı Provizyonlama

Smart Data Center, karma depolama ortamları için sunduğu oto-
matik provizyonlama özelliğiyle uçtan uca planlama ve uygulama 
sağlıyor. 

Bilgi teknolojileri provizyon süreçleri üzerinde analitik bazlı kapasi-
te ve performans beklentilerine dayanarak kurduğu orkestrasyon, 
ITSM uygulamalarına entegre olan ve makine öğrenmesine bağlı 
olarak kendini sürekli geliştiren karar verme mekanizmalarıyla des-
tekleniyor. 

Böylece zaman kazandırıyor, hizmet sürekliliğini garanti altına alı-
yor, operasyonel verimi ve regülasyona uyumu artırıyor, bütçede 
tasarruf sağlıyor ve diğer stratejik projeler için kaynak ayırıyor. 

Hitachi Vantara Çözümler ve Servisler Yöneticisi Bobby Soni, “Veri 
merkezi müşterileri, giderek büyüyen bilgi teknolojileri altyapıların-
da yapay zeka ve analitiğin yardımıyla maliyetlerini düşürmenin ve 
karmaşık süreçlerle başa çıkmanın yollarını arıyor. 

Smart Data Center sayesinde sunduğumuz yüksek seviye otomasyon 
ve optimizasyonla, müşterilerimiz kesintisiz hizmet sunan ve kendi 
kendini optimize eden veri merkezlerine sahip oluyor.”  
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Vigilent’in teknolojisi makine öğrenmesi, IoT sıcaklık algılayıcıları 
ve kapalı döngü kontrolüyle Smart Data Center’in proaktif olarak 
veri merkezi soğutmasını izlemesine ve analiz etmesine, hava akı-
şı ve sıcaklıkla ilgili değişiklikleri kontrol altında tutmasına ve bilgi 
teknolojileri yöneticilerinin gelişmiş operasyonel kontrole erişimine 
olanak tanıyor. 

Bu işbirliğiyle Smart Data Center şu özelliklere kavuşuyor: 

• Yıllık yüzde 38’e varan tasarruf, 

• Soğutma cihazlarının verimli çalışması sayesinde veri merkezinde 
maksimum kapasite artışı, 

• Veri merkezindeki sıcaklık değişimlerinin otomatik olarak denge-
lenmesiyle veri merkezinin termal kararlılığında iyileşme, 

• Veri merkezindeki her bir sunucu rafına yönlendirilen soğutma 
hacminin bağımsız olarak ayarlanmasına izin veren gelişmiş kontrol 
yetenekleri, 

• Gelişmiş analizlere bağlı bilgi teknolojileri yönetim öngörüleriyle 
fazladan kapasite kullanımının ve bakıma ihtiyaç duyan ekipmanla-
rın tespit edilebilmesi. 

Vigilen CEO’su Dave Hudson konuya dair şunları söylüyor: “Soğutma 
işletmeler için ciddi bir risk noktasına dönüşebilir. Bu alan henüz ol-
dukça yeni ve geliştirmeye yönelik pek çok fırsat barındırıyor. 

Smart Data Center soğutma optimizasyon modülü sayesinde termal 
kararlılığı kontrol altında tutabiliyor,enerji kullanımını ve operasyo-
nel maliyetleri en aza indirebiliyor, veri merkezinin gizli potansiyeli-
ni açığa çıkarabiliyoruz. 

Endüstri lideri Hitachi Vantara’nın Smart Data Center çözümünün 
yeteneklerini dinamik soğutma yönetimi teknolojilerimizle zengin-
leştirmekten memnuniyet duyuyoruz.”

Akıllı SAN Optimizasyonu 

Smart Data Center, SAN depolama kaynaklarını sürekli optimize 
ederek verimini artırabiliyor ve depolama maliyetlerini gerçek za-
manlı olarak düşürüyor. 
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Advantech Türkiye “Sektörel Uygulamalarda 
Gömülü IoT Platformları” Çözüm Günü İçin 13 

Eylül’de İstanbul’da İş Ortaklarıyla Buluştu

otomasyon
automation

Türkiye’nin önde gelen sektörlerinde dijital dönüşüm süreçleri-
ne öncülük eden Advantech Türkiye, “Sektörel Uygulamalarda 
Gömülü IoT Platformları Çözüm Günü” ile sektördeki seçkin iş 

ortaklarını ve alanlarında uzman konuşmacıları bir araya getirdi. 

Endüstri 4.0, Akıllı Ulaşım, Dijital Sağlık, Yenilenebilir Enerji ve Akıllı 
Şehir alanlarındaki Advantech çözüm ve hizmetlerinin tanıtıldığı 
etkinlikte Intel Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ediz Altun, Intel’in 
Endüstriyel IoT Çözümleri ve Advantech-Intel iş ortaklığının detay-
larını anlattı. 

Advantech’in Endüstri 4.0, Akıllı Ulaşım, Dijital Sağlık, 
Yenilenebilir Enerji ve Akıllı Şehir Çözümleri

26 ülkede 8000 çalışanıyla faaliyet gösteren Advantech’in Endüstri 
4.0, Akıllı Ulaşım, Dijital Sağlık, Yenilenebilir Enerji ve Akıllı Şehir 
alanlarındaki lider çözüm ve hizmetlerinin tanıtıldığı “Sektörel Uy-
gulamalarda Gömülü IoT Platformları Çözüm Günü” 13 Eylül Perşem-
be Günü, Hyatt Centric Hotel Levent’te gerçekleşti. 

Etkinlikte Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve endüstri firmaları 
Advantech’in gömülü IoT uygulamaları için sağladığı donanım ve 
yazılım çözümlerini yakından tanıma fırsatı buldular. Intel Türkiye 
Genel Müdür Yardımcısı Ediz Altun, Intel’in Endüstriyel IoT Çözümleri 

ve Advantech-Intel iş ortaklığını paylaştığı konuşmasıyla, Onur Ko-
nuğu olarak Çözüm Günü’nde yer aldı.

Advantech Türkiye Fabrika ve Enerji Sektör Müdürü Alper Sertel’in, 
Advantech’in en güncel SBC, kablosuz modül, hafıza kartı ve bellek 

çözümlerini anlattığı Çözüm Günü’nde Gömülü IoT Platformları Satış 
Müdürü Görkem Acarlar da WiFi ve LoRa destekli çözümlerle IoT dö-
nüşümünü katılımcılarla paylaştı.

Advantech Genel Merkez ve Türkiye ofisinden konuşmacılarla Tür-
kiye’deki gömülü Nesnelerin İnterneti uygulama alanlarının de-
taylarının anlatıldığı Çözüm Günü’nde sektördeki fırsatları birlikte 
inceleme imkanı bulan davetlilerle, bu alanda Türkiye pazarında 
gerçekleştirilebilecek ortak proje ve uygulamaları değerlendirdiler.

Advantech Türkiye Kurucu Ortağı Cem Çelik konuyla ilgili: “Dünyada 
endüstriyel bilgisayar alanında %32’lik pazar payı ile lider konumda 
olan Advantech’in, yakın gelecekteki hedefi yalnızca donanım değil, 
yazılım ürünlerinde de geniş bir pazar hacmine sahip olmak. 

Bunun için birçok Bulut çözümü ve yazılım sistemini bir arada kulla-
narak, üretimde verimlilik, enerji yönetim sistemleri ve akıllı ulaşım 
gibi sektörlerde çalışmalar yapıyoruz. 

Kasım  November  2018
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gönderen bir sistem kurulduğunda; üretimdeki hata payı %1 ora-
nında bile azaltıldığında, bu rakam yıllık karı büyük miktarlarda 
etkileyecektir. 

Ancak burada belirtmek istediğim en önemli nokta; doğru yazılım ve 
donanıma sahip olmak tek başına yeterli değildir. Sahip olduğunuz 
teknolojiyle birlikte elde ettiğiniz veriyi nasıl işleyeceğinizi bilmiyor-
sanız, bunun yararlarından faydalanmanız mümkün değildir. 

Bu noktada doğru çözüm ortaklarıyla çalışmanın önemi artıyor. Ad-
vantech ile uzun zamandır bir araya gelerek Türkiye’de yakın gele-
cekteki ortak projelerimiz üzerine konuşmak istiyorduk. 

Bu etkinlik bunun için harika bir ortam oldu. Intel ve Advantech or-
taklığıyla gelecekte üreteceğimiz projelerle Türkiye’de önemli çalış-
malar gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.” dedi.

Advantech’le İşbirlikçi Dönüşüm

Advantech Türkiye aynı zamanda bu etkinlik aracılığıyla katılımcı-
larına “İşbirlikçi Dönüşüm (Co-Creation)” konseptini tanıtarak, Akıllı 
Gezegeni Olanaklı Kılmak vizyonunu gerçekleştirme yolundaki en 
önemli kilometre taşlarından birini daha iş ortaklarıyla paylaştı. 

Türkiye’nin dijitalleşme süreci için disiplin fark etmeksizin sektör 
odaklı çözüm bütünleştiricilerle yakın iş ortaklığı çerçevesinde IoT 
ile bütünleşik Bulut çözümleri üretilmesinin hedeflendiği bu yeni 
gelişim ve inovasyon rotasının tüm dünyada duyurulması için 1-2 
Kasım 2018 tarihlerinde Çin’in Suzhou kentinde Advantech’in dün-
yanın her yanından katılım gösterecek 6000 iş ortağıyla beraber “IoT 
Co-Creation Zirvesi” düzenlenecek. 

Advantech Türkiye Akıllı Fabrika Günleri’ne Hazırlanıyor

Gömülü IoT Platformları Çözüm Günü’nün ardından Advantech 
Türkiye ekibi sektörün en önemli Akıllı Fabrika uygulamaları odak-
lı etkinliklerinden Akıllı Fabrika Günleri’ne 2 Ekim’de İstanbul’da, 4 
Ekim’de Bursa’da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 

Advantech’in alanlarında lider çözüm ortaklarının da katılımlarıyla 
gerçekleştirilecek olan IoT ile Bütünleşik Bulut Çözümleri’ne dair fır-
satların değerlendirileceği “III. Faz” paneline ve çözüm ortaklarının 
Advantech’le gerçekleştirdikleri projelerine dair sunumlarına etkin-
likte yer verilecek.
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‘IoT ile Bütünleşik Bulut Çözümleri’nin her geçen gün daha fazla ilgi 
gördüğü endüstriyel kullanım alanlarında, Microsoft ve Intel gibi 
değerli iş ortaklarımızla kullanıcılar için en doğru sistemleri oluştu-
ruyor ve çözüm odaklı bir şekilde ilerliyoruz” dedi.

Geniş Yelpazede Gömülü IoT Çözümleri ve Ürün Demoları

Advantech Türkiye ofisi, faaliyet alanlarında yer alan her sektör için, 
sensörden Kenar’a, iletişim çözümlerinden Bulut hizmetlerine kadar 
uzanan geniş bir yelpazede gömülü IoT çözümlerini, ürün demola-
rıyla birlikte detaylı olarak tanıttı. 

Sektörel Uygulamalarda Gömülü IoT Platformları Çözüm Günü’nde 
en güncel araç üstü bilgisayarlar, endüstriyel tabletler, dijital sig-
nage oynatıcılar, IoT ağ geçitleri, firewall platformları, resepsiyon 
bilgisayarları, Akıllı Kenar Sunucuları, gömülü SBC ürünleri, yüksek 
dayanımlı kompakt bilgisayarların canlı gösterimleri ve teknik de-
taylarına dair bilgilendirmeler seminer oturumlarıyla davetlilerle 
paylaşıldı ve alanında uzman Advantech yetkilileri, Gömülü IoT tek-
nolojilerinin geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Etkinliğe onur konuğu olarak katılan Intel Türkiye Genel Müdür Yar-
dımcısı Ediz Altun: “Intel olarak IoT yaklaşımımız; Nesneler-Ağ Bağ-
lantısı-Bulut düzeninde ilerliyor. 

Bu sistemi; bağlı hale getir, akıllandır ve otonomlaştır şeklinde an-
latabiliriz. Burada IoT yaklaşımı doğru rotayı takip ettiği takdirde, 
üreticiler için milyonlarca liralık bir kardan bahsediyoruz. 

Örneğin bir fabrikada, doğru donanım ve yazılımla, üretimdeki ha-
taları olması gereken zamanda tespit ederek gerekli birime uyarı 
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TUTKU ELEKTRİK
Bursa ilinde bulunan şantiyelerimizde 

görevlendirilmek üzere, elektrik konusunda 
bilgili veya yetiştirilmek üzere askerliğini 
yapmış veya tecilli, işini severek yapacak, 
 iş ahlakı olan erkek elemanlar alınacaktır.

Yavuz BAYDAR / 0224 255 04 00

SARTEK YAPI
Yapı denetim  firmamızda  çalışmak 
üzere denetçi belgesi olan denetçi 
elektrik mühendisi aramaktayız.

Evren ORHAN  / 0216 327 94 71

ONUR ELEKTRİK
Firmamızda görevlendirilmek üzere; SRC 

belgeli olan, deneyimli şoför aranıyor.

Gökhan HACIOĞLU / 0212 858 07 70

EYC GÜÇ SİSTEMLERİ
Jeneratör sektöründe bakım , onarım, 
arıza ve montaj servisinde çalışacak, 

endüstri meslek lisesi elektrik veya motor 
bölümü mezunu yetiştirilmek üzere 

deneyimsiz, asgari ücret +yemek+yol, 
ehliyeti olan eleman aranıyor. tercihen 

Kartal (Uğur Mumcu, Yakacık, Soğanlık) 
Ataşehir (Ferhatpaşa, Mevlana Kayışdağı) 

bölgelerinde ikamet eden eleman.

Çağrı KÜÇÜKBAŞ / 0216 672 60 44

POLİCAP PLASTİK 
Plastik ambalaj fabrikasında, operatör 

olarak yetiştirilecek, meslek sahibi 
olmak isteyen hırslı azimli çalışkan, 
vardiyalı çalışmaya uygun, tercihen 

meslek lisesi mezunu ya da sanayide 
çalışmış, motor elektrik mobilya tesisat 

işlerinde uzun süre çalışmış elemanlardan 
seçim yapılarak eğitim verilecektir.

Atilla TÜRK / 0212 886 94 77 

AKKUYU ENERJİ
Uşak şantiyemizde görevlendirilmek üzere,

tercihen proje konusunda deneyimli,
elektrik plan ve proje işlerimiz de 

çalıştırılmak üzere elektrik-elektronik 
mühendisleri aramaktayız.

 Ms Office programlarına hakim,
tercihen Autocad veya Netcad programlarını 
kullanabilen, Uşak’da ikamet eden eleman.

Çalışma Saatleri: Pazartesi -Cuma 9:00-18:00

Mehmet AKKUYU / 0332 324 12 23

EA GÜVENLİK
Dragos’da bulunan otel projemiz 

için elektrik ve mekanik bilgisi olan 
teknik personel ihtiyacımız vardır. 

Sosyal haklar ;
SSK+ yemek+ AGİ + maaş.

Neslihan TOMRUK / 0542 352 98 10

INGENTIS  ENERJİ
Autocad, Elcad, Eplan ve benzeri 

programları kullanabilen, üniversitelerin 
ilgili bölümlerinden mezun, bay/bayan 

(bay elemanlar için askerlik görevini 
bitirmiş), bilgisayar destekli elektrik 
proje çizim elemanı aranmaktadır.

M. Yusuf ÖZDEMİR / 0322 453 53 44

DENGE MAKİNA
Endüstri Meslek Lisesi elektrik teknisyenliği, 

tercihen meslek yüksek okulu mezunu, 
makina panolarının montajında 

ve kablajında  tecrübeli, elektrik /
elektronik malzeme bilgisine sahip,
proje okuyabilen, elektrik, hidrolik, 
pnömatik, mekanik saha bilgisine 

sahip,  İkitelli / Başakşehir  civarında 
ikamet eden askerliğini yapmış, 

22-35 yaş arası eleman alınacaktır.

Yavuz GÜNDOĞDU / 0212 549 88 66

Bu sayfalarda ücretsiz iş ilanlarınızın yayınlanması için ; 
info@sektorelyayincilik.com adresine mail yollayabilirsiniz..
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UMAK ELEKTRİK 
Elektrik ve otomasyon sektöründe 

hizmet vermekte olan firmamızın satış 
tarafı olan firmamıza muhasebe, genel 
ofis görevlerinde çalışacak arkadaşlar 

aramaktayız. ETA V8 SQL programı 
bilen, en az lise mezunu, MS Office 

programlarına hakim  diksiyonu düzgün, 
ikna kabiliyeti yüksek eleman aranıyor. 

Çalışma günleri/saatleri : Pazartesi-Cuma 
8:30-18:00- Cumartesi :13:00’e kadar.

Uğur PEPEK / 0224 413 04 97

KAYA ROBOTİK 
Robotlu otomasyon hizmetleri veren 

firmamıza; 3D çizim programlarının herhangi 
birinde tecrübeli (NX, CATIA, SOLIDWORKS), 
endüstriyel tasarım konusunda en az 2 yıl 
tecrübeli bay/bayan alınacaktır. İlgililerin 

firmamız ile irtibata geçmelerini bekliyoruz.

Murat KAYA / 0216 540 03 73

ARON OTOMASYON
Şirketimiz bünyesinde istihdam edilmek 

üzere, Meslek Lisesi, Teknik Lise veya Meslek 
Yüksek Okullarının ilgili bölümlerinden 

mezun, Askerliğini yapmış/tecil ettirmiş (en 
az 2 yıl), Ekip Çalışmasına Yatkın, sorumluluk 
sahibi,öğrenmeye gelişmeye açık ve hevesli, 
elektrik teknisyenleri- ustaları aranmaktadır.

Yılmaz ARSLAN / 0232 854 05 05

FD PROJE 
İçme suyu sistemleri otomasyonu işlerinde 

çalışacak, Siemens wincc veya muadili 
wintr scada yazılımı ve tiapottal ve muadili 
PLC programlama yapabilen Mühendis ve 

teknisyen uzman otomasyoncular arıyoruz.

Ferhat DEMİR / 0312 395 39 17

HPSYSTEM HYDRAULIC
Hidrolik silindir üretimi yapan fabrikamızda 

çalışacak, askerliğini yapmış, otomasyon 
kaynak makinesinde deneyimli, 
çalışma arkadaşları aramaktayız.

Ali Osman ŞAHBAZ / 0532 643 85 52

ARDEN MAKİNA
Firmamızda üretilen makinaların elektrik 
/ elektronik işlerini yapmak için elektrik/

elektronik/otomasyon teknikeri/ teknisyen 
alınacaktır. Sensor ve switch bağlantıları 

yapabilme, kumanda devresi bilme 
motor bağlayabilme, PLC bağlantıları 

yapabilme aktif şekilde araç kullanabilme 
yetenekleri aranmaktadır. Askerlik hizmeti 

yapılmış ya da en az 2 yıl tecil olmalıdır. 

Ümit GÜNER / 0232 327 30 58

SLIPRING ELEKTRİK
Websitemiz için yazılım ve görsel 

düzenlemelerinin yapılması için part-
time veya freelancer yazılımcı ihtiyacımız 

vardır. Görseller bizim tarafımızdan 
verilebilir. Yazılım konusunda tebrübeli 
ve profesyonel desteğe ihtiyacımız var.

Yunus ERDEM / 0212 567 66 77

ELCON ELEKTRİK
Firmamız tarafından üretilen infrared 

ısıtıcıların satış ve pazarlamasında 
çalışacak, açık alan ısıtıcıların 

tanıtımı için cafe ve restaurant 
ziyaretlertini gerçekleştirebilecek, 

yarı veya tam zamanlı ekip 
arkadaşlarına ihtiyacımız vardır.

Atakan YÜCEL / 0212 222 23 10

LF ENDÜSTRİYEL 
Elektrik tekniksiyeni, meslek lisesi veya 
yüksekokul mezunu, tercihen elektrik 
ve iklimlendirme bilgisi olan, tercihen 

ehliyeti ve montaj tecrübesi olan, 
gerektiğinde fazla mesai çalışabilecek,

çalışma arkadaşları arıyoruz. Servis 
güzergahları;  Büyükçekmece-

Esenyurt-Avcılar-Sefaköy-Güneşli.
Çalışma günlerimiz;  hafta içi 08:00-
18:30 arası, haftasonu çalışma yok.

Yeliz EKİCİ / 0212 672 27 18

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

Elazığ

G.Antep

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlı-
ğı Emniyet Genel Müdürlüğü

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü(Tcdd) Afyon Beton Travers Fabrika 
Müdürlüğü

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü(Dhmi) Adana Hava Limanı Başmüdürlüğü

Jandarma Ted.mrkz.k.lığı(Güvercinlik/Ankara) İçişleri 
Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığ

Kara Hvcl. K.lığı Milli Savunma Bakanlığı MSB 
Bağlıları

Sayıştay Başkanlığınca 2019 Yılı İçin Serbest Piyasa-
dan Elektrik Enerjisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi 
Başkanlığı

Topçu Ve Füze Ok.k Milli Savunma Bakanlığı Msb 
Bağlıları

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire 
Başkanlığı

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
(TCDD) Genel Müdürlük

Botaş Genel Müdürlüğü İle Bağlı Bölge ve İşletme 
Müdürlüklerine Ait Silahlı Özel Güvenlik

Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı 
Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğü

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yükseköğretim 
Kurumları Pamukkale Üniversitesi

Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne Ait Sağlık Tesis. İçin 
2019-2020-2021 Yıl Serbest Piyasadan Elektrik 
Enerjisi Alımı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ve Bağlı Birlikleri 
İhtiyacı İçin Elektrik Enerjisi Alımı

İl Jandarma Komutanlığı(Gaziantep) İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı

19.11.2018 11:00

20.11.2018 11:00

23.11.2018 10:00

14.11.2018 14:00

27.11.2018 09:30

20.11.2018 10:00

15.11.2018 10:00

14.11.2018 14:00

14.11.2018 11:00

13.11.2018 14:00

16.11.2018 10:00

15.11.2018 14:00

15.11.2018 11:00

12.11.2018 10:00

14.11.2018 14:00

 15.11.2018 11:00

20.11.2018 10:00

16.11.2018 10:30

19.11.2018 10:00

23.11.2018 10:00

Elektrik Enerjisi

9 Kişilik Silahlı Özel Güvenlik (Teknik Şartnameye Göre 2019 Yılı İçin)

Elektrik Enerjisi

2019 Yılı Dhmi Adana Havalimanı Başmüdürlüğü ve Bağlı İstasyonlar 
İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi

10 Kısım Elektrik Enerjisi

Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Kışlası Ve Şehit Ütğm Gürcan 
Ulucan Temelli Kışlası İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi

Başkan Yardımcılığı Sayıştay Başkan Yardımcılığı

28 Kalem Muhtelif Elektrik Malzemesi Alımı İşi

Serbest Tüketici Kapsamında Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Tcdd Genel Müdürlük Hizmet Binası İçin 12 (Oniki) Ay Süreyle 14 Kişilik 
Özel Güvenlik

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.ş (Botaş) Tedarik Ve Sözleşmeler Daire 
Başkanlığı

Ilısu Projesi Dsi 16 Bölge Müdürlüğü, Çelebitepe Yerleşkesi Ve Özel 
Güvenlik Tesislerinin İhtiyacı Olan 2018 Yılı Kalorifer Yakıtı Alımı

Yeni Nesil Güvenlik Duvarı

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi

Bolu Emniyet Müdürlüğü Merkez Hizmet Binaları Ve İlçe Emniyet 
Binaları İçin 1250000 Kwh Elektrik Enerjisi

25000000 Kwh Elektrik Enerjisi Alımı

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

İl Jandarma Komutanlığı(Elazığ) İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel 
Komutanlığı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı 2019 Yılı Elektrik Enerjisi Alımı



İHALE ŞEHRİ İŞİN ŞEHRİ KURUM ADI İŞİN MAHİYETİ TARİH

İHALELERSektörüm Magazine

207Kasım   November        www.sektorumdergisi.com

Giresun

İstanbul

İstanbul

İstanbul

İzmir
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Karabük

Karaman

Kars
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Konya

Manisa

Manisa

Manisa

Tekirdağ

Tekirdağ

Giresun

İstanbul

İstanbul

İstanbul

İzmir

İzmir

İzmir

İzmir 

K.Maraş

Karabük

Karaman

Kars

Kastamonu

Konya

Konya

Manisa

Manisa

Manisa

Tekirdağ

Tekirdağ

14.11.2018 10:30

14.11.2018 10:30

15.11.2018 11:00

13.11.2018 14:30

14.11.2018 14:30

14.11.2018 14:00

 12.11.2018 10:00

12.11.2018 14:30

20.11.2018 14:00

12.11.2018 09:00

12.11.2018 14:30

23.11.2018 10:00

20.11.2018 10:00

19.11.2018 10:30

13.11.2018 10:00

16.11.2018 10:00

13.11.2018 10:00

12.11.2018 10:00

14.11.2018 10:30

12.11.2018 10:00

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Giresun Üniversitesi

Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Orman İşletme Müdürlüğü-İstanbul Diğer Özel Bütçeli 
Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.

İzmir Ted.blg.bşk (MSB) Milli Savunma Bakanlığı 
MSB Bağlıları

İzmir Ulaşım Hizmetl Eri Ve Makina Sa N.a.ş.

Ege Bölgesi’nde Konuşlu Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Bağlısı Birlikler İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi 
Alımı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Karabük Üniversitesi

Karaman İl Jklığı Bağlı Birliklerinin 2019 Yılı Elektrik 
Enerjisi Alımı

İl Jandarma Komutanlığı(Kars) İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı

Kastamonu Valiliği İçişleri Bakanlığı Bakan 
Yardımcılığı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü(Dhmi) Konya Hava Alanı Müdürlüğü

Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlükleri -Konya 
Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Spor Genel Müdürlüğü

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Manisa Celal Bayar Üniversitesi

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

95 Zh.tug.k. Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları

Tekirdağ Büyükşehir BeLEDiyesi Tekirdağ Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı

2019 Yılı Elektrik Enerjisi

2019 Yılı Elektrik Enerjisi Alım İşi

170000 Litre Motorin Diğer ve 7000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 
Alımı Tüketim Otomasyon Sistemi (ATOS) ile 2019 Yılı İhtiyacı İçin 
Mal Alımı

Akaryakıt (Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemli)Alımı

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi

Elektrik Enerjisi Satın Alımı (Tek Zamanlı)

Sahil Güvenlik Komutanlığı-Ege Deniz Blg.k. İçişleri Bakanlığı Sahil 
Güvenlik Komutanlığı

Elektrik Enerjisi Alımı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Ait Hizmet Binalarının 2019 
Yılı İçin Serbest Piyasadan 2500000 Kwh Elektrik Enerjisi Alımı

Elektrik Enerjisi

İl Jandarma Komutanlığı (Karaman) İçişleri Bakanlığı Jandarma 
Genel Komutanlığı

2019 Yılı Elektrik Enerjisi

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi

Elektrik Enerjisi Alımı

Elektrik Enerjisi 

2019 Yılı Elektrik Enerjisi Alımı (12 Aylık)

Özel Güvenlik Personeli Kıyafet Alımı

2019 Yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 4 (Dört) Kısım

Çift Konsollu LEDli Aydınlatma Direği (12+12 Metre Boyunda Gövdesi 
LED’li, Figür LEDli, Logolu Alüminyum Aydınlatma Direği)
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 REKLAM İNDEKSİ

Ön Kapak
Arsel Elektronik

1. Ara Kapak Arka
Sorye Restaurant

Ön Kapak İçi
Ekon Kondansatör

2. Ara Kapak Ön
Far Elektrik

Arka Kapak İçi
Lampist Aydınlatma

2. Ara Kapak Arka
Far Elektrik

Arka Kapak
Seval Kablo

3. Ara Kapak Ön
Next&Next Star

3. Ara Kapak Arka
Next&Next Star

1. Ara Kapak Ön
Ortaç Elektrik

 1. Makel Elektrik
 7.Argesys Elektronik
 9.Ören Kablo
 11.Dtm Elektronik
 13.Klsplast
 15.Novsen Elektrik
 16.Bileşim Fuarcılık
 17. Fomar Fiber Optik
 19.Sigma Elektrik
 21.Forplas Plastik
 23.Teknik El Pano
 25.Kardeş Elektrik
 27.Göldağı Kablo
 29.Setel Elektronik
 31.Radelsan Elektrik
 33.Varsan Elektrik
 35.Mepa Elektrik
 37.Mepa Elektrik

 39.Mepa Elektrik
 41.Akiş Plastik
 43.Opaş Elektrik
 47.Gemta Elektronik
 49.Koza Grup
 51.Emek Perçin
 55.Ardıç Elektrik
 59.Hanoğlu Kablo
 61.Sutem Elektrik
 63.Dersa Boru
 64.Teknik Rovelver
 65.Teknik Rovelver
 71.Onka Klemens
 75.Küçükarslanlar Bakır
 79. Sanelek Elektrik
 89.G. Sanlıtop Mekatronik
 91.Vestel LED
 93.LEDplast Plastik

 95.Gensa Aluminyum
 97.Makel LED
 99.Arsel Elektronik
 101.Buse Aydınlatma
 103.Novsen Elektrik
 105.Akme Pcb LED
 107.Dikey Elektrik
 109.Ağartan Enerji
 111.Asl Metal
 113.Deka LED
 115.Uğur Aydınlatma
 119.Bensa Aydınlatma
 123.Enesis Elektronik
 127.Doğan Aydınlatma
 129.Yapex Fuarı
 131.Cemsan Aydınlatma
 141.Belex Fuarı
 142.Expotim Fuarcılık

 143.Expotim Fuarcılık
 145.Özşen Klemens
 146.Expotim Fuarcılık
 147.Expotim Fuarcılık
 148.Expotim Fuarcılık
 149.3.Göz Danışmanlık
 165.Grimex Elektronik
 169.Boyut Güvenlik
 171.Okisan Güvenlik
 193.Ft Line Danışmanlık
 195.HDL Türkiye
 197.Tiryaki Otomasyon 
 199.Uestco Enerji
 201.Set Otomasyon
 203.Özdaş Mühendislik
 210.İnform Elektronik








