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Yatırım Kararlarında Kar Maksimizasyonu 

Nurşah Sunay

Sektörümüzde (özellikle üretim yapan) firmaların, belirli bir çıktı 
standardını yakaladıktan sonra, işletmenin mevcut işleyişin sürdü-
rülebilirliğini sağlamak, piyasa değerini korumak ve karın genişle-
mesini sağlamak amacıyla yeni yatırım kararları alması ticari haya-
tın kaçınılmaz gereklerinden biridir. Nihayetinde klasik mikro iktisat 
görüşü; ‘’işletmelerin ilk amacının karın maksimize edilmesi 
gerektiğidir.’’ Eğer finansal planlamadan sorumlu bir yöneticiniz/
departmanınız varsa bu profesyonel kararlara imza atmanız zor ol-
mayacak, en azından kötü süprizlerle karşılaşma riskiniz azalacaktır.
Ancak elektrik aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren firmaların 
yaklaşık %80’inin yatırım&finans kararlarını, bizzat şirket sahip ve 
yetkililerinin şahsi öngörüleriyle aldığını göz önünde bulunduracak 
olursak, en azından kar maksimizasyonu temel değişkenlerini 
kabaca da olsa bilmek durumundayız. Yatırım kararını etkileyen 
parametrelerin fazlalığı nihai bir sonuca ulaşmak konusunda tam 
ve eksiksiz bilgiyi sunmada yeterli olmasa da bazı değişkenleri göz 
önünde bulundurarak hareket etmek sağlıklı bir yöntem olacaktır. 
Bunlardan en etkin olanları yatırım maliyeti, zaman ve risk faktörleri 
olarak ele alınabilir.

Yatırım Maliyeti; 
Yatırım yapmayı planladığımız 2 ürün projesi olduğunu varsayalım. 
Bu projelerin kaynak kullanımının bize yatırım maliyeti 1.ürün için 
400.000 tl ve 2.ürün için 300.000 tl olsun. Kar oranlarının ise 80.000 
ve 75.000 olduğunu düşünelim. Bu durumda 1.ürün rakamsal olarak 
daha karlı bir ürün görüntüsü verse de yatırım maliyetine göre kar 
oranı %20 olacaktır. Oysa 2.ürünün karlılık oranı %25’tir. Bu durum-

da karı mı, karlılığı mı maximize etmek gerektiğini düşünmek daha 
doğrudur.
Zaman Faktörü;
Yatırımlar her zaman statik özellik taşımaz. İki ürün yatırım planı-
mız örneğinden devam edelim. Bu iki ürünün kar oranlarının aynı 
olduğunu kabul edelim ve 3 yıl için değerlendirmeye alalım. Burada 
eşdeğer iki yatırımdan söz ediyoruz. 1.projemiz her yıl %10 olacak 
şekilde toplam %30 kar sağlamış olsun. 2.projemiz ise ilk 2 yıl hiç kar 
etmezken 3.yıl sonu aynı oranı (%30) yakalamış olsun. Görünüşte 
aynı kar oranına sahip gibi duruyorlar. Oysa karın bugünkü değeri ile 
3 yıl sonraki değeri aynı olmayacaktır. Üstelik her yıl kar eden proje-
nin geliri banka vb. yatırım araçları ile değerlendirilerek ek kazanç 
sağlanabilir.

Risk Faktörü;
Farklı yatırımların riski, gelecekteki nakit akış oranlarının değişken-
liğine göre farklı olacaktır. Gelecek yıllarda ekonomide büyüme bek-
leniyorsa, nakit akışında bir daralma yaşanabileceği öngörülüyorsa, 
inşaat sektörü ile ilgili genişlemenin devam edeceği varsayımıyla 
lokomotifi konumundaki elektrik aydınlatma sektör hacmine ilişkin 
beklentiler iyi ya da tam tersi ise, makro ekonominin koşulları ve 
yeni iş sahalarına ilişkin beklentiler ön görülebiliyorsa, aynı özellik-
ler taşıyan bu iki ürün yatırım projesinde risk faktörleri incelenerek 
kararlar alınabilir.
Bol kazançlı yatırımlar..
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Ekonomist CEO, 3.Göz Danışmanlık

hikmetbaydar@3-goz.com

Hikmet BAYDAR

Şirketler Kur Riskini 
Nasıl Ölçmeliler?
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Döviz dalgalandıkça şirketler bazen işlem yaparken bazen de işlem 
yapmadan kurlardaki hareketliliğe bağlı olarak kur farkı kar veya 
zararları yazarlar. Kimi zaman bunun farkına bile varamazlar ve yıl 

sonunda bir anda önlerine gelebilir. O zaman da ya fiktif bir karlılıkla 
karşılaşıp vergisini öderler ya da gerçekte olmayan zararları yazarak 
bilançolarını bozup kredibilitelerini riske sokarlar. 
Örneğin uzun vadeli yüklü miktarda döviz kredisi kullanan firma-
lar, kurlar yükseldiği zaman değerlemelerde TL karşılığında ciddi 
kredi büyümesi göstermek zorunda kalırlar. O zaman da firmanın 
yükümlülüklerinde ciddi bir artış gerçekleşmiştir. Oysa bu kredilerin 
ödendiği taksitleri yüksek kurdan etkilenmiş olup, gelecek dönemde 
fiyatlamalarda yeni kur seviyesi maliyetlere katılarak fiyatlar ayar-
lanmakta ve kur farkı zararı ciroyla müşteriden alınmaktadır. Farklı 
şekillerde bu problemler sık sık oluşmaktadır. 
Peki Firmalar Bu Sorundan Nasıl Kurtulabilirler?
Önce bilançolarının varlık (aktif) ve yükümlülük (pasif) taraflarının 
sadece dövize endeksli olanlarının bir listesini yapmalılar. Örneğin 

varlık bölümüne bankadaki döviz hesapları, döviz cinsi alınan çekler, 
döviz cinsi tahviller gibi dövizle ilişkili tüm varlıklar listelenmelidir. 
Sonra yükümlülük tarafında bulunan alınan döviz kredilerinin kalan 

ana para toplamları, verilen dövizli çekler ve döviz cinsi borçlar top-
lanır.
Yükümlülük toplamı ile varlık toplamı denk ise sorun yok. Ancak, 
farklılık arttıkça dalgalanmalardan etkilenme ihtimali de o kadar 
artıyor. O zaman dalgalanma dönemlerinde fark kadar vadeli işlem 
kontratlarıyla durumu dengelemek mümkün.
Bir de bu açıdan şirketinize bakın ve kur farkı kar ve zarar toplam-
larını kontrol edin. Kar varsa içiniz rahat etmesin. Bu sizin şimdilik 
şanslı olduğunuzu gösterir o kadar. İleride tam tersine zararlar da 
yazılabileceğinden. Kur cinsinden varlık ve yükümlülüklerinizi eşit-
lemenizde fayda var.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle...
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Elektrik Mühendisi, Proje Danışmanı

n.yener@yenerveyener.com.tr

Namık YENER

İlaç Yatırım Projesinin 
Uygulama Adımları-2
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Kesin Proje Hazırlama Grubunun Oluşturulması
Proje grubu, kesin projede yer alacak bu konuda daha önce yeterli 
seviyede eser vermiş olan firmalar havuzundan en az 3 firmanın yer 
aldığı aday havuzu içerisinden seçilecektir. İşveren ve vekili bu sayıyı 
artırabilir. 
Havuzda yer alan proje firmaları, bu iş için tekliflerini  en az  10 iş günü 
içerisinde hazırlayıp vereceklerdir. Bu iş için işveren hassasiyetleri 
aşağıda kaleme alınmıştır.
4 farklı gruptan en az 3 adet olmak üzere gelen  kesin proje hazırla-
ma teklifleri genel değerlendirmeye alınır ve mukayese listesi  hazır-
lanır. Bu değerlendirme süresi 5 iş gününü geçemez. 
Projeciler kesin proje çizme tekliflerini verdikten 1 hafta sonra belirli 
bir sıra ile görüşmeye çağrılır, her  grup için belirlenmiş 3 firma ile 
aynı gün içerisinde görüşme yapılacaktır. Bu görüşme trafiğinin sü-
resi 1 haftayı geçmemelidir. Ertesi hafta ise aday olan firmalar ile bu 
görüşmelerin 2. etabı yapılacaktır. 2. etap görüşmelere şayet arzu 
eder ise firma sahibi de katılabilecektir. 
2. etap görüşmelerde çalışacağımız 4 grup temsilci büyük ölçüde 
seçilmiş olacaktır. Ancak aksi bir durum için son hafta görüşmeleri 
için zaman rezervi olmalıdır. Firma görüşmeleri üzerinden 3 hafta 
geçmiş olup bu esnada hukuk servisimiz de bu üç firma ile yapıla-
cak iş sözleşmelerinin metinlerini hazırlamış olup, 3. hafta içerisinde 
mutabakat sağlanan firmalar ile imza için de hazır edecektir.
4. hafta içerisinde tüm seçilen proje firmaları ile birlikte proje yö-
netim grubu ilk icra toplantısını yapacaktır. Bu toplantı daha ziyade 
işin gruplarının birbirlerini tanıması genel esasların konuşulacağı 
toplantı olacaktır. Bu ilk toplantıya firmalar bu proje ile ilgilenecek 
en az 2 kişi ile hazır bulunacaklardır.
İlk tanışma toplantısında ele alınacak konuların, proje firmalarının 
seçildiği etap görüşmelerinde ele alınan konular olması önemlidir. 
Yeni ve sürpriz talepler olmamalıdır. Ancak işveren veya vekili seçmiş 
olmasa dahi fikirlerinden etkilendiği  bir grubun önerilerinin dikkate 
alınması ve hatta takip edilmesini talep edecektir. Buna rıza gös-
terilmemesi ise kabul edilmeyecek olup, böyle bir aday ile devam 
edilmeyecektir.

Bu fikri karışımın genellikle 1. ve 2 etap görüşmelerinde netleşmesi 
beklense bile 3. etap görüşmelerde ortaya çıkmasından ötürü iste-
meyerek dahi olsa, tanışma toplantısında şifahi daha sonra da yazılı 
taahhüt şeklinde gündeme alınması söz konusudur. Burada amaç 
iş partnerlerinin işlerini zora sokmak dan ziyade farklı kültür içinde 
olan firmaların karşılıklı algı ve anlaşmasının önünü açmaktır.

Bir anlaşma ne kadar net ve anlaşılır ise sorun çıkma olasılığı  o kadar 
az olacaktır. Bu yüzden sözleşmeler mümkün olduğu kadar sade ve 
anlaşılır olacaktır. Bu yüzden sözleşmelerde aşağıdaki hususlar ana 
başlık olarak yer alacaktır.
a. Taraflar ve yazışma adresleri,
b. İşin konusu ve adı,
c. Tanımı, (Kalitesi ile alakalı uyulması gereken standartlara vurgu-
lar.)
d. Kapsamı ve kapsam dışı işler,
e. Muhtemel süresi,
f. Ödemeler ve şekilleri,
g. Fesih sebepleri,
h. Cezai uygulamalar,
i. Mahkeme adresi (İstanbul).

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..
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Yıldırımdan Korunma Merkezi-Koordinatör, Elektrik Mühendisi/MBA

serdar.aksoy@yilkomer.com

Serdar AKSOY

Gemi,Tekne ve Yatların 
Yıldırımdan Korunması 
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yetik etkilerini doğrudan sisteme yansıtır burada özel testlerden 
geçmiş izoleli yıldırım iniş iletkenlerinin kullanılması gerekmektedir.

Metal yüzeylerde dokunma gerilimi açısından da çıplak iletken risk 
oluşturmaktadır. İnsan sağlığı açısından da izoleli iletken kullanımı-
nı öneriyoruz. Burada yuvarlanan küre ve koruma açısı metodu tüm 
hesaplarıyla uygulanarak tasarım yapılmalıdır.
Olayın diğer boyutu ise yıldırım direk tekneye düşmese de elektriksel 
anlamda sisteme zarar verebilir. 2km açıklıkta bir noktada yıldırım 
darbesi düşmesi gemi donanımını yok edebilir. IEC 61643 standardı 
ışığında elektriksel sürekli gerilimler göz önünde bulundurularak 
DC-AC ayırtmaksızın enerji, data ve koaksiyel hatlar ag parafudr 
sistemleri ile koruma altına alınmalıdır. Burada telsiz haberleşme 
girişleri (BNC-N-F Konnektor), Dc zayıf akım sistemleri, motor çıkış-
ları AG parafudr sistemleri ile koruma altına alınmalıdır. Seçim gemi 
özelliklerine göre uzman mühendisler tarafından yapılabilir.
Yıldırımdan Korunma Merkezi olarak gemi, tat, tekne gibi deniz üze-
ri araçlarda yıldırımdan korunmaya yönelik özel tasarım, uygulama 
ve malzeme tedariği sağlamaktayız. IEC 50164 standartından taviz 
vermeden 3 boyutlu tasarım programlarımız ile gerekli çalışmaları 
gerçekleştirmekteyiz. Destek için uzman mühendis kadromuz ile ile-
tişime geçebilirsiniz.

Gelece sayıda görüşmek dileğiyle..

Açık denizlerde yol alan bir teknenin yıldırım riski olarak boş bir ara-
zideki güneş tarlasından ya da otoyol kenarında bulunan bir benzin 
istasyonundan farkı bulunmamaktadır. Kümülüs bulutlarının oluş-
turduğu yıldırım darbeleri deniz üzerinde kendisine en yakın yolu 
tercih ederek iyon birleşmesini sağlayacaktır. Öncelikli olarak bize 
düşen teknemize yönelen yıldırım darbesini en güvenilir şekilde 
toprak görevi görecek olan suya ulaştırmak olacaktır. Bunu sağlar-
ken kesinlikle yıldırımın 28000 celcius ‘a kadar ulaşan ısı etkisinden 
ve 200ka‘e dayanan elektriksel etkisini ortadan kaldırmamız ge-
rekmektedir. Gemilere yönelen yıldırım darbelerinde en büyük risk 
yangındır ve bunu ihtimal verecek tüm etkileri ortadan kaldırmamız 
gerekmektedir. Genellikle ahşap kökenli meteryaller içeren deniz 
üzeri taşıtlar elektriğin ısı enerjisine dönüştüğü noktada yangın riski 
ile karşı karşıyadır. Elektriksel olarak da tüm donanım ve haberleşme 
sisteminin koruma altına alınması gerekmektedir.
Öncelikli olarak darbeyi çekmek yerine gerçekten yıldırım tekneye 
yönelir ise devreye girmesi açısından paratoner yerine pasif yaka-
lama uçları ile koruma açısı oluşturulmalıdır. Yakalama ucu dizayn 
ve hesapları neticesinde tekne boyut ve deniz üzeri yükseklikleri göz 
önünde bulundurularak yakalama uçları ile koruma açılarının kapsa-
ma alanları belirlenmelidir. Ancak seçilen yakalama uçları yalıtımlı 

tipte olmalıdır. Daha sonra iniş iletken sistemi devreye girecektir.
Burada kesinlikle önerimiz izolasyonlu yıldırım iniş iletkenlerinin 
kullanılmasıdır. Çıplak iletkenler yıldırımın ısı, elektriksel ve man-
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Şirketlerde ihtiyaca göre açılan pozisyonlara yeni insanların istih-
damı ve eleman sirkülasyonu şirketlerde insan kaynakları yönetimi 
olarak büyük sorun oluşturmaktadır. Bunun için şirketler eleman 
sirkülasyonunu kontrol altına almak istemektedirler. Yüksek eleman 
sirkülasyonu şirketin bulunduğu sektör ve şirket içindeki kişinin yap-
mış olduğu göreve göre değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin pa-
rekende sektöründe üst düzey yöneticilerin sirkülasyonun az olması 

istenmekle birlikte buna rağmen mağaza ve satış personeli sektör-
den dolayı sirkülasyon yüksektir. İşten ayrılan bir çalışanın işyerine 
maliyeti, çalışanın şirketteki kıdemi ve yaptığı işe göre değişkenlik 
göstermektedir. 
İş – Özel Yaşam Dengesini Koruma Adına Uygulanabilecek 
İK Yaklaşımları 
Bireyler kendilerine ait zamanlarını en fazla işyerlerinde geçirmek-

tedirler. Bu sebepten çalışanlar ne kadar çok motive olarak çalışır 
iseler, işin verimliliğinin o derece artacağı görülmektedir. Ayrıca 
yüksek motivasyona sahip çalışanların firmanın başarısına daha faz-
la katkıda bulundukları bir gerçektir.
Birey hem kendine hem de yaptığı işe değer verildiğini gördüğünde 
kendini farklı hissedeceklerdir. Bu olumlu yaklaşım kişinin önce ken-
disine sonrasında etrafındakilere yansıyacaktır.

Çalışan Bağlılığını Tesis Etme Adına İK Otomasyon Çözümleri
Çalışan memnuniyeti faktörlerinden biri de kişilerin katılımını 
sağlamaktır. Katılıma sağlamak için önce kişileri dinlemeli, fikir ve 
düşüncelerine değer verilmesidir. Çalışanların karar alım sürecine 
katılmaları, saygınlıklarını arttırma ve kendilerini kabul ettirdikleri 
duygusunu hissetmeleri açısından oldukça önemlidir. Çalışanlara 
kendilerini rahatça ifade edecekleri uygun denetim süreçlerinin 
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na verilerek terfi etmelerini imkan verilmesi ile birlikte yetenek 
ve kariyer yönetimi sistemlerinin kurulması çalışan bağlılığında 
önemli başlıkları teşkil edecektir.
Çalışan Bağlılığını Sürekli Kılmak 
Günümüz koşullarında çalışanlar iş hayatına profesyonel bakış 
açısı ile bakmaktadırlar. Bir işyerinde uzun yıllar çalışmak yerine 
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kurulduğu çalışma ortamının yaratılması daha yaratıcı ve daha 
verimli işlerin yapılmasını sağlayacaktır. Bireylere, onları motive 
ederek gelişmelerini sağlayacak yapıcı eleştiriler yöneltilmelidir.
Bunları yerine getirmek içinde şirketlerde çalışan bağlılığını ve 
memnuniyeti ölçecek sistemler kurulmalıdır. En çok kullanılan 
yöntemlerden bir tanesi çalışan bağlılığını ölçen “çalışan mem-

nuniyeti anketi” uygulamalıdır. Bu anketler isimsiz olarak, anketi 
dolduranın kim olduğu bilinmeden internet ortamında yapılmak-
tadır. Anketi dolduracak kişiye bir tane link gönderilmekte ve bu 
link üzerinden anketi doldurması istenmektedir.
Çalışan Bağlılığında Maaşın ve Yan Hakların Etkileri
Şirket kültürüne ve imkanlarına göre çalışanların memnuniyeti 
ile motivasyonlarını arttıracak maddi ve maddi olmayan araçları 
şirket olarak geliştirmemiz önemlidir. Bu araçları birer insan kay-
nakları uygulamaları olarak hayata geçirilmesi çalışan bağlılığını 
arttıracağını, işe önemli katkı ve fayda sağlayacağını düşünerek 
planlamalar yapılmalıdır. Çeşitli ödüllendirme sistemlerinin ku-
rulması, şirketin ekonomik durumuna göre çalışanlarına duruma 
göre yakınlarına yan hakların sağlanması, şirket içinde öneri siste-
minin oluşturulması, aynı ilgi alanlarına sahip kişilerin hobilerini 
gerçekleştirmelerini yerine getirebilmeleri için sosyal kulüplerin 
oluşturulması, boşalan pozisyonlarda önceliği şirket çalışanları-

artık en iyi fırsatı sunan yere gitmeyi profesyonellik olarak gör-
mektedirler.
Şirkete bağlılığı arttırmak için yapılacak çalışmalar maliyet oluş-
turmaktadır. Buna rağmen çalışan bağlılığının düşük olduğu 
şirketlerde yüksek eleman sirkülasyonu, verimsizlik, kalite gibi 
sorunlarla birlikte direkt veya dolaylı daha yüksek maliyetler ya-
ratmaktadır.
Çalışan bağlılığında X ve Y kuşak farklılıkların beraber çalışması 
hem işverenler hem de çalışanlar için insan kaynakları süreçlerini 
zorlayacak konular arasında yer almaktadır. 
Her bir bireylerin kişilik yapısı farklı olduğu için, motive edici un-
surlarda değişiklik gösterecektir. Çalışanlar için yüksek motivasyon 
gösterebilecekleri bir çalışma ortamı nitelikli çalışanların firmada 
tutulabilmesi için önemli bir faktör olacaktır.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..
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Makel’den Rüya Gibi Güney Afrika Ziyareti
Makel’s South Africa Tour Program Was Like a Dream

Yılın her döneminde seyahat edilen, üç başkente sahip olan 
Güney Afrika’ya bayilerini götüren Makel seyahat gerçekleş-
tirdi. Okyanus ve Akdeniz ikliminin hakim olduğu, farklı etnik 

grupların bir arada yaşadığı, farklı mevsimlerde de ziyaret edebilen 

bir coğrafyaya sahip olan Güney Afrika için Makel Şirketler Grubu iş 
ortakları ile birlikte rüya gibi bir beş gün geçirmelerine vesile oldu. 
Okulların yarı yıl tatiline de denk gelen seyahat, 25-30 Ocak tarihleri 
arasında gerçekleşti.
Güney Afrika gezisinde organize edilen program doğrultusunda gi-
dilmesi gereken yerlerin başında gelen Cape Town’a ziyaret edildi. 
Eşsiz manzaranın keyfini çıkaran misafirler anı ölümsüzleştirmek 
adına fotoğraf çekildi.
Renkli festivallere ev sahipliği yapan, anı olarak birbirinden renkli 
hediyelik eşyaları satan, farklı yemek kültürleri ile lezzetler sunan 
Güney Afrika misafirler tarafından her yönü ile büyük ilgi gördü. Gezi 
süresinde birbirinden güzel yerlere giden misafirlere Güney Afrika 
eşsiz anlar yaşattı. 
Eşli düzenlenen seyahat için Makel bayilerine Satış ve Pazarlama Di-
rektörü Serkan EMSAL eşlik etti. Misafirler Güney Afrika gezisinden 
memnun kaldıklarını dile getirdi.

Welcoming the tourists every season of the year with a total number 
of three capitals, South African Republic was the destination of Makel 
and its Distributors. With its oceanic and Mediterranean climate, many 
ethnic cultures, and accommodating climate, South Africa welcomed 

Makel Holding and its business partners for a dreamlike 5-days stay. 
Coincided with the winter break, the vacation took place between 25th 
and 30th of January. 
The guests found the chance to visit Cape Town, a must-see destina-
tion of the South Africa tour program. Having found the chance to suck 
in the unique views, the guests took many photos to immortalize the 
moment.
Home to colorful festivals and offering many cultures and delicacies, 
South Africa was praised by all the guests who purchased a lot of 
colorful souvenirs for their loved ones. South Africa offered memorable 
moments to the guests who visited remarkable destinations of South 
Africa. 
Serkan EMSAL, Sales and Marketing Director of Makel, accompanied 
the distributors of Makel who were allowed to bring a plus-one. Guests 
expressed the pleasure they got from the South Africa tour.
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Günsan Bayileri Riga’da 2017 Yılını Değerlendirdi
Günsan’s Dealers Evaluated 2017 in Riga

Anahtar ve priz sektörünün önde gelen markalarından Günsan 
Elektrik bayileri 2017 senesinin son gezisini Baltık ülkelerinin 
en renkli ve en kalabalık şehri Riga’ya gerçekleştirdi. Avrupa 

kıtasının kuzeyinde Letonya’nın başkenti olan bu güzel şehirde 2017 

yılını değerlendirme fırsatı bulan bayiler, ayrıca şehrin tarihi doku-
sunu, turistik yerlerini, kültürel zenginliğini deneyimleme fırsatı 
buldu.
3 gece 4 günlük seyahat program çerçevesinde Günsan bayileri, 
2014 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilen bu muhteşem kentte 
yöresel yemekler ve müzikler eşliğinde keyifli vakit geçirdiler.

Distributors and dealers associated with Günsan Electricity, a leading 
firm operating in the switch and socket sector, traveled to Riga, one of 
the most energetic and crowded city in the Baltic states, as a closure of 
the year 2017. 

Capital of Latvia, this beautiful city offered the dealers of Günsan the 
chance to evaluate their operations in 2017 while at the same time 
enjoying the history, sights and culture of the city located in Northern 
Europe.
Günsan’s dealers found the chance to taste regional food and treated 
themselves with the traditional music as part of their a 3 night, 4 day 
stay in this magnificent city which was named the European Capital of 
Cultural in 2014.
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Borsan Cavi’den İlave İstihdam ve 
İki Vardiyalı Üretim

Increased Employment &  Two Shift Work by Borsan Cavi
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2017 yılında İtalya’daki özel tasarım zayıf akım kablo tesisini 
Samsun’a taşıyan Borsan Grup, ihracat odaklı üretimde istih-
dam artışı gerçekleştirerek ikinci vardiyaya geçti. Borsan Grup, 

fabrika yatırımlarını tamamladı ve Gebze ile İtalya – Milano’da bulu-
nan tesislerini Samsun’a taşıdı. 5 fabrikanın artık tek ilde olmasıyla 

büyük operasyonel avantaj sağlayan Borsan Grup, üretiminin yüzde 
70’ini ihraç ediyor. Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Öl-
mez, Borsan Cavi’nin Avrupa pazarındaki rekabet gücünü, operasyo-
nel avantajı üretim maliyetine yansıtarak artıracağını söyledi.
Borsan Cavi’de ek istihdamla vardiya sayısının ikiye çıkarıldığını kay-
deden Adnan Ölmez, 2016 yılında grup bünyesine katılan fabrikada, 
robotik, telekomünikasyon, medikal, uzay, savunma sanayi olmak 
üzere birçok sektöre özel tasarım zayıf akım kablo üretiminin ger-
çekleştirildiğini belirtti. Ölmez, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi 
Cern de dahil olmak üzere 180’den fazla imalatçının onaylı tedarik-
çisi olan Borsan Cavi’nin Samsun’a taşınma sürecinin de zorluklarla 
geçtiğini anlattı.
Teknik Eleman Sıkıntısı 
İtalya’daki sendikal süreçler dahil olmak üzere tesislerin Türkiye’ye 
taşınmasının trajikomik bir öyküsü olduğunu belirten Borsan Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez,  “Avrupa’nın birçok ülkesinde 
devlet iletişim altyapısı tedarikçisi olan Borsan Cavi şirketimiz, 80 
bini aşkın çeşitte ürünün teknik bilgisine sahiptir. Avrupa pazarında-
ki gücümüzü sürdürmek adına üretim maliyetini düşürüp rekabetçi 
konumumuzu sürdürmek adına üretim hatlarımızı Samsun’a taşıdık. 

Having moved its custom low voltage cable manufacturing plant 
from Italy to Samsun in 2017, Borsan Group now adopted two-shift 
working arrangement increasing the employment in its production 
operations which focus on export. Invested in its manufacturing plant, 
Borsan Group relocated its plants located in Gebze and Milano, Italy to 
Samsun. Borsan Group has achieved a great operational advantage 
having brought 5 manufacturing plants to a single location and the 
company exports 70% of its production. Adnan Ölmez, Chairman of 
the Board of Borsan Group, stated that Borsan Cavi will be increasing 
its competitive advantage in the European market, using its opera-
tional advantage to decrease the production costs.
Mr. Ölmez said that they have doubled the number of shifts and in-
creased the employment in their manufacturing plant and noted that 
their new manufacturing plant which was commissioned in 2016 is 
designed to manufacture custom low voltage cables for several sectors 
such as robotics, telecommunication, medical, space, defense and oth-
ers. Mr. Ölmez said that the relocation to Samsun was not easy for Bor-
san Cavi, a licensed supplier for more than 180 manufacturers includ-
ing the European Organization for Nuclear Research known as CERN.
Technical Personnel Shortage 
“Borsan Cavi is a supplier for state-owned communication infrastruc-
ture in Europe and the company holds the technical know-how of more 

than 80,000 products,” said Mr. Ölmez, Chairman of the Board of Bor-
san Group, having noted that the relocation has a tragicomic story be-
hind it including the union-related processes in Italy. “We have relocat-
ed our production lines to Samsun in order to reduce our production costs 
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Depo, pazarlama ve satış ofislerimiz Milano’da faaliyet göstermeye 
devam ediyor. Kısa süre içerisinde taşınma sürecini geride bırakıp, 
fabrikamızın tam kapasite çalışmaya başlamasıyla ikinci vardiya-
ya geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak, sürecin bütününe 
baktığımızda özellikle yetkin teknik personel ve operatör sıkıntısı 
yaşadığımızı üzülerek belirtmem gerekiyor. Şu an eriştiğimiz nok-
taya gelmek için İtalya’daki deneyimli çalışma arkadaşlarımızı 2 ay 
Samsun’da misafir ettik ve Türkiye’deki personelimize eğitim verme-
lerini sağladık” dedi.

Cumhuriyet’in 100. Yılı için ülke sanayinin gelişmesiyle ilgili için he-
defleri olduğunu ancak,  bu hedeflere ulaşmak için vasıflı işgücünün 
gerektiğini de kaydeden Adnan Ölmez, “ Sanayi üretimindeki en bü-
yük eksiklik gördüğüm bu durum ne yazık ki hepimiz adına zaman 
ve sermaye kaybıdır” diye konuştu.
Borsan Grup Yüzde 38 Büyüdü
Mobilya, bakır kablo, alüminyum kablo, özel tasarım zayıf akım 
kablo, elektrik malzemeleri ve LED aydınlatma ürünleri üretimi 
gerçekleştiren Borsan Grup, 2017’de ciro anlamında yüzde 38’lik bir 
büyüme gerçekleştirdiğini de kaydeden Adnan Ölmez, bunun gerçek 
bir büyüme olmadığını ifade ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Cirodaki büyüme, miktar bazında değil hammadde fiyatlarının 
yükselmesi ve döviz kurlarındaki artışın etkisiyle oldu. Ama ciro-
dan daha da önemli kârlılık oranlarıdır. Kârlılık açısından 2017’nin 
verimli bir yıl olduğunu söyleyemeyiz. Maalesef bu tüm sanayi sek-
törünün son yıllardaki ortak problemi budur. Buradan yola çıkarak 
farklı ürün gruplarına yönelme nedenimizi, kârlılığımızı artırmak 
olarak açıklayabiliriz. 2018 yılında farklı pazar arayışlarımız daha da 
hızlanacaktır.”
Ölmez, 2017’de aydınlatma sektöründe Borled ile LED ürün grubuna 
giriş yapan Borsan’ın, 300’ün üzerinde ürün çeşidiyle başta Dubai ve 
Frankfurt olmak üzere faaliyet gösterdiği fuarlara katılarak, pazar 
payını artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. 

and to maintain our competitive advantage in the European market. 
Our storage, marketing and sales offices continue their operations in 
Milano, Italy. We are glad to leave behind the relocation process and 
we are now operating at full capacity in a two-shift work setting. How-
ever, I should sadly note that we are experiencing a shortage especially 
in technical personnel and operators when we look at the process as a 
whole. We have hosted our experienced colleagues from Italy in Sam-
sun for 2 months in order to achieve the current know-how and had 
them train our Turkish personnel,” he added.
Adnan Ölmez further stated that they have set targets for the 100th 
anniversary of the Republic, and that they need qualified workforce 
if they are to meet these targets, and said: “I believe this is the big-
gest shortcoming of the industrial production at the moment and it is 
a significant loss of time and capital for all of us.”
Borsan Group Grows 38%
A manufacturer of furniture, copper cables, aluminium cables, custom 
low voltage cables, electrical appliances, and LED lighting products, 
Borsan Group recorded a growth of 38% in 2017 in terms of its turno-
ver and Mr. Ölmez noted that this was not a real growth and said:
“The growth in turnover does not represent the volume and it is a prod-
uct of increased raw material prices or the fluctuating exchange rate. 
And, we place more importance on our profitability and not our turno-
ver. When it comes to profitability, we cannot say that 2017 was a 
good year. Unfortunately, this was the case for the industry as a whole 
for the recent years. Building on these numbers, we can say that the 
reason behind our focus on different product group is to improve our 
profitability. We are going to focus on finding new markets in 2018.”

Mr. Ölmez also added that Borsan entered the LED products segment of 
the lighting sector in 2017 with their brand, Borled, and that they are 
willing to increase their market share in the markets they are operating 
in with sectorial fair participations, especially in Dubai and Frankfurt. 
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WIN EURASIA 2018, Endüstri 4.0 Festival Alanında 
Seçkin Katılımcıları Ağırlayacak 

Sanayi devlerinin İstanbul’da buluşacağı WIN EURASIA için geri 
sayım başladı. Sac işlemeden metal şekillendirme teknoloji-
lerine; otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekip-

manlara; hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar 
geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistem İstanbul’da 
buluşacak.  Endüstri 4.0 için oluşturulan özel deneyim alanıyla WIN 
EURASIA, 15 – 18 Mart tarihleri arasında dünya devlerini bir araya 
getirecek.

Avrasya bölgesinin en büyük imalat sanayi fuarı WIN EURASIA, dün-
ya genelinden binlerce katılımcı ve ziyaretçiyi İstanbul’da ağırlaya-
cak. “Endüstri 4.0 Kılavuz Teması” ile en yeni teknolojilerin görücüye 
çıkacağı fuarda devlet destekli Alım Heyeti Programları çerçevesinde 
çeşitli konferanslar, forumlar, şirket ve ürün sunumları, paneller, ku-
rumsal etkinlikler, uluslararası etkinlikler ve özel tematik etkinlikler 
gerçekleştirilecek. 
Bu yıl fuarda Endüstri 4.0 için özel bir deneyim alanı oluşturduklarını 
ve özel sunum alanlarıyla katılımcı ve ziyaretçilerine interaktif bir 
ortam sunacaklarını belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel 
Müdürü Alexander Kühnel şunları ifade etti:
“Dünyanın birçok noktasından gelen firmalar Avrasya ile işbirliğinin 
kapısını WIN EURASIA’da açıyorlar. Endüstri 4.0 odaklı özel konsep-
tiyle hayata geçirilen özel alanları ve yeni uygulamalarıyla dünya 

sanayi devleri son teknolojilerini göstermek için bu fuarda yarışacak. 
WIN EURASIA 2018 ziyaretçileri otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin 
interneti, arttırılmış gerçeklik ve katmanlı üretim gibi teknolojik ge-
lişmeleri yakından deneyimleme fırsatı bulacak.”

Endüstri 4.0 Festival Alanında Kimler Var?
14. Salonda konumlandırılan özel sergi ve forum alanında Endüstri 
4.0’ın getirdiği avantajlar ve yenilikler hakkında ziyaretçilerini bilgi-
lendirmeyi ve yeni ürünlerini sergilemeyi amaçlayan firmalar arasın-
da Bosch Rexroth, Dassault Systemes, Entek Otomasyon, Trio Mobil, 
IFS, Pilz, SMC, Hid-Tek, Hydac, Durmazlar, Advantech, EOS Gmbh, 
Prima Power ve Hugo Boss gibi seçkin firmalar bulunuyor.

Endüstri 4.0 konseptinin Türkiye’de bir sanayi fuarında ilk kez kulla-
nılacağına dikkat çeken Kühnel şunları söyledi: “Son dönemde dijital 
yatırımlarını artıran Türk sanayiciler giderek daha fazla ileri teknolo-
jili ürüne yöneliyor. Teknoloji üreten şirketler artan hükümet deste-
ğiyle modern Ar-Ge merkezleri kurarken, Türkiye’yi dördüncü sanayi 
devrimine taşıyacak önemli gelişmeler yaşanıyor. WIN EURASIA ile 
Türk imalat sanayii; otomotiv, otomasyon, metal işleme, iç lojistik ve 
kaynak sektörlerinde Endüstri 4.0 konseptiyle çağdaş bir uygulama 
alanı buluyor.” 
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Mehmet Özalp, Schneider Electric Ortadoğu, 
Afrika ve SEINT Bölgesi, Başkan Yardımcısı  Oldu

Mehmet Özalp, Schneider Electric Ortadoğu, Afrika ve SEINT 
Bölgesi, Endüstri İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcılığı 
görevine atandı. Mehmet Özalp, Schneider Electric Ortado-

ğu, Afrika ve SEINT Bölgesi, Endüstri İş Biriminden sorumlu Başkan 

Yardımcısı olarak 80’i aşkın ülkede kurumun endüstriyel ve dijital 
dönüşüm stratejilerine liderlik edecek. 
Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schnei-
der Electric, Ortadoğu, Afrika ve SEINT Bölgesi, Endüstri İş Biriminden 
Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Mehmet Özalp’ın getirildiğini 
duyurdu. Özalp, yeni görevinde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
80’i aşkın ülkede Schneider Electric’in endüstriyel gelişim ve dijital 
dönüşüm stratejilerine öncülük edecek. Kariyerine Siemens’te baş-

layan Özalp, 2004 yılında Proje Müdürü olarak Schneider Electric’e 
katıldı ve daha sonra çeşitli alanlarda orta ve üst düzey yöneticilik 
görevlerini üstlendi. Özalp son olarak, Türkiye, İran ve Orta Asya Böl-
gesi Endüstri İş Birimi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 

görev yapmaktaydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nden 1999 yılında mezun olan Özalp, aynı yıl 
başladığı Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü’nde Yüksek 
Lisans Programı’nı 2002 yılında tamamladı.
Özalp, yeni görevinin yanı sıra son 2 dönemdir üstlendiği Endüstriyel 
Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevi ile de Türkiye’de sanayinin gelişimine katkıda bulunan çalış-
malar gerçekleştirmeye devam edecek.
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Konteynırda Tam Donanımlı Elektrik Santrali

Hidroelektrik santralleri sektörünün Avusturyalı uzmanı Global 
Hydro, bu yılki Avrupa Hidroelektrik Fuarı Renexpo Interhydro’ da 
dünya çapında bir yeniliğini sergiledi. Global Hydro uzmanları 

tam kapasiteyle çalışabilen küçük bir hidroelektrik santralini tek bir 
konteynırın içine sığdırmayı başardılar. Kamyonla teslimatı yapıla-
bilen santral, iki gün içerisinde kurulumu yapılarak kullanıma hazır 
hale getirilebiliyor. 

Yüksek bir taleple karşılanan bu yeni ürün Türkiye pazarına Global 
Hydro’nun Ankara’daki temsilcilik ofisi aracılığıyla sunulacak.
Toplam ağırlığı 13 ton olan bu kompakt ünite, erişilmesi zor olan 
bölgelere kolayca ulaştırılarak enerji üretmek için oldukça uygun bir 
çözüm olarak tasarlandı. 1000 kilovat kapasiteye sahip bu sistem-
lerin edinme maliyetleri ise önceki sistemlerin maliyetlerinin yüzde 
50’sinin altında seyrediyor. Konteynırın içine yerleştirilen yapısı sa-
yesinde bir santral binası inşa etme ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. 
Global Hydro Türkiye Genel Müdürü Hüseyin Semiz, söz konusu çö-
züm için tek ihtiyacın konteynırın yerleştirileceği sağlam bir temel 
olduğunu dile getirdi. Konteynır çözümünün getirdiği diğer önemli 

avantaj ise; mobil versiyon ile finansal riskleri azaltarak kiralama fi-
nansmanını kolaylaştırması.
Sürdürülebilir ve Temiz Bir Çözüm
Yeni hidroelektrik santral çözümü, mevcut su durumuna bağlı olarak 
bir Francis veya Pelton türbini ile donatılabiliyor ve bir megavata ka-
dar güç üretebiliyor. Kapasitesi  daha yüksek bir uygulamayı müm-
kün kılmak için, bir sonraki aşamada piyasaya Kaplan türbinli bir 
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varyant sunulması planlanıyor. Hüseyin Semiz konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada: “Bu çözüm, bugüne kadar enerji götürülemeyen alanla-
ra uygun maliyetli temiz elektrik enerjisi sunacak ve mevcut çevresel 
zararlı dizel motorların yerini alacak” dedi.
Türkiye Büyüyeceğimiz Pazarların Başında Geliyor
Global Hydro için Türkiye pazarı oldukça başarılı bir şekilde gelişiyor. 
Hüseyin Semiz değerlendirmesinde Türkiye’de küçük hidroelektrik 
santralleri alanındaki özel teknolojileri için ideal koşulları buldukla-
rını dile getirirken, yeni çözümleriyle büyümede bir sıçrama yaşaya-
caklarını öngörüyor.
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İnform’un Şovu Forte ile Devam Ediyor
İnform’s Show Goes On With Forte 

Söz konusu UPS olduğunda yüksek performansın yeni bir adı 
var.1980 yılından beri Türkiye’nin öncü UPS üreticisi İnform, 
yeni nesil Forte UPS ile güç elektroniğiyle alanında çığır açmaya 

devam ediyor. Yeni nesil 3-Level topolojisi, estetik ve kompakt ta-

sarımının yanı sıra yüzde 97’lere varan verimliliği, düşük harmonik 
değerleri ve 1 güç faktörü ile Forte, işletmeler için maksimum güç ve 
güvenlik sağlıyor.
Türkiye UPS sektöründe yeniliklere her zaman öncülük eden firma 
olma özelliğiyle sektördeki gücünü kanıtlayan İnform, köklü ve yerli 
Ar-Ge Merkezi’nin son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği Forte UPS 
ile güç elektroniği alanında yeni bir çığır açıyor.
Hem de Hepsi: Güç, Verim, Kompakt Estetik Tasarım ve Kolay 
İzleme 
Yüzde 97’ye varan verimliliği ve 1 güç faktörü ile daha fazla güç 
sağlayan, kusursuz ve estetik tasarıma sahip Forte UPS, kritik yükler 
için güvenilir, temiz ve kesintisiz enerji sağlıyor. Minimum yüzeydeki 
maksimum güç yoğunluğu ve dahili akü seçeneği ile yer ve maliyet 

When it comes to UPS, there is a new name for high performance. Tur-
key’s leading UPS manufacturer since 1980, Inform marks a new epoch 
with the new generation of Forte UPS. Forte offers the maximum pow-
er and safety with its new generation 3-Level topology, its aesthetic 

and compact design, up to 97% energy efficiency, low harmonic drives 
and 1 power factor.
A pioneer of the Turkish UPS market with its innovations, Inform has 
proved to be the leader of the sector and the company marks a new 
epoch with Forte UPS developed by the its well-established and local 
R&D center.
All in One: Power, Efficiency, Compact & Aesthetic Design and 
Ease of Monitoring 
Providing increased power with up to 97% energy efficiency and 1 
Power Factor, Forte UPS has the perfectly aesthetic design and it offers 
reliable, clean and uninterruptible energy for critical loads. With the 
max. power intensity on minimal surface and internal battery option, 
Forte saves from the space and costs and the product offers the highest 
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tasarrufu sağlayan Forte, kullanım sürekliliği, rakipsiz işletim ve-
rimliliği, minimize edilmiş kurulum alanı ihtiyacı, akıllı kapasite, en 
aza indirgenmiş elektrik altyapı maliyetleri (kablo, trafo, jeneratör), 
düşük soğutma giderleri sayesinde optimize edilmiş toplam sahip 
olma maliyeti ile hızlı yatırım getirisi sağlıyor. Forte, yeni nesil 3-Le-

vel Inverter ve Rectifier teknolojileri sayesinde ultra yüksek verim 
sunarak işletmelerin karbon ayak izini küçülterek çevresel etkileri 
de en aza indiriyor. Forte en yeni teknolojilerle performans ve gü-
venliği artırırken enerji kalitesi sorunlarına karşı mükemmel koruma 
sunuyor. Kullanıcı dostu arayüzü ve dokunmatik ekranı sayesinde 
kullanımı ve kontrolü çok kolaylaştırıyor. Yüksek performansı este-
tik tasarım ile taçlandıran Forte UPS, TSE ve CE sertifikalarına sahip 
olmasının yanı sıra kalitenin ve yeniliğin adı olan İnform’un üretim 
bandında en son teknoloji ile üretiliyor.
Kesintisiz ve temiz enerji ihtiyacında, Türkiye’nin ve dünyanın en bü-
yük ve güvenilir çözüm ortağı olmayı ve bu alanda kaliteden ödün 
vermeden ilerlemeyi kendine ilke edinen İnform, Ar-Ge Merkezi’nin 
hayata geçirdiği projelerinde enerji verimliliği yüksek, yönetilebilir 
çözümler sunuyor.

return with its features such as uninterruptible use, unmatched opera-
tional efficiency, minimized space requirement, smart capacity, mini-
mized electrical infrastructure costs (cable, transformer, generator), 
low cooling expenses. In addition to optimized cost, Forte minimizes 
the carbon footprint and therefore the environmental impact of the 

business thanks to its new generation of 3-Level Inverter and Rectifier 
technology ensuring ultra high efficiency. Forte improves performance 
and safety with the latest technologies while providing the ultimate 
protection against energy quality problems. It is easy to use thanks to 
user-friendly interface and touchscreen added to the product. Having 
crowned high performance with aesthetic design, Forte UPS is manu-
factured using the latest technology on the production lines of Inform, 
the new name for quality and innovation as the holder of TSE and CE 
certificates.
Inform adopts the principle of becoming the largest and the most reli-
able solution partner in Turkey and the world for uninterruptible and 
clean energy while not compromising on the quality and the company 
offers the highest energy efficiency and manageable solutions with 
the projects it undertakes.
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Çok Gerilimli Konvertör

Cok Gerilimli Konvertör (ÇGK) temel olarak, Yüksek Voltaj 
Konvertör (YVK) ve Enerji Besleme Ünitesi (EBU) olarak ad-
landırılan iki kısımdan oluşmaktadır. Yolcu vagonlarının alt 

gövdesine yerleştirilerek kullanılırlar. UIC gerilimlerinden hangisi 
mevcutsa, YVK kısmı bunu düzenleyerek EBU konvertörün ihtiya-
cı olan gerilim değerine getirir. Böylece EBU statik konvertörün 
çalışması sağlanır. Ayrıca çalışma gerilimleri alt kısımda gösterilmiştir.

HVC KonvertöR ( HVC ):
• Güç değeri: 70 kVA
• HVC monofaz voltaj girişlidir. MVC, Avrupa UIC standardında bulu-
nan gerilimlerde ve frekanslarda da çalışabilmektedir.
• Giriş gerilim değerleri
A-) DC Çalışma Voltajları:
750 V, 1000 V, 1500 V, 3000 V (Min:735V – Max: 4000V)

B-) AC 50 HZ Çalışma Voltajları:
1000 V, 1500 V (Min: 800V – Max: 1750V)
C-) AC 16,67 HZ Çalışma Voltajı:
1000 V (Min: 800V – Max: 1300V)
• Voltajı: 1 X 450V – 50Hz tam sinüs
• > +40_OC aktif olan harici soğutma

EBU statik konvertörler, vagon içerisinde ihtiyaç duyulan enerjiyi 
gerekli değerlerde sağlar. EBU, YVK kısmı olmadan kullanıldığında, 
Türkiye’deki vagon sistemlerinin standartlarındaki 1000V / 50Hz. 
gerilim, EBU’nun besleme voltajı olarak kullanılır. YVK ile beraber 
kul- lanıldığında bu durum değişir. DC ve AC beslemeler birbirinden 
bağımsız olarak elde edilir, farklı yükleri beslemek için, özellikle 
de klima (HVAC) motorları ve bataryaları beslemek için kullanılır.
EBU’nun çalışma durum bilgilerinin görsel bilgileri, araç içerisinde 
bulunan elektrik dolabındaki kullanıcı arayüzü (HMI) üzerinden ra- 
hatlıkla takip edilip, kontrolü yapılabilir.
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Aksa Jeneratör Eğlence Fuarı ATRAX’a Katıldı 

Sektörün lider markası Aksa Jeneratör, 1-3 Şubat 2018 tarihleri 
arasında düzenlenen eğlence ve etkinlik sektörüne yön ve-
ren firmaların yeni ürün ve hizmetlerinin sergilendiği ATRAX 

Fuarı’nda yer aldı.

Kaliteli, güvenilir ürün ve hizmetlerinin yanı sıra yenilikçi çözüm-
leriyle sektörünün lider markası Aksa Jeneratör, 1-3 Şubat tarihleri 
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Eğlence, Etkinlik, 
Park, Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı ATRAX’a katıldı. Bu 
yıl 6’ıncısı gerçekleştirilen fuar, eğlence ve etkinlik sektörüne yön 
veren, dünyanın önde gelen firmalarının buluşma noktası oldu. 
Eğlence endüstrisindeki son yeniliklerin, teknolojilerin, ürünlerin ve 

hizmetlerin sergilendiği fuarda, Aksa Jeneratör mobil enerji çözüm-
leri ürünleriyle fark yarattı. 
Mobil enerji çözümlerin önemine değinen Aksa Jeneratör CEO’su 
Alper Peker ” Her alanda olduğu gibi eğlence ve etkinlik alanında da 

hayatın kesintisiz akması için çalışan bir marka olarak geliştirdiğimiz 
ürün ve hizmetlerimizi ATRAX 2018 Fuarı’nda sektör profesyonelle-
riyle buluşturduk. Sunduğumuz ürünler fuara katılan sektör temsil-
cileri tarafından büyük ilgi gördü. 
Farklı sektör ve pazarlarda müşterilerimiz ve ilgili sektör temsilcile-
riyle buluşmaya devam edeceğiz” dedi.
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Proline İle Duvar Tipi Kabinetlere Yeni Bir Boyut

1989 yılından beri Türkiye’nin öncü kabinet üreticisi Estap, yeni 
nesil Proline duvar tipi kabinetleriyle sıradanlığa meydan 
okumaya devam ediyor. Tasarımı ve gelişmiş yapısal üstünlük-

lerinin yanı sıra sunduğu kullanım kolaylıklarıyla da farkını ortaya 
koyan ProLine, kısıtlı “U” alan ihtiyaçları için güçlü, kompakt ve pro-
fesyonel kablolama çözümleriyle kabinet kavramına yeni bir boyut 
kazandırıyor. 

Türkiye kabinet sektöründe Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) 
onaylandığı ilk firma olan Estap, son teknolojiyi kullanarak geliş-
tirdiği Proline duvar tipi kabinet ile sektöre farklı bir bakış açısıyla 
baktığını bir kez daha kanıtlıyor.
Proline  İle Güç, Sağlamlık Tek Kabinette
Ana profil yapısı estetik görünümlü ve mekanik direnci artıran “U” 
şeklinde olan Proline, her bir profilinin 90° lik açısı ile 5 bükümden 
oluşması sayesinde de güçlü bir yapı sunuyor.

Proline İle Teknoloji Size Kollarını Açıyor
Taşıyıcı profillere ihtiyaç duymaksızın 80 kilograma varan taşıma ka-
pasitesiyle rakiplerine fark atan Proline serisi, 105º açılabilen ön ka-
pısıyla kullanıcısına rahat bir kullanım alanı bırakıyor. “O” tipi kilit ile 
açılabilir, sökülebilir yapıdaki yan panelleriyle Proline serisi, duvar 
tipi kabinet sistem odalarının yanı sıra küçük ofislerde de rahatlıkla 
kullanılıyor. 

İşlevsel Kablo Geçişleri
Estap Proline, kablo giriş paneli, hareket ettirilebilir yapısı sayesinde 
kabloların kabinet içerisine zarar görmeden yerleştirilmesine ve sa-
bitlenmesine olanak sağlıyor. 
Toza karşı koruma sağlamak amacıyla hareket ettirilebilir ve yer de-
ğiştirilebilir kablo giriş kapama panelleriyle Proline, kablo geçişle-
rinde rahatlık ve esneklik sunuyor.
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Prysmian Group Türkiye’ye Siemens’ten 
Yılın En İyi Tedarikçisi Ödülü

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında 
lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Prysmian Group 
Türkiye, Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi bölümü tara-

fından proje kategorisinde “Yılın En İyi Tedarikçisi” seçildi. 

Prysmian Group Türkiye, Siemens Türkiye’nin gelenekselleşen Sie-
mens Tedarikçi Günü’nde, proje kategorisinde “Yılın En İyi Tedarikçisi” 
ödülüne 2. kez layık görüldü. Siemens Tedarikçi Günü, 30 Ocak Salı 
günü Conrad İstanbul Bosphorus’ta “İz Bırak” mottosuyla gerçek-
leşti. 2017 mali yılında, büyük çoğunluğu Türkiye’den olmak üzere 
yakın coğrafyayı kapsayan bölgeden, 400 milyon Euro’nun üzerinde 
satın alma gerçekleştiren Siemens Türkiye, Türkiye’nin önde gelen 
satın alma ve satış profesyonellerini bir araya getirdi. Etkinlik kapsa-
mında, Siemens’e verilen destek, müşteri ilişki ve hizmetleri, kalite, 
yeni teknolojiler geliştirme, çevreye verilen önem ve sosyal sorumlu-
luk gibi kriterler ışığında toplam 11 kategoride verilen “Yılın Tedarik-
çileri” ödül töreni de düzenlendi.  Prysmian Group Türkiye’nin, 1964 
yılında Mudanya’da kurulduğu ilk günden bu yana iş birliği yaptığı 
Siemens’ten ödül almasına ilişkin açıklama yapan Prysmian Group 

Türkiye CEO’su Erkan Aydoğdu: “Siemens gibi köklü ve güçlü bir geç-
mişe sahip olan ve hayatın her alanında her anı kolaylaştıran yeni 
teknolojiler üreten uluslararası bir şirketin tedarikçileri arasında yer 
alıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Uluslararası teknoloji markalarıyla birlikte çalışmak bize kabloların 
her alanda olduğu gibi, ileri teknoloji ürünlerinde de ne kadar önem-
li ve gerekli olduğunu gösteriyor. Yılın en iyi tedarikçisi ödülünü al-
mamızda rol oynayan tüm ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür 
ediyorum” dedi.  Prysmian Group Türkiye Yurtiçi Satış Direktörü Etem 
Bakaç ise Siemens tarafından düzenlenen “Siemens Tedarikçi Günü” 
etkinliğinden 2. kez “Yılın En İyi Tedarikçisi” ödülü ile dönmenin hak-
lı gururunu yaşadıklarına vurgu yaparak, “Siemens ile uzun yıllardır 
süren bir ticari partnerliğimiz var ve aramızdaki hızlı iletişim, ürün ve 
hizmetlerimiz konusunda verdiğimiz teknik destek, hızlı servisimiz 
ve yüksek kalite standartlarımızın yanı sıra, daha iyi ve sürdürülebilir 
bir dünya için yaptığımız çalışmaların, sosyal ve çevresel sorumluluk 
bilincimizin de bize bu ödülün verilmesinde büyük payı olduğunu 
düşünüyoruz” dedi.
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 İşinizi Büyütmenin Yolu 
Bayim Olur musun?’dan Geçiyor

Her yıl yeni girişimcileri markalarla buluşturmanın ötesinde bir-
birinden iddialı projelerin gün yüzüne çıkmasını sağlayan Ba-
yim Olur musun Franchising Fuarı, sektörün nabzını tutmaya 

devam ediyor. Gıdadan ev dekorasyonuna, gayrimenkulden güzellik 
merkezlerine, spor merkezlerinden cafelere, kuru temizlemeden 
teknolojiye kadar geniş bir sektör yelpazesinden katılımcıların yer 
aldığı fuar, bu yıl 11-14 Ekim 2018’de kapıları açmak için gün sayıyor. 

Katılımcı marka, m2 ve ziyaretçi sayısı bazında Avrupa ve Ortadoğu’ nun 
bir numaralı buluşma platformu Bayim Olur musun Franchising Fu-
arı, Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD işbirliği ve Coldwell 
Banker Türkiye Ana Sponsorluğunda CNR Fuar merkezinde bu yıl 16. 
kez kapılarını açmak için gün sayıyor. 
KOSGEB’in desteğini arkasına alarak KOBİ’lerin iş kapısını aralayan 
fuar, istihdam oluşturma ve yeni iş alanlarının önünü açarak Türk 
ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Ziyaretçi, katılımcı sayısı 
ve yarattığı iş hacmi açısından her geçen yıl önemli başarılara imza 
atan fuar, yabancı yatırımcıların ajandasında da ilk sırada yer alıyor.  
Tedarikçiler 2. Kez Markalar İle Aynı Platformda
Birbirinden farklı sektörlerden 300’den fazla katılımcının yer aldığı 
fuarda bu yıl da ‘Tedarikçi Özel Bölümü’ franchise veren markaları, 
ürün ve hizmet tedariki sağlayan markalarla bir araya getirmeye 
hazırlanıyor. 4 gün boyunca firmalar tedarikçilerini; tedarikçiler de 
müşterilerini aynı ortamda görebiliyor. 

Marka Bizden, Dükkan Sizden
74 farklı sektörü aynı çatı altında buluşturan Bayim Olur musun 
Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, yeni bir atılımla, Perakende 
Alanları; AVM -Ticari Alanlar-Yönetim Kiralama Özel Bölümü’nü de 
bünyesine taşıyor. Bu yıl perakende sektöründe, franchise veren zin-
cir markaları kiralama ve yönetim konularında; danışmanlık ve pro-
fesyonel hizmet verebilecek markalarla buluşturan fuar, markaların 
projelerini de göstermelerine olanak tanıyor. Markaların büyüme 
stratejileri kapsamında önemli bir görev üstlenen fuar, markaların 
doğru lokasyon seçimine de katkı sağlıyor. 

Fuar, İkili Görüşmeler İle Büyük Bir Zirveye Dönüşüyor
Son yıllarda alışveriş merkezlerinin sayısının artması franchise ve-
ren markalara da yeni büyüme alanları sağlamış, aynı zamanda da 
franchise alıcısı için de avantajlar sağlamakta. Yer bulunduktan son-
ra markanın kurumsal yapısı çerçevesinde mağaza yapılandırılıyor 
ve hizmete başlanıyor. Bayim olur musun Fuarı bu bilinçle, karlı ve 
doğru yatırım için tüm ihtiyaçları aynı platformda bir araya getiriyor. 
Paydaşlarınız ile aynı organizasyonda yer alacak markaların hedef 
kitlesine doğrudan ulaşma imkanı tanıyan fuar, seminerler, toplan-
tılar, ikili görüşmeler ile büyük bir zirveye dönüşüyor. 
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Mustafa TOKHAN:
 “2018 Yılındaki Hedefimiz  %50 Büyümek”

“Our Target for 2018 is 50% Growth”
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Rabia VATAN: Röportajımıza başlarken Sigma Elektrik’in hikayesini okurlarımızla paylaşa-
bilir misiniz?
Mustafa TOKHAN: Türkiye elektromekanik sektörünün önde gelen firmalarından Sigma Elektrik fa-
aliyetlerine 1993 yılında otomatik sigorta üretimiyle başladı. 2006 yılında ürün gamını genişletmek 
amacıyla yatırımlarını arttırma kararını alan Sigma Elektrik 2008 yılında Türkiye’nin önde gelen şir-
ketler grubu Ünlü şirketler grubuna dahil olarak sahip olduğu Ar-Ge ve teknoloji gücü, sektöründe-
ki değişimleri sürekli takip eden çağdaş üretim anlayışı, pazardaki yeni taleplerin farkında olan üst 
yönetimiyle kısa sürede elektromekanik sektörünün seçkin markalarından biri haline geldi. Bugün 
İstanbul Sancaktepe’de bulunan üretim tesislerimizde 170 çalışanımız ile Türkiye ekonomisine katkıda 
bulunmaya devam ediyoruz. 
Üretimini yaptığınız ürünlerle ilgili bilgi alabilir miyiz?
Sigma Elektrik alçak gerilim koruma, ölçü ve kumanda ekipmanları üretmektedir. Üretilen tüm ürünler 
gerek ulusal gerekse IEC ve EN gibi uluslararası standartlara uygun olarak ISO güvencesi altında üretil-
mektedir. Ürün portföyü içinde; AG devre kesicileri, otomatik sigortalar, kaçak akım koruma şalterleri, 
AG kontaktörleri, motor koruma şalterleri, AG akım transformatörleri, kompanzasyon ekipmanları vb. 
ürünler başta olmak üzere 2000’in üzerinde farklı kodda ürün bulunmaktadır. 

Rabia VATAN: As we start our interview, will you be so kind to tell us the story of Sigma Electricity?
Mustafa TOKHAN: As one of the leading firms operating in Turkish electromechanics industry, Sigma 
Electricity was founded in 1993 focusing on automatic fuse production. In 2006, Sigma Electricity decided 
on increasing the volume of investment in order to expand its product range and the company was taken 
over by Ünlü Holding, a leading holding operating in Turkey, which in return ensured the R&D and tech 
power it has today, the sense of modern production in line with the latest changes in the sector, and an 
executive team which is aware of the new demands in the market as one of the select firms of the electro-
mechanics industry. Today, the company employs 170 people in its manufacturing plant located in Sancak-
tepe, Istanbul and contributes to the national economy. 
Please tell us about your products?
Sigma Electricity manufactures low-voltage protection, measurement and control equipment. All of our 
products are manufactured in accordance with national and international standards such as IEC and EN 
under the quality assurance of ISO. Our product range consists of more than 2,000 products with separate 
codes including AG circuit breakers; automatic fuses; residual current relay switches; AG current transform-
ers, compensation equipment, etc. 
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Ürünleriniz ağırlıklı olarak hangi sektörlerde kullanılıyor?
Sigma Elektrik temel olarak endüstri ve konut sektörlerine yönelik 
çözümler sunmaktadır. Ürünlerimiz alçak gerilim olarak nitelendiri-
len 1000 V un altında koruma, ölçme ve kumanda sistemlerinde kul-
lanılmaktadır. Konutlara yönelik ürünlerimizin yanı sıra endüstriyel 
ve ticari tesislere yönelik çözümlerimiz mevcuttur.
İç pazarın yanı sıra yurtdışında hangi pazarlara odaklanıyorsunuz?
Sigma Elektrik ürünleri bugün 4 farklı kıtada 55 den fazla ülkeye 
ihracat edilmekte olup dünya pazarlarında marka değerini yüksel-
ten bir Türk firması olarak adı her geçen gün yurtdışı pazar payını 
arttırmaktır. İngiltere, İspanya, Mısır, İran, Sudan, Libya, Polonya, 
Irak, Uganda, Fas, Ukrayna, Filipinler, Peru ihracat yapılan ülkeler 
arasındadır. 

Yurt içinde ise hemen hemen tüm şehirlerde Sigma markalı ürünle-
rimiz geniş bayi ağımız vasıtasıyla son kullanıcılar ile buluşmaktadır. 
2018 yılında yurtiçi bayi ağımızı da ciddi oranda arttırarak Sigma 
ürünlerini daha fazla noktaya taşımak istiyoruz.
Ünlü Grup ile yapılanmanız ve büyümeniz hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
Ünlü Grup; Türkiye’nin önde gelen şirketler grubundan biri olup 
tekstil, inşaat, dış ticaret ve elektrik sektörlerinde 1000 in üzerinde 
çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Her üç sektörde de yaptığı ya-
tırımlarla Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı sağlayan Ünlü Şirket-
ler Grubu Sigma Elektrik ile birlikte 2008 yılından bu yana elektrik 
sektöründe yaptığı yatırımlar ile sektöre yön veren gruplardan biri 
haline gelmiştir. Sigma Elektrik kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri 
doğrultusunda istikrarlı büyümesini devam ettirerek 5 yıl içinde 
alanında Türkiye’nin en iyi markası olmayı ve yine aynı hedefler doğ-
rultusunda 2018 yılında bir önceki yıla göre %50 büyümeyi hedefle-

What is the target industry for your products?
Sigma Electricity offers solutions designed for industrial and residen-
tial projects. Our products are commonly used in protection, meas-
urement and control systems operating under 1,000V which is often 
referred to as Low-Voltage. In addition to a wide range of products 
designed for housing projects, we are offering solutions for industrial 
and commercial facilities
Which foreign markets attract you in addition to the local market?
Sigma Electricity products are available in more than 55 countries 
on 4 continents and it increases its market share every other day as 
a global brand with growing brand recognition. Among the countries 
we export are the UK, Spain, Egypt, Iran, Sudan, Libya, Poland, Iraq, 
Uganda, Morocco, Ukraine, Philippines, Peru and others. 
And we are making our products available locally in every city of Tur-
key thanks to our strong distribution network. Planning to further im-
prove our distribution network in 2018, we are aiming for even better 
product availability.
Please tell us about your inclusion into Ünlü Group and your 
growth?
Ünlü Group is one of the Turkey’s leading holdings and it operates in 
sectors such as textiles, international trade and electricity with more 
than 1,000 employees. Having been contributing to the national econ-
omy with its investments into these three sectors, Ünlü Holding has be-
come the pioneer in the Electricity sector with the investment it made 
into the sector with Sigma Electricity since 2008. Sigma Electricity set 
a target of 50% growth in 2018 when compared to the previous year 
and it aims to become the best brand of Turkey in its sector in the next 
5 years with ongoing growth. Our plan is to continue our operations 
in our new manufacturing plant in the next 2 years with an increase 
in our production capacity by 400%. Our aim is to become one of the 
leading AG switch firms in the world and not just in Turkey by 2023 
with 1,000 employees. 
What are the investments plans you have for 2018?
Sigma Electricity plans to introduce at least 3-4 new products annually 
in line with demands of the local and international markets.  In 2018, 
we have added 6 new products into our portfolio so far. Automatic 
fuses with residual current protection, LV circuit-breakers with residual 
current protection and thermal protection, panel type signal lamps, 
new series of LV circuit-breakers, remotely controlled automatic fuses, 
economic series of automatic fuses will be in our price list for 2018. 
Nevertheless, we are planning to add custom solutions for compensa-
tion systems to our portfolio in Q2 of 2018.  
What do you think about the recent industrial developments?
The performance and development of our sector are proportionally 
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mektedir. Firmamız 2 yıl içinde yeni üretim tesislerinde faaliyetlerine 
devam etmeyi ve üretim kapasitesini %400 arttırmayı planlamakta-
dır. Amacımız 2023 yılında 1000 çalışanı ile sadece Türkiye’nin değil 
Dünya’nın önde gelen AG şalt firmalarından biri olmaktır. 
2018 yılında yapmayı planladığınız yatırımlar var mıdır? 
Sigma Elektrik olarak yurtiçi ve yurtdışı pazarlardan gelen talepler 
doğrultusunda her yıl asgari 3-4 yeni ürünü pazara sunmayı he-
defliyoruz. 2018 yılında da 6 farklı ürünü portföyümüze ekledik. 
Kaçak akım korumalı otomatik sigortalar, termik ayarlı kaçak akım 
algılamalı AG devre kesicileri, pano tipi sinyal lambaları, yeni seri AG 
devre kesicileri, uzaktan kumanda edilebilen otomatik sigortalar, 
ekonomik seri otomatik sigortalar 2018 fiyat listemizde olacak yeni 
ürünlerimiz. Bunun yanı sıra özellikle kompanzasyon sistemlerine 
yönelik özel çözümleri içeren yeni ürünleri de 2018 yılının 2. yarısın-
da ürün portföyümüze eklemeyi planlıyoruz.  
Sektörün gelişimi ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
Performansı ve gelişimi direkt olarak enerji ve inşaat alanındaki ya-
tırımlarla orantılı  seyir gösteren sektörümüz her geçen gün artan 
enerji ihtiyacı nedeniyle sürekli büyüme ve gelişme içerisindedir. 
Ancak bu büyüme beraberinde yoğun bir rekabeti de beraberinde 
getiriyor. Tüketicilerin alternatifleri çok fazla ve sizin bu alternatifler 
içinde bazı özellikleriniz ile tercih edilebilir olmanız gerekiyor. Ürün 
çeşitliliğinin yanı sıra kalite, kısa teslim süreleri ve fiyat uygunluğu 
birbirine bağımlı faktörler olarak rekabetin temel öğelerini oluştu-
ruyorlar.
Öte yandan Türkiye’nin artan enerji ihtiyacı ile orantılı yapılması el-
zem olan enerji  ile ilgili yatırımlar ve her geçen gün artan konut 
yatırımları sektörümüze canlılık veren temel faktörler olarak göze 
çarpıyor. Bu nedenle sektörümüz her geçen gün büyümeye devam 
ediyor. Önümüzdeki yıllarda da sektörün daha da büyüyeceğine ina-
nıyoruz. 
Son olarak dergimize yönelik düşünceleriniz, önerileriniz ve 
paylaşmak istediklerinizi öğrenebilir miyiz?
Bir elektrik-elektronik mühendisi olarak; Sektörüm Dergisi’ni hem 
basılı hem de e-dergi olarak büyük bir ilgi ile takip etmekteyim. 
Başta sektöre yönelik haber, röportaj ve ürün tanıtımlarından oluşan 
zengin içerik dikkat çekici tasarımla birleşerek kaliteli bir sektörel 
dergi haline gelmiş.
Sektörüm Dergisi’ni bizlerle buluşturan başta Genel Yayın Yönetmeni 
Sayın Nurşah Sunay olmak üzere tüm emeği geçenleri tebrik ediyor, 
aynı çizgiyi muhafaza etmenizi temenni ediyorum.
Son olarak hem bizlere kendimizi daha iyi ifade edebilme adına bu 
fırsatı verdiğiniz hem de elektrik-elektronik sektörüne verdiğiniz 
destek  ve katkılarınız için şahsım ve şirketim adına teşekkür ediyo-
rum.

increasing with the investments made into energy and construction 
fields and it grows gradually due to ever-increasing energy need. How-
ever, such growth brings with it an intensive competition. Consumers 
are offered several alternatives and one needs to outshine these alter-
natives to survive. In addition to a rich portfolio, quality, short order 
delivery times and reasonable prices are among factors defining our 
place in the competition.
Moreover, factors such as investments made into energy and the in-
vestments made into housing in Turkey as required by the increasing 
energy need of the nation keeps our sector active. Thus, our sector is 
bound to grow every other day. We believe the sector will further grow 
in the years to come. 

Finally, would you like to share your opinions and recommen-
dations regarding our magazine with us?
As an electrical and electronics engineer, I am an enthusiastic follower 
of Sektörüm Magazine both in the printed and e-magazine format. 
Combining a rich content of sectorial news, interviews and product 
publicity with a remarkable design, it has become a quality sectorial 
magazine.
I would like to congratulate Nurşah Sunay, Executive Editor, who intro-
duced Sektörüm Magazine to us and I hope it will not compromise on 
its style in time.
Finally, I would like to thank you for the opportunity to express our-
selves as the actors of the sector and also for your support and contri-
bution to the Electricity and Electronics industry.
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Türkiye’de Bir İlk: Elektrik ve İnternet Hizmetleri 
Aynı Noktada Buluştu

İstanbul Avrupa Yakası’nda 300’e yakın Müşteri İşlem Merke-
zi (MİM) ile sektörde her zaman ilklere imza atan CK Boğaziçi 
Elektrik, Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk 

Telekom’un internet ürünlerini de tek noktadan tüketici ile buluş-
turacak. Kolay ve Pratik İşlem iş birliği oluşturulan MİM’lerde ilk 
etapta internet ürünlerinin satışı yapılacak. İkinci etapta ise internet 

ve elektrik hizmetine yönelik ortak ürünleri içeren kampanyalar da 
gündeme gelecek. Tüketicilerin temel ihtiyaçlarını tek noktadan ad-
resleyebilmeyi amaçlayan ve Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bu 
iş birliği sayesinde, 14,90 TL’den başlayan cazip internet paketleri 
tüketicilere ulaşacak. 
Enerji ve telekom sektörlerinin lider şirketleri CK Boğaziçi Elektrik ile 
Türk Telekom, tüketicilerin hayatını kolaylaştırmak adına ortak bir 
adım attı. CK Boğaziçi Elektrik’in İstanbul Avrupa Yakası’nda NKolay 
ve Pratik İşlem bayileri ile iş birliğine giderek oluşturduğu ve sayıları 
300’e yaklaşan Müşteri İşlem Merkezi (MİM) bundan sonra Türk Tele-
kom internet ürünleri ile de müşterilerine hizmet verecek.
CK Boğaziçi Elektrik ve Türk Telekom tarafından 31 Ocak 2018’de 
lansmanı yapılan ve iki aşamadan oluşan iş birliğinin ilk adımında; 
tüketiciler MİM’lerden elektrik ihtiyaçlarının yanı sıra internet ürün-

lerine de ulaşabilecek. Bir süre sonra ise Türk Telekom ve CK Boğaziçi 
Elektrik, serbest tüketici kapsamına giren, yani ayda 75 TL’nin üze-
rinde elektrik tüketen abonelere ortak kampanya ile özel ürünler ve 
paketler de sunacak. Tüketici, elektrik ve internetle ilgili her türlü 
hizmeti MİM’lerden alırken abonelik, fatura ödeme, kampanyalar-
dan yararlanma gibi hizmetlere de aynı noktadan ulaşacak. 

Bakal: Güvenli İşlem Merkezleriyle Hayatı Kolaylaştırıyoruz
Toplantıda yaptığı konuşmada başta İstanbul Avrupa Yakası olmak 
üzere toplam 4,5 milyon elektrik tüketicisine hizmet verdiklerini dile 
getiren CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Yaklaşık 1,5 
milyon müşterimiz sayıları 300’e yakın Müşteri İşlem Merkezi (MİM) 
üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor. NKolay ve Pratik İşlem iş bir-
liği ile oluşturulan bu noktalarda tüketicilerimiz güvenli bir şekilde 
ödeme yaparken CK Boğaziçi Elektrik’in avantajlı tarife ve kampan-
yalarından yararlanabiliyor. Yetkili ödeme noktalarında elektriğin 
yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlara ait fatura ödeme, para transferi 
ve benzeri diğer işlemleri tek çatı altında toplanmış durumda. Enerji 
sektöründe her zaman ilklere imza atan yenilikçi yapısı ile öne çıkan 
CK Boğaziçi Elektrik, şimdi de Türk Telekom’la iş birliğine gidiyor. 
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Attığımız bu adımla tüketicilerin hayatını daha da kolaylaştırıyor ol-
maktan büyük mutluluk duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 
Doany: Türkiye’yi Geleceğe Bağlamak İçin Çalışıyoruz
Toplam 40,5 milyon abone ile Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim tek-
nolojileri şirketi Türk Telekom’un CEO’su Dr. Paul Doany, Türkiye’de 
internet penetrasyonunun yüzde 48, Avrupa’da ise yüzde 72 sevi-
yesinde olduğunu hatırlatarak CK Boğaziçi Elektrik ile olan iş birliği 
hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Türk Telekom olarak ana hedeflerimiz arasında Türkiye’deki internet 
penetrasyonunu artırmak ve de ülkemizin her noktasında internet 
kullanımının eşit seviyelerde olmasını sağlamak yer alıyor. Ancak bu 
sayede, Türkiye için sürdürülebilir bir kalkınma yaratabilir; ülkemi-
zi geleceğe bağlayarak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında 
yer almasını sağlayabiliriz. Bu hedef ve bilinçle, Sayın Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan’ın Mart ayında 
Kars’ta başlatmış olduğu “İnternetsiz Ev Kalmasın” seferberliğine 
ilk yanıt veren şirket olduk. Evde internetin yaygınlaşması amacıyla 
4 Mbps’ye kadar Limitsiz 20 GB internet paketini vatandaşlarımıza 
oldukça erişilebilir fiyatlarla sadece 14,90 TL’ye sunduk. Ayrıca, top-
tancı şapkamızla bu paketi diğer internet servis sağlayıcı şirketlere 
hiçbir kâr koymadan sunduk ki onlar da müşterilerine benzer fiyatta 
önerebilsinler. Ek olarak, Türk Telekom’un nesnelerin interneti (IoT) 
alanında en önemli değer yaratabileceği alanlardan birini enerji 

sektörü olarak görüyoruz ve CK Boğaziçi Elektrik ile başladığımız iş 
birlikleri sayesinde önümüzdeki on yılda talep ve arz arasında olabi-
lecek dengesizlikleri ortadan kaldırma anlamında önemli sinerjiler 
ve fırsatlar yakalayacağımızı düşünüyoruz. Son olarak, CK Boğaziçi 
Elektrik ile daha fazla tüketiciyi internet dünyasının nimetleri ile 
buluşturmak amacıyla iş birliğine gitmekten ve tek noktadan tüke-
ticilerin en temel ihtiyaçlarından olan elektrik ve internet ürünlerini 
sunabilmekten büyük heyecan duyuyoruz. 

İleride tüketicilerin faydasına ve de ülkemizin kalkınmasına yol aça-
cak yeni iş birlikleri yapmaya devam edeceğiz.” 
Herhangi Bir Ücret Alınmayacak
Bu arada yüksek müşteri memnuniyetini hizmetlerinin odak nokta-
sına koyan CK Boğaziçi Elektrik ve Türk Telekom iş birliği çerçevesinde 
öncelikle tüm MİM’lerdeki çalışanlara yeni süreç ile ilgili özel eğitim 
verdi. Uçtan uca hizmet anlayışı ile zengin bir içeriğe sahip mükem-
mel bir müşteri deneyimi yaşatacak yeni sistem çerçevesinde Türk 
Telekom’un yüksek talep gören 14,90 TL’lik 4 Mbps’ye kadar limitsiz 
20 GB internet paketi başta olmak üzere kampanyalı ve kampanyasız 
internet ürünlerinin satışı başladı. İş birliğinin ileriki dönemlerinde 
internet dışı ürünler de kapsama dâhil olacak. CK Boğaziçi Elektrik 
MİM’lerinde verilecek yeni hizmetlerle ilgili tüketiciden herhangi bir 
ad altında ekstra bir ücret alınmayacak.
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EMO: Serbest Tüketici Limiti Fiilen 
50 Milyon Kwh’a Yükseldi

Elektrik Mühendisleri Odası’na (EMO) göre son kaynak tedarik 
tarifesi uygulamasıyla serbest tüketici limiti fiilen 50 milyon 
kWh’a yükselirken, sanayi elektriği yüzde 26.88’e varan oran-

larda zamlanacak. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 1 Nisan 2018 
tarihinde yürürlüğe girecek son kaynak tedarik tarifesi uygulaması 

konusunda bir açıklama yaptı. Büyük sanayi kuruluşlarının artık 
normal tarifeden değil, “son kaynak tedarik” adı altında yeni elektrik 
tarifesine göre fatura ödeyeceklerine işaret edilen açıklamada “Teb-
liğe göre Nisan ayında uygulamaya geçecek yeni tarife, büyük sanayi 
kuruluşlarının elektrik fiyatlarına örtülü zam yapılmasına neden 
olacak. Özellikle organize sanayi bölgelerinin yoğun tepki gösterdiği 
son kaynak tedarik tarifesi kapsamındaki parametreler; Aralık ayı 
verilerine göre elektrik fiyatlarında yüzde 9.64 artış anlamına geli-
yor. Nisan ayı için açıklanan referans yenilenebilir enerji maliyeti ile 
2017 yılı ortalama piyasa fiyatı dikkate alındığında ise zam oranının 
yüzde 26.88`e kadar çıkabileceği görülüyor” denildi. 
Toptan ve Perakende Şirketleri Müşteri Toplayacak 
Elektrik hizmetinin sunumu yanında talep tarafını da piyasalaştır-
maya yönelik ‘serbest tüketici’ limiti uygulamasında, 2018 için yıllık 
2 bin kilovat saatlik limitin üzerinde kalan elektrik kullanıcılarının 

dağıtım şirketleri yerine piyasadan elektrik almalarının öngörüldü-
ğüne işaret edilen açıklamada şöyle denildi:  “Ancak ikili anlaşmalar-
la normal tarifeden daha indirimli satış yapan tedarik şirketleri zarar 
ettiklerini belirterek sözleşmelerini geçen yıl feshetmeye başlamış-
lardı. EPİAŞ’ın verilerine göre 2012’de yüzde 16.03 olan serbest tüketici 

çekiş oranı, 2013’te yüzde 24.94’e, 2014’te yüzde 36.93’e, 2015’te 
yüzde 42.39’a çıkmış ve 2016 yılında yüzde 53.55 ile tepe düzeyine 
varmıştı. Ancak 2017 yılında oran yüzde 47.36’ya geriledi.” EMO’nun 
değerlendirmesine göre yeni tarife uygulaması görevli tedarik şir-
ketlerinin yüksek tüketimli sanayiye yaptıkları satışlara daha yüksek 
fatura kesmelerini sağlayacak. Aynı şekilde tedarik şirketleri denilen 
piyasada elektrik toptan ve perakende satışı yapan şirketler de bu 
yükseltilmiş fiyat üzerinden indirim yaparak daha fazla müşteri top-
layıp kar elde edecek. 
Büyük Ölçekli Tüketicinin Faturası Kabaracak
EMO’nun açıklamasında, yeni uygulamamayla büyük ölçekli tüketi-
cilerin elektrik faturası kabaracak. EMO, bu artışın nasıl yaşanacağı-
na şöyle açıklık getirdi: 
“Bu yıl için 50 milyon kilovatsaat (kWh) ve üzerinde elektrik kullanan 
sanayi kuruluşları yüksek tüketimli aboneler olarak kabul edilecek 
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ve ‘son kaynak tedarik’ tarifesiyle faturalandırılacaklar. Bu tarifede 
elektrik satış fiyatı; piyasadaki elektrik fiyatı ile yenilenebilir enerji 
kaynakları destekleme mekanizmasının (YEKDEM) birim maliyeti 
esas alınıp; EPDK’nın yıllık açıklayacağı katsayı ile çarpılarak belirle-
necek. Bu yıl için 1.128 olarak açıklanan bu katsayı; enerji maliyeti 
dışında kalan ‘faturalama, müşteri hizmetleri, işletme giderleri, yatı-
rım, perakende satış hizmet maliyeti’ ile ‘makul kar’ kalemlerini kap-
sıyor. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin (EPİAŞ) verilerine 
göre Aralık 2017’de ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyatı megavat 
saat başına 158.135 TL, YEKDEM maliyeti de 41.336 TL seviyesinde 
oluştu. Toplamda 199.47 TL olan maliyet, katsayı ile çarpıldığında 
225 TL’ye ulaşılıyor. Normal tarifede ise sanayi aboneleri Aralık 2017 
itibarıyla aynı elektrik için 205.22 TL ödüyorlardı. Böylece yeni tarife 
ile yüksek tüketimli sanayiciler aynı elektriği yüzde 9.64 oranında 
zamlı olarak alabilecekler. EPDK’nın 2018 için açıklamasına göre Son 
Kaynak Tedarik Tarifesi’nin yürürlüğe gireceği Nisan ayında YEKDEM 
referans maliyeti 1 MWh başına 62.74 TL. Piyasadaki elektrik fiyatı 
olarak da 168.11 TL olan 2017 yılı ortalama ağırlıklı piyasa takas fi-
yatı alınıp, katsayı uygulandığında 260.39 TL’ye ulaşılıyor. Bu durum-
da yüksek tüketimi olan sanayi abonelerinin elektrik fiyatına yapılan 
zam oranı, geçen yılsonuna göre yüzde 26.88`e kadar çıkabilecek.” 

Fazla Gelir Kaynaklı İndirim EPDK’nın Keyfiyetinde 
Yeni uygulamanın, tedarik şirketlerinin talebi ve piyasanın yaşatıl-
ması iddiasıyla yürürlüğe konulduğu değerlendirmesine yer verilen 
EMO açıklamasında şöyle denildi: “Bu pahalı fiyat uygulaması; gö-
revli tedarik şirketlerinin daha fazla gelir elde etmelerini de sağla-
yacak. Nitekim tebliğde de bu öngörüyle (fiyatlandırma sonucunda 
görevli tedarik şirketleri tarafından elde edilen ilave gelirlerin Kurul 
tarafından uygun görülecek kısmı tüketicilere yansıyacak şekilde 
gelir/tarife düzenlemelerinde dikkate alınır denilmektedir. Ancak 
belli bir kural getirilmediği için görevli tedarik şirketlerinin fazladan 
elde edecekleri gelirden normal tarifelere indirim yönlü yansıtma 
EPDK’nın keyfiyetine bırakılmıştır.”
Aylık olarak piyasada çeşitli kısıtlar nedeniyle oluşabilecek yüksek 
maliyetlerin yeni tarife modeliyle sanayi abonelerine doğrudan 

yansıtılacağına işaret edilen EMO’nun açıklamasında “Bu tarife mo-
deliyle, sanayi aboneleri aylık bazda çok farklı faturalarla da karşıla-
şabilecekler. Özellikle yoğun enerji tüketimine dayalı sanayi üretim 
tesisleri için bu uygulama aylık gelir hesaplarında büyük oynamala-
ra yol açacak. Bu nedenle yapılacak ikili anlaşmalarda fatura dönemi 
de büyük önem taşıyacak.” 
Sorunun Temeli Piyasanın Yaşatılması Yaklaşımı 
EMO’nun açıklamasında, normal piyasada çok fazla tüketimi olan 
kuruluşların pazarlık güçlerinin yükselmesi beklenirken, yeni uygu-
lamayla yüksek tüketimi olan sanayi kuruluşlarının cezalandırılmış 
olacağı görüşüne yer verildi. Abonelerin daha fazla enerji tükettik-
leri için daha fazla maliyete katlanmaları gerektiği gibi çevresel ve 
toplumsal yarar yaklaşımı yerine piyasanın yaşatılması ihtiyacının 
gözetilmiş olmasını, sorunun temeli olarak değerlendiren EMO açık-
lamasında şu görüşleri ortaya koydu: “Hakkaniyetli bir maliyet pay-
laşımı yerine ‘elektrik piyasasının’ zoraki yaşatılmasına yönelik çaba 
Türkiye’nin zaten sorunlu olan ekonomik gelişimi üzerinde olumsuz 
etkiler yaratacaktır. Özellikle enerji tüketimi daha az ama katma 
değeri daha yüksek üretime yönelik adımlar atılmadan Türkiye’nin 
fazla elektrik tüketen sanayi kuruluşlarının elektrik fiyatlarının pa-
halılaştırılması dolaylı olarak enflasyon şeklinde halkımıza da geri 
dönecektir. İktidarın siyasal çıkarları için olası erken seçim öncesinde 
elektrik fiyatlarında ‘örtülü’ bir zam yolunu tercih ettiği; sanayi kuru-
luşlarının ülkenin ekonomik koşulları nedeniyle görece daha uzun 
vadede bu elektrik zammını ürünlerine yansıtabilecekleri hesabı 
yapıldığı anlaşılmaktadır.” 
Serbest Tüketici Limiti Fiilen 50 Milyon Kwh’a Yükseldi
Son kaynak tedarik tarifesinin başlatılmasıyla serbest tüketici limi-
tinin aşağıya çekilmesinin büyük ölçüde anlamını yitirdiğinin öne 
sürüldüğü EMO’nun açıklamasında “Fiili olarak serbest tüketici limiti 
yıllık 50 milyon kilovat saate yeniden çıkarılmış olmaktadır. Uygu-
lamada tedarik şirketlerinin ikili anlaşmaları için son kaynak teda-
rik tarifesi ‘tavan fiyat’, normal tarifeler ise ‘taban fiyat’ anlamına 
gelecektir. Özellikle organize sanayi bölgelerindeki üretim tesisleri 
aslında 50 milyon kWh altında tüketimleri olmasına karşın organize 
sanayi üzerinden büyük tüketici gibi cezalandırılmış olacaklardır” 
görüşüne yer verildi. 
Zorla Piyasa Oluşturmaya Çalışma İddiası
Elektrik piyasasının zorla oluşturulmaya çalışıldığını iddia eden EMO 
açıklaması “İktidarın ve çeşitli sermaye kesimlerinin tercihleri kap-
samında günü birlik yapılan müdahaleler sürekli birilerinin fahiş 
karlar elde ederken, birilerinin “battık” feryatlarına yol açmaktadır. 
Sonuçta ise siyasal iktidar üzerinde etkili olan lobi faaliyetlerine göre 
kararlar alınmaktadır. Acilen elektrikte toplumsal yararı gözeten 
kamusal politikaların devreye sokulmasına ihtiyaç bulunmaktadır” 
ifadeleriyle son buldu.
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Elektrik Üretiminde 2023 Hedefi Şimdiden Geçildi

Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı artıyor. ‘Milli 
Enerji ve Maden Politikası’nın önemli ayaklarından su, rüzgar ve 
güneşin başını çektiği ‘yenilenebilir’ enerjinin elektrik üretimin-

deki payı 2017’nin 3’üncü çeyreğinde yüzde 32’ye ulaşarak 2023’teki 
yüzde 30’luk hedefi yaklaşık 6 yıl önce geride bıraktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın enerjide dışa bağımlılığı 
azaltmak için başlattığı “Milli Enerji ve Maden Politikası”nın önemli 
ayaklarından birini de “yenilenebilir” enerji kaynakları oluşturuyor. 
Su, yeraltı suları, rüzgar, güneş ve biyolojik atıklar gibi kaynaklardan 
elektrik üretimi 2017 yılının son çeyreğinde yüzde 32’ye ulaşarak 
2023 hedefi olan yüzde 30’u geride bıraktı. Son 10 yılda elektrik 
üretim tesisi yatırımlarının yüzde 53’ü yenilenebilir enerjide ger-
çekleşti. 2002 yılında 129.4 milyar kilovatsaat olan elektrik üretimi, 
2017 yılı üçüncü çeyreği itibariyle 219.6 milyar kilovatsaate ulaştı. 
Söz konusu üretimin yaklaşık üçte biri yenilebilir enerji kaynakların-
dan sağlandı. Küresel olarak ihtiyaç duyulan elektriğin yüzde 66’sı-
nın fosil yakıtlardan, yüzde 24’ünün yenilenebilir kaynaklardan elde 
edildiği göz önünde bulundurulduğunda Türkiye yüzde 32 ile dünya 
ortalamasının çok daha üstünde yer alıyor.

Daha Çok Yerli, Daha Çok Yenilenebilir
Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir” diyen Enerji Bakanlığı, bu 
amaçla geliştirdiği stratejide yenilenebilir kaynakları ön sıralara 
yerleşirdi. Rüzgar, güneş ve jeotermal kaynaklar için önemli adımlar 
atıldı. Bu adımlar sayesinde, Türkiye’de yenilenebilir kaynakların 

kurulu güç içindeki payı, dünya ortalamasının çok üstünde gerçek-
leşti. 2002 yılında yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi 34 
milyar kilovatsaatken 2016 yılında yüzde 168 artışla 91 milyar ki-
lovatsaate çıktı. Yenilenebilir enerjide kurulu güç 2017 yılı üçüncü 
çeyreği sonunda üç katına çıkarak 12 bin 277 megavattan 36 bin 702 
megavata ulaştı. 2017 yılı üçüncü çeyreği sonuna kadar gerçekleşen 
yenilenebilir enerji kaynaklı yatırımların kurulu güç toplamı yaklaşık 
4 bin 793 megavat oldu.
Sadece Kaynakta Değil Teknolojide de Yerlileşme
Yerli ve milli enerji hamlesi sadece üretim kaynaklarında değil tek-
nolojide de yerlileşmeyi getirdi. Bu kapsamda, yerli istihdam ve Ar-
Ge zorunluluğu bulunan yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) 
modeli ile enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması 
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için önemli adımlar atıldı. Hayata geçirilen yeni model ile güneş ve 
rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklı üretim tesisleri, yerli katkı 
oranı yüksek ve ileri teknoloji içeren aksam ve tesis bileşenleri ile 
kurulacak. Teknoloji transferine imkan sağlanacak ve Türkiye’de ye-
nilenebilir enerji konularında Ar-Ge faaliyetleri geliştirilecek.
YEKA’lar ile birlikte yenilenebilir enerjiden daha düşük fiyatlar ile 
elektrik temin edilecek. “Yerli Üretim Karşılığı Tahsis” modeli kapsa-
mında kurulacak fabrikalar sayesinde ciddi anlamda yerli istihdam 
ve kalifiye insan kaynağı sağlanacak.

Yerli İstihdam Zorunluluğu Var
YEKA modeliyle yapılan RES ihalesini değerlendiren Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “4’ü Alman, 2’si Çin, 1’i Amerikan 
ve 1’i Danimarka şirketi olmak üzere dünyanın en büyük 10 türbin 
üreticisinden 8’i YEKA RES ihalesine katılmıştır. Bu 8 şirket rüzgâr 
pazarının yüzde 90’ını temsil etmektedir. YEKA gibi uzun soluklu 
bir projeye bu denli yoğun ilginin gösterilmesi uluslararası arena-
da ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesidir. YEKA 
projelerinde elektrik enerjisi üretim tesisinin kurulum ve işletilmesi 
ile fabrikanın işletilmesinde en az yüzde 90 oranında ve Ar-Ge faa-
liyetlerinde ise en az yüzde 80 oranında yerli istihdam zorunluluğu 
getirilmiştir. Bu sayede yetişmiş ve kalifiye insan kaynağının oluştu-
rulması hedeflenmektedir. Yenilenebilir enerji teknolojileriyle ilgili 
müthiş bir endüstri oluştu” diye konuşmuştu.
1.1 Milyon Hanenin Elektriği Rüzgardan
YEKA modeli kapsamında ikinci ihale rüzgâr enerjisine yönelik ger-
çekleştirildi. YEKA Rüzgar Enerji Santrali (YEKA RES) kapsamında 
yatırım değeri 1 milyar doların üzerinde olan proje toplam bin me-
gavat kurulu güce sahip olacak. Her yıl asgari 3 milyar kilovatsaat 
elektrik üretim kapasitesine sahip olacak proje ile 1.1 milyon hane-

nin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. İhaleyi alan konsorsiyum her 
yıl en az 5 milyon dolar harcama koşulu ile 10 yıl boyunca Ar-Ge ça-
lışması yürütecek. Proje kapsamında sağlanacak toplam istihdamın 
3 bin 750 kişi olması bekleniyor. YEKA modelinin önemli bir getirisi 
de temiz enerji üretimini artırması olacak. Sadece YEKA RES projesi 
sayesinde yıllık 1.5 milyon ton CO2 emisyon azaltımı sağlanacak.
İlk Uygulama Konya’da Başladı
YEKA kapsamında ilk uygulama Konya Karapınar’da gerçekleştirildi. 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak belirlenen 27.2 ki-
lometrekare büyüklüğündeki alanın 19.2 kilometrekarelik kısmına 
bin mW kapasiteli dünyanın en büyük güneş enerji santralı (GES) 
kurulacak. İşletmeye girmesiyle birlikte her yıl yaklaşık 1.7 milyar 
kilovatsaat elektrik üretecek. Böylece, her yıl ortalama 600 bin ha-
nenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. 
30 yıl boyunca işletilecek üretim tesisinde entegre şekilde Türkiye’de 
imal edilecek fotovoltaik (FV) güneş modülleri ve yerli üreticilerden 
temin edilecek yerli malı belgesine sahip yardımcı aksamlar kulla-
nılacak. Yerli katkı oranı ilk 500 MWp’lık kısım için asgari yüzde 60, 
geriye kalan 500 MWp’lık kısmı için asgari yüzde 70 olacak. Projeyle 
temeli atılan entegre fabrikanın 1 yıl sonra üretime başlaması he-
defleniyor.
YEKA İle Fiyatlarda Rekor Gerileme Yaşandı
Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının (YEKA) enerji portföyüne 
daha fazla girişini sağlamayı amaçlayan Enerji Bakanlığı, bu amaçla 
özel sektöre Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması 
(YEKDEM) ile bugüne dek önemli destekler sağladı. Geliştirilen yeni 
teknolojiler, daha hızlı ve kolay kurulum gibi etkenler üretimde veri-
mi artırdı, maliyetleri düşürdü. 
YEKA ile fiyatlardaki düşüş rekor kırdı. YEKDEM ile güneşe dayalı üre-
tim tesisleri için kilovatsaat başına başına azami 20 sent ödenirken, 
YEKA modeli kapsamında ortaya çıkan fiyat 6.99 dolar sent oldu. 
Rüzgâra dayalı üretim tesisleri için YEKDEM ile kilovatsaat başına 
başına azami 11 sent ödenirken, YEKA ile 3.48 sent ile rekor düşüş 
kaydedildi. 2020’de sona erecek YEKDEM yerine yeni dönemde Yeni-
lenebilir Enerji Kaynak Alanları yatırımları devam edecek.
Jeotermal Elektrik Üretim Kurulu Gücü
• 2002: 17.5 megavat,
• 2006: 992 megavat.
 Toplam Elektrik Üretimi
• 2002: 129.4 Milyar kilovatsaat,
• 2007- 3. çeyrek: 219.6 Milyar kilovatsaat.
Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Üretimi
• 2002: 34 Milyar kilovatsaat,
• 2006: 91 Milyar kilovatsaat.
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Renault Trucks, 2019 Yılında Elektrikli 
Kamyon Satışına Başlayacak

Renault Trucks, 2019’da yeni elektrikli araç serisini sunacağını 
açıkladı. Bu ürün grubu, elektrikli araçların gerçek taşımacılık 
koşullarında müşteriler ile test edildiği on yıllık bir deneyime 

dayanıyor. Şehir içi ve kentsel alanlarda kullanılmak üzere tasarla-
nan elektrikli kamyonlar, Normandiya, Fransa’daki Blainville-sur-
Orne’deki  Renault Trucks fabrikasında üretilecek.

Elektrikli araç teknolojisi, Renault Trucks’ın sürdürülebilir şehir içi 
ulaşım stratejisinin temel taşı. Sıfır emisyonlu bu araçlar, hava ka-
litesini iyileştirmeye, iklim değişiminin azaltılmasına ve sessiz çalış-
ma prensibi ile gürültü kirliliğinin ortadan kalmasına destek oluyor. 
Çok yakın zamanda elektrikli kamyonların, şehir merkezinde ulaşım 
ve dağıtım alanında vazgeçilmez olması bekleniyor. 
2009 yılından bu yana elektrikli araç alanında araştırma ve geliştir-
me çalışmalarına büyük bir yatırım yapan Renault Trucks, müşteri-

leriyle ortak çalışmaları kapsamında geniş saha testlerine odakla-
nıyor. Renault Trucks’ın  Guerlian, Carrefour için Stef Lojistik, Nestle 
ve Delanchy Lojistik Grubu gibi dünyaca ünlü lojistik projelerinde 
tam elektrikli 12-16 tonluk çeşitli araçlarıyla gerçekleştirdiği testler, 
elektrikli kamyonların kullanım koşulları, batarya, şarj olanakları ve 
özel bakım gereklilikleri hakkında çok önemli bir alt yapı sağladı. 

Bu test araçlarına ek olarak Renault Trucks, 2010’dan beri 4.5 tonluk 
elektrikli kamyonu Electric Maxity’i de müşterilerine sunuyor. Rena-
ult Trucks Enerji Verimliliği Stratejisi’nden Sorumlu François Savoye 
konu ile ilgili olarak; “Electric Maxity ile elde ettiğimiz ticari tecrübe, 
elektrikli araçların satılması, bakımı ve onarımı konusunda hızlan-
mamızı sağladı. Günümüzde elektrikli araçlar, 2010 yılında olmadığı 
kadar rekabetçi bir çözüm” diye belirtti. Normandiya’ daki Renault 
Trucks’ın  Blainville-sur-Orne tesisine tüm elektrikli kamyonlar için 
özel bir montaj hattı kuruluyor.
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Borsan Ailesi 2018 İçin Hep Daha da İleriye Dedi
Borsan Says ‘More Progress’ for 2018

Zor geçen 2017 yılının ardından “Hep Daha İleriye” hedefiyle gi-
ren Borsan Grup Ailesi, motivasyon yemeğinde bir araya geldi. 
Kutlama pastasını Borsan Grup Kurucusu ve Yönetim Kurulu 

Başkanı Adnan Ölmez, Borsan Grup yöneticileri ile birlikte kesti.
Grup olarak zor bir 2017 yılı geçirilmesine rağmen yatırımlarına hızla 
devam eden Borsan Grup, fabrika yatırımlarını tamamladı ve Gebze 
ile İtalya – Milano’da bulunan tesisler Samsun’a taşındı. 5 fabrika-
nın artık tek ilde olmasıyla büyük operasyonel avantaj sağlandı. 
Samsun’da gerçekleştirilen yemekte bir araya gelen Borsan Grup 

Ailesi, canlı müzikle eğlenip pasta kestiler. Borsan Grup yöneticile-
rinin hazır bulunduğu yemekte Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Ölmez, konuşma yaptı.
“En Zor Zamanlar Geride Kaldı,  Artık Sadece İleriye Bakalım”
2017’nin ülke için olduğu kadar Borsan Grup adına da zor geçtiğini 
hatırlatan Adnan Ölmez, “Sanırım en zorunu hep birlikte geride bı-
raktık. Mobilya, bakır kablo, alüminyum kablo,  zayıf akım ve özel 
tasarım kablo, elektrik malzemeleri ve LED aydınlatma ürünleri 
üretimi yapan fabrikalarımızın tamamı artık Samsun’da. Bunun bize 

After a challenging year, Borsan Group Family set its target for  “more 
progress” in a dinner reception. Adnan Ölmez, Founder and CEO of 
Borsan Group, and executives of Borsan Group cut the celebration cake 
together. 
Borsan Group did not hold back its investments after a challenging 
year in general and the company completed its manufacturing plant 
investments; company’s Gebze and Milano, Italy facilities are now 
moved to Samsun, Turkey. The relocation of 5 different plants in a 
single city brings a great operational advantage. Having organized a 

dinner reception in Samsun, Borsan Group Family enjoyed live music 
and cut the celebration cake. The reception has seen the participation 
of Borsan Group executives and Adnan Ölmez, CEO of Borsan Group, 
delivered a speech with good wishes for the new year targets and in-
vestments.
“The Worst Part is in the Past Now, Let’s Focus on the Future”
“I believe the most challenging times are behind us now,” said Adnan 
Ölmez, stating that 2017 was a challenge both for the nation and 
Borsan Group. “Now, we are manufacturing our products in furniture, 
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operasyonel avantaj sağladığı kadar, şahsım adına da manevi olarak 
büyük gurur yaşattığını söylemeliyim. Sizlerin de desteği ile zorluk-
lar geride kaldı ve artık hep birlikte sadece ileriye bakacağız. 2018 
yılı için hedeflerimiz büyük. Ama siz değerli çalışma arkadaşlarımla 
grubumuzun bu hedeflere ulaşabileceğimize eminim” dedi.
“Ürünlerimiz 4 Kıtada 75 Ülkede Satışta”
Grubumuzun lokomotif sektörü olan kabloya ilave olarak artık LED 
ve zayıf akım kablo ürün gruplarında pazardaki en güçlü şirketlerden 
biri olmak istediklerini belirten Adnan Ölmez, “Mevcut ürünlerimizin 
iyileştirilmesinin yanı sıra yeni ürünler üzerinde de çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürüyoruz ve sürdürmeliyiz de. Elbirliği ile Aralık ayında 

üretimine başladığımız LED ürün grubumuz, 2018 yılı itibarı ile 4 kı-
tada 75 ülkede de satışa sunuldu. Bizzat tanık olduğu gibi, bizlerin 
ellerinden çıkan ürünler olağanüstü müşteri memnuniyeti sağlıyor. 
Buna bir de fuarlarda aldığım olumlu yansımaların eklenmesi, beni 
daha da heyecanlandırıyor” dedi.
“Samsun ve Ülkemize Hizmetlerimizle Hepimiz Gurur Duymalıyız”
Geçen yıl grubun büyüme ve ürün çeşitliliği çalışmalarına odak-
landıklarını söyleyen Adnan Ölmez, “Bünyemizdeki Borsan ve Yılka 
Kablo, Borkonut, Borpanel, Medicana Hastanesi, Haber Medya Gru-
bu gibi şirketlerimizle farklı sektörlerde 15 şirket ile faaliyet gösteri-
yoruz ve 2.200 kişiyi aşan kocaman bir aileyiz. 
Bu aile varsa ve hep birlikteyse, Borsan Grup var ve bunun için herke-
se teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

cooper cable, aluminium cable, low voltage and custom cables, elec-
trical appliances and LED lighting products in a single facility located 
in Samsun. I must admit that this is a great honor I feel personally in 
addition to its operational advantages. We have put the hard times 
behind with your support and we are now going to focus on the fu-
ture. We have great targets for 2018. I am hundred percent sure we 
are going to meet these targets thanks to you, our valued colleagues,” 
he added.
“Our Products are Sold in 75 Countries in 4 Continents”
“In addition to product improvements, we are putting great effort into 
developing new products” said Adnan Ölmez, having noted that they are 

aiming to become one of the most powerful companies operating in 
LEDs and low voltage cables along with cables line which is the flag 
ship of the group. “Our new LED product range is now available in 75 
countries on 4 continents. I am witness to the customer satisfaction 
that our products provided. I am really excited after all the positive 
feedback I have received also in the fairs we have participated in,” he 
added. 
“We All Must be Proud of Our Service to Samsun and Our Country”
“We are operating in several sectors with 15 subsidiaries such as Bor-
san and Yılka Cables, Borkonut, Borpanel, Medicana Hospital, Haber 
Media Group and others and we are a big family of 2,200 members,” 
said Adnan Ölmez, stating that they have focused on growth and 
product diversity the past year. “Borsan Group is here thanks to this 
family and I would like to thank every and each one of you for your 
efforts,” he continued.
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Elektrik Panolarını Kolayca Tanımlamak İçin 
Kullanabileceğiniz Yeni BSP41

İyi tanımlanmış teller, kablolar ve bileşenler elektrik panolarının 
nasıl çalıştığına ve nasıl bağlandığına ilişkin anında bilgi sağlar. 
Yeni BSP41 tel ve pano tanımlama yazıcısı ile elektrik panoları ar-

tık daha etkili şekilde tanımlanabilir.

Tüm Bağlantı Kutularını Tanımlayın
Yeni BSP41 tel ve pano tanımlama yazıcısı, önde gelen tüm elektrik 
panosu bağlantı kutusu ve bileşeni markaları için dayanıklı tanım-
lama etiketleri yazdırabilir. BSP41 sayesinde pano ustalarının artık 
kullandıkları her marka için ayrı bir dayanıklı etiket yazıcısına ih-
tiyacı yoktur. Brady Corporation, yeni BSP41 ile uyumlulukları test 
edilmiş bir dizi bağlantı kutusu markası sunar.

Panonuzu Eksiksiz Olarak Tanımlayın
BSP41 ayrıca bir elektrik panosundaki düğme, isim plakası ve kab-
lolar gibi diğer öğeleri de tanımlayabilir. BSP41 ile neredeyse tüm 
elektrik panoları, bağlantı kutuları ve bileşenleri birbirinden farklı 
markalardan olsa bile eksiksiz olarak tanımlanabilir.

elektrik
electric

Geniş Bir Uygulama Yelpazesine Yönelik Dayanıklı Etiketler
Brady, büyük markaların bağlantı kutuları ve pano bileşenleriyle 
uyumlu dayanıklı etiketleri doğrudan sunar. BSP41 ayrıca pano us-
taları, elektrik yüklenicileri, tesisatçılar, makine ustaları ve otomobil, 
raylı cihaz ve gemi ustalarının çok sayıda diğer tanımlama ihtiyaçla-
rını karşılayacak diğer dayanıklı etiketleri de yazdırır. Tüm dayanıklı 
etiketler yanma (UL94V0) ve halojen (DIN/VDE 0472, 815.bölüm) 
yönergeleriyle uyumludur.
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Sespan Pano Ertan Ses: “Kalite Tesadüf Değildir”

 “Quality is Not a Coincidence”
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Rabia VATAN: Röportajımıza firmanız hakkında kısa bir bilgi 
alarak başlayabilir miyiz?
Ertan SES: Sespan Pano 18 yıllık bilgi birikimiyle 2008 yılında 
kurulmuştur. 60 uzman kadrosu, 2500 m2 kapalı alan, 750 m2 açık 
alan ile müşterilerine kaliteli ürünü uygun fiyatla ve hızlı servis ağı 
ile hizmet vermeyi kendine ilke edinmiştir. Kurulduğu günden beri 
kaliteli üretim ve dürüst ticaret anlayışıyla müşterilerine en iyi ve 
hızlı hizmet vermeyi kendine bir sorumluluk bilmiştir. Gerek makine 
parkuru gerekse uzman ve teknik kadrosuyla sürekli kendimizi geliş-
tirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Firmanızın ürün yelpazesinde ne tür ürünler var öğrenebilir 
miyiz?
Firmamızın ürün yelpazesinde dikili tip modüler taban saclı, dikili 
tip dağıtım panoları, harici panolar, duvar tipi taban saclı dağıtım 
panosu ve harici tip şantiye panoları mevcuttur. Dikili ve duvar tipi 
rack kabinler ve her türlü özel pano üretimi yapılmaktadır.
Ürünlerinizin özellikleri nelerdir?
Ürünlerimiz dökme contalı, müşterinin isteği doğrultusunda IP de-
ğerleri olan ürünlerdir.  IP 41-IP 54-IP 66-IP 20 değerlerinde üretim 
yapıyoruz. Boya olarak standart 7035 yapılıyor. Müşteri isteğine göre 
farklı kodlarda da üretim yapıyoruz. Dökme contamız poliüreten sıvı 
contadır.
2018 yılı için hedefleriniz nelerdir?
2017 yılı için belirlediğimiz hedeflere yaklaştık. 2018 yılı için hedef-
lerimizi belirledik ve bunun için de güçlü kadromuzla müşterileri-
mize daha kaliteli ürün ve hizmet için elimizden gelenin en iyisini 
yapmaya gayret edeceğiz.
Firmanız Ar-Ge çalışmalarına bütçe ayırıyor mu, bu çalışma-
larınız hangi aşamada?
Firmamız Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermektedir. Her yıl ba-
şında bir önceki yılın değerlendirme toplantısında Ar-Ge için gerekli 
çalışmalar neler bunları konuşup o yönde yatırım yapmak için bütçe 
oluştururuz. Ar-Ge yapmayan hiçbir firma kendini geliştiremez ve 
teknolojiyi takip edemez. Bizim gibi imalatçılar sürekli Ar-Ge çalış-
masına önem vermelidir.
Firmanızın kalite politikası ile ilgili neler söylemek istersiniz?
Müşteri memnuniyetini felsefe olarak benimsemiş olan Sespan 
Pano, bu yönde çağdaş, dinamik, modern makine parkuru ile müş-
teri beklentilerini üst seviyede tutarak kaliteli ve uygun fiyat vererek 
müşterilerine karşı sorumlu hissetmektedir. Kalite tesadüf değildir.
Sektörü yakından bilen biri olarak sektörün gelişimi ile ilgili 
neler söylemek istersiniz?
Sektörün gelişmesi için fiyatları alt seviyelere düşürmeden, haksız 
rekabet yapmadan gerek hizmetle gerekse kaliteli ürün yaparak 

Rabia VATAN: Let’s start our interview with brief information 
on your firm?
Ertan SES: Sespan Pano was founded in 2008 with 18 years of expe-
rience. The company committed itself to offer quality products at an 
affordable price with a rapid delivery scheme to its customers operat-
ing on a production plant of 2500 m2 indoors and 750 m2 outdoors 
area with a total number of 60 specialists. The company mission is to 
offer the best and fast services with a sense of fair trade and quality 
production since the day it was founded. With our machine park and 
our specialists and technicians, we are improving our operations every 
other day. 
Can you tell us about the products in your portfolio?
Our portfolio consists of vertical modular switchboards with bottom 
plate, vertical switchboards, outdoor switchboards, wall-mounted 
switchboards with bottom plate, and switchboards for use construc-
tion sites. We are manufacturing vertical and wall-mounted rack cab-
ins and any other custom switchboard designs.
What are the features of your products?
Our products are manufactured with cast membranes and are de-
signed with IP rates as requested by the customer.  Among the rating 
options are IP 4, IP 54, IP 66, IP 20.  We are using standard 7035 as 
coating material. We are also able to manufacture using other mate-
rials as requested by the customer. Polyurethane liquid membrane is 
used.
What are your targets for 2018?
We were able to almost meet our targets for 2017. And now we have 
set our target for 2018. We are going to work towards our goal with 
the support of our qualified team in order to offer quality products and 
services.
Are you investing in R&D; what is your standing in this regards?
Our firm places great importance on R&D. In every executive assess-
ment meeting held in the beginning of each year we discuss the to-do 
list for the next year’s R&D investments and create a budget for this 
purpose. It is impossible for any firm to develop without investing in 
R&D and they fail to keep up with the technology. Manufacturers like 
us need to place great importance on R&D.
Would you please let us know about your company’s quality 
policy?
As a company which has placed customer satisfaction to its core, Ses-
pan Pano takes the full responsibility of offering the quality and best 
prices to its customers having met the customer expectations thanks 
to its modern and dynamic machine park. Quality is not a coincidence.
As a person who follows the developments in the sector closely, 
would you like to add something about it? 
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müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için daha çok ça-
lışılmalıyız.
Sektörünüzle ilgili yaşadığınız sorunlar ve bu sorunların çö-
zümü noktasında önerileriniz nelerdir?
Sektörümüzde en büyük sıkıntı haksız rekabet. Merdiven altı diye ta-
bir ettiğimiz firmalar fiyatları aşağı seviyeye çekerek bizlerin önünü 
kesmektedir. Bizler kalite belgelerini alarak ürünleri belirli bir stan-
dartta yapmaya özen gösteriyoruz. Makine parkuruna da yatırım 
yaparak teknolojiyi yakından takip etmek zorundayız. Maalesef bazı 
rakip firmalar belgesiz ve daha düşük maliyetlerle üretim yaparak 
bizlerin rekabet şansını zorluyor. Uygun ürün üreterek kalite yaka-
lanmıyor. Herkesin üretimi eşit anlamda olursa rekabet daha iyi olur.

Son olarak dergimize yönelik düşünceleriniz, önerileriniz ve 
paylaşmak istediklerinizi öğrenebilir miyiz?
Sektörüm Dergisi’ni Sespan olarak yakınen takip ediyoruz. Kendini 
sektörde kabul ettirerek hak ettiği yeri aldığına inanıyoruz. Sektörü 
sürekli takip ederek farklılıkları yakalamak ve kendini geliştirmek 
adına sürekli çizgiyi yükselterek bu yakalanan ivmeyi sürekli tırman-
dırarak daha iyi ve amacına uygun şekilde çalışmalar yapacağınıza 
yürekten inanıyoruz.

It will take hard work for the development of the sector which involves 
maximization of the customer satisfaction, manufacturing quality 
products and offering the best service without the embarrassment 

from unfair competition while keeping the prices at a standard level.
What are the issues you are dealing with your industry and 
what would you recommend as a solution?
Unfair competition, I believe, is the major problem of our sector. Some 
firms which are involved in under the counter production underbid for 
projects and proving an obstacle in the growth of our sector. We are 
paying utmost attention to the standards obtaining the relevant docu-
ments. Also investing in our machine park, we need to follow the latest 
technologies. Some of our rivals are pushing their competitive advan-
tage without such documents offering better deals. Unfortunately, it 
is not possible to achieve the standard with average quality. If each 
actor was to manufacture at a normal level, the competition would 
be healthier.
Finally, would you like to share your opinions and recommen-
dations regarding our magazine with us?
As Sespan, we are following Sektörüm Magazine closely. We believe 
that the magazine has gained the deserved recognition with hard 
work. We believe that you will help us raise the bar in the sector with 
increased focus on differences and developments and work towards 
the advancement of the sector every other day.
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Bolu’da Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminde 
Geri Sayım Başladı

Kentte, yılda 1 milyon 300 bin kilovat saat elektrik üretilme-
si planlanan Güneş Enerji Santrali, 10 gün içerisinde devreye 
girecek Bolu Belediye Başkanı Yılmaz: “Buradaki GES’ten elde 

edilecek elektrik, bin konutun elektriğini elde edebilecek güçte. Ku-
rulum işlemi bitti, inşallah 10 gün içerisinde elektrik üretip devreye 
alacağız”.
Bolu’da, yılda 1 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilmesi planla-
nan Güneş Enerji Santrali (GES), 10 gün içerisinde devreye alınacak.

Kış, spor ve termal turizm merkezlerinin yanı sıra doğal güzellikle-
riyle bilinen Bolu’da, belediye tarafından yapılan ve yılda 1 milyon 
300 bin kilovat saat elektrik üretilmesi planlanan GES’in kurulumu 
tamamlandı.
Sarıcalar İçme Suyu Arıtma Tesisi arazisinde inşa edilen ve 19 bin 500 
metrekarelik alan üzerine yerleştirilen 4 bin panelden oluşan GES’i 
ziyaret eden Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, incelemelerde 
bulundu.
“Güneş enerjisinden istifade etmek isteyenlere öncülük yapmayı 
amaçlıyoruz”.
Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin enerji açısından 
dezavantajlı bir ülke olduğunu söyleyerek, “Ülkemizde enerjinin 

hemen hemen her çeşidinin yüzde 95’ini dışarıdan satın alıyoruz. 
Kalkınmakta olan bir ülke olmamız dolayısıyla kömür dahil enerjinin 
yüzde 95’i dışarıya bağımlıysa bu çok büyük bir problem” değerlen-
dirmesinde bulundu.
Enerjide dışa bağımlılığın önüne geçmek adına yurdun birçok yerin-
de HES’ler, barajlar, rüzgar ve güneş enerjisi sistemleri kurulduğunu 
anlatan Yılmaz, doğaya uyumlu enerji üretim tesisleri konusunda 
önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Yılmaz, GES’i bitirdiklerini bildirerek, şunları kaydetti: “Buradaki 
GES’ten elde edilecek elektrik, bin konutun elektriğini elde edebi-
lecek güçte. Şu an kurulum işlemi bitti, inşallah 10 gün içerisinde 
elektrik üretip devreye sokacağız. 
Bolu’da elektrik enerjisi üretmek için güneş enerjisinden istifade 
etmek isteyenlere öncülük yapmayı amaçlıyoruz. Allah’ın verdiği gü-
neşten enerji elde edeceğiz. Çevreye zarar vermemiş olacağız ve de 
ülkemizi, yüzde 95 civarındaki satın aldığımız enerjiden kurtarmak 
için seferberlik başlatmış olacağız.”
Devletin bu tarz projelere önemli destekler verdiğine işaret eden Yıl-
maz, çalışmayı, verimlilik sonuçlarına göre binalarda da denemeye 
başlayacaklarını sözlerine ekledi.
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Elektriğin Verimli Kullanılması ve Enerji Tasarrufu 
Yarışması Sonuçlandı

Elektrik dağıtım sektörüne kazandırdığı ilklerle adından sıkça söz 
ettiren ADM Elektrik Dağıtım; Yatağan’da 2017 yılında hizmete 
açtığı Eğitim Merkezi ile de göz dolduruyor. Eğitim Merkezinde 

yaklaşık 2500 şirket çalışanına eğitim verilmesi planlanıyor.

İlk planda şirket çalışanları için tasarlanıp faaliyete geçirilen Eğitim 
Merkezi, sektörün tüm eğitim ihtiyaçlarını da karşılayabilecek koşul-
lara sahip. Operasyonel ihtiyaçlara uygun teknik, fonksiyonel ve kişi-
sel gelişim eğitimleri; alanında uzman 40 kişilik iç eğitmen kadrosu 
tarafından veriliyor. 2’si teknik eğitimler için ayrılmış 5 eğitim salo-
nunda gün içerisinde 100 kişi eğitim alabiliyor. Uygulamalı eğitim 
sahasında ise Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun sınavlarının yapıldığı 
özel bir alan mevcut.
ELDER ve EKAT Eğitimleri de Verilecek
Eğitim Merkezi’nde işe yeni başlayan çalışanlara arıza–onarım, 
bakım, endeks okuma, tahakkuk işlemleri gibi eğitimler verilirken; 
yine şirkette çalışmaya yeni başlayan mühendislere tüketicilerin 
ihtiyaçlarına uygun ve uzun ömürlü yatırım projelerinin etkin bir 

şekilde hazırlanması adına eğitimler veriliyor. Hem ADM Elektrik Da-
ğıtım bünyesinde hem de yüklenici firmalar bünyesinde çalışan saha 
ekibi için yüksekte çalışma başta olmak üzere zorlu saha koşullarına 
uygun özel eğitim programları uygulanıyor.

Eğitim Merkezi’nde ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) ve 
EKAT (Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışma Belgesi) eğitimleri 
verilmesi de planlanıyor.
Eğitim ve Yaşam Kompleksi
Toplantı odaları, ofisler ile sosyal aktivite alanları ile şirketin adeta 
bir yaşam kompleksi olarak tasarladığı Eğitim Merkezi, 72 yatak ka-
pasitesi ile konaklama olanağı da sunuyor. 
Özel aktivite ve spor alanları ile beraber katılımcıların tüm günlük ih-
tiyaçları düşünülerek hazırlanan Eğitim Merkezi’nde katılımcılar için 
sosyal - kültürel etkinlikler düzenleniyor. Yatağan Termik Santrali’ne 
düzenlenen teknik gezilerde ise katılıcımlar elektriğin üretim aşa-
ması hakkında da bilgi alabiliyor.
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Elektronik Atıklar Orman Olacak

Elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümle ekonomiye ka-
zandırılması ve bundan elde edilecek gelirle ağaç dikilmesinin 
hedeflendiği “Atıklar Orman Olsun” projesi kapsamında, baş-

kentte bir ayda 2 bin ton atık toplandı.

Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği (ELDAY) 
öncülüğünde başlatılan ve altı ilde yürütülen projeyle Ankara’da 150 
ton elektronik atık toplanması, bunun karşılığında 8 bin ağaç dikil-
mesi ve böylece küçük bir orman oluşturulması planlanıyor. 
Evlerden Toplanıyor
Dernek yetkilileri tarafından aranan vatandaşlara, atıklarının ne za-
man alınacağına ilişkin randevu veriliyor. Ardından evden veya iş yer-
lerinden ücretsiz alınan atıklar lisanslı tesislerde geri dönüşüme alını-
yor. Burada da öncelikle elektronik atıkların sınıflandırılması yapılarak 
plastik, demir ve bakır gibi materyallere ayrıştırılıp ikincil ham madde 
olarak başka tesislerde değerlendiriliyor. Proje Koordinatörü İlkim Yi-
ğit, projenin İstanbul, Ankara Trakya, Edirne, Kırklareli ve Kocaeli’de 

başarıyla yürütüldüğünü belirterek, “Elektronik atıklar nelerdir? Evle-
rimizde sıkça kullandığımız büyük beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, iş ve 
evlerimizde bulunan yazıcı, tv, monitörler, cep telefonları, kablolar gibi 
bunların hepsi elektronik atık kapsamında” diye konuştu.

150 Bin Ton Atık Hedefi
İlkim Yiğit, proje sonunda atık veren herkes adına ağaç dikim sertifi-
kası dağıtacaklarına işaret ederek, “Ankara’da bu kapsamda 150 bin 
ton atık toplayıp, 8 bin ağaç dikeceğiz. Böylece atığını veren kişi hem 
çevreye hem ekonomiye kazanç sağlayarak bir adet kendi adına ağaç 
dikmiş oluyor. Projede ilk bir ayda 2 ton atık topladık” dedi. 
İstanbul’da da yaklaşık yılda 120 ton atık toplandığını anlatan Yiğit, 
“Türkiye genelinde her yıl yaklaşık 500 bin ton atık çıktığını biliyoruz. 
Bunun yarısı kadarını Türkiye’nin geri dönüşüm sektörüne kazandır-
dığını söyleyebiliriz. 
Biz ELDAY olarak geçen yıl 42 bin elektronik eşyayı geri dönüşüme 
kazandırdık” diye konuştu.
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Enerjisa Enerji’nin Net Karı Yüzde 38 Arttı

Enerjisa Enerji’nin geçen yılki faaliyet gelirinin bir önceki yıla kı-
yasla yüzde 32 artışla 2 Milyar 565 Milyon liraya, baz alınan net 
karının da yüzde 38 artışla 522 Milyon liraya yükseldiği bildiril-

di. Enerjisa Enerji, 2017 yılını güçlü büyüme ile kapattı. 2017 yılsonu 
finansal sonuçlarını açıklayan Enerjisa Enerji, 2017 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 36 artışla 12.3 Milyon TL hasılat elde etti. Enerjisa 
Enerji’nin, 2017 yılındaki faaliyet geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 
32 artışla 2 Milyar 565 Milyon liraya ulaşırken, baz alınan net kar 
yüzde 38 artışla 522 Milyon TL oldu.

“Karın Yüzde 68’i Temettü Olarak Dağıtılacak”
2017 yıl sonu finansal sonuçlarını değerlendiren Enerjisa Enerji 
CEO’su Kıvanç Zaimler, 2017 yılını planladıkları gibi karlı ve güçlü bir 
büyüme ile kapattıklarını söyledi. Başkent, AYEDAŞ ve Toroslar böl-
gelerinde toplam 14 ilde 20 Milyondan fazla nüfusa elektrik dağıtım 
hizmeti verdiklerini hatırlatan Zaimler, “Sektörün lideri olarak yöne-
tim kadromuz ve yaklaşık 10 bin çalışanımızla 2017 yılında müşteri 
odaklı yaklaşımımız, inovatif proje ve çözümlerimizin bir sonucu ola-
rak, gerek büyüme gerekse karlılık anlamında başarılı bir yılı geride 
bıraktık” dedi.
Halka arz sürecinde belirttikleri gibi güçlü temettü sağlayan bir şir-
ket olacaklarının altını çizen Zaimler, “2017 yılında baz alınan net 
karın 522 milyon lira olduğunu ve Genel Kurulda kârın yüzde 68’inin 

temettü olarak ödenmesinin önerileceğini ekledi. Böylelikle hisse-
darlara hisse başına 0,30 TL temettü dağıtılmış olacak” diye konuştu.

2017’de 1.6 Milyar TL Yatırım
Geçen yıl elektrik altyapısı, saha operasyonları ve yeni inovatif pro-
jeler için 1.6 Milyar TL yatırım gerçekleştirdiklerini ve düzenlenmiş 
varlık tabanını 5.3 Milyar TL’ye yükselttiklerini belirten Zaimler, 
“Enerjisa Enerji olarak tüm gücümüzle Türkiye’ye daha iyi bir enerji 
geleceği yaratmak için çalışıyoruz. Bunu yaparken de kesintisiz ve 
sürdürülebilir enerji hedefiyle hareket ediyoruz. Dün olduğu gibi ge-
lecekte de daha iyisini gerçekleştirmek için tüm iş kollarında doğru 
yatırımları, verimli ve dinamik operasyonları, yenilikçi uygulamaları 
ve kurumsal yönetim anlayışıyla tüm paydaşlarımıza Türkiye’nin 
enerjisi olarak değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.
Enerjisa CFO’su Sascha Bibert, tüm bu kayda değer yatırımlara rağ-
men, 2016 yılının sonunda 3,4x olan borçluluk oranının 2017 yılının 
sonunda 2.9x’a gerilediğini (Net borç/Faaliyet geliri) belirtti. Bibert, 
“2017 yılındaki performansımız bize orta vadeli büyüme hedefleri-
mizde faaliyet gelirinde yüzde 20 (2016-2020, YBBO), baz alınan net 
karda ise çok daha yüksek olan hedefimize ulaşmak için cesaret ver-
di. 2017 yılı için kar payı dağıtımı önerimiz, kar dağıtım politikamız 
olan yüzde 60-70 seviyelerinin üst bandında kalarak, hissedarları-
mızın 2017 yılının başarısına da ortak olmalarını sağlayacaktır” dedi.
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Pano Üreticileri Daha Fazla Verimlilik İçin 
Omron’a Güveniyor

Pano üreticilerinin işlerinde karşılaştıkları zorluklar neler? Om-
ron Pano Çözümleri EMEA Pazarlama Müdürü Lars de Bruin; 
şirketin, kısa teslimat süreleri, iş gücünün yetenek eksiklikleri 

ve azalan kar marjlarına karşı, pano kalitesinden ödün vermeden 
önlem alabilmeleri için pano üreticilerine nasıl destek olduğunu 
açıklıyor. 

Pano Üreticileri Üç Temel Sorunla Karşı Karşıyadır
• Ürünleri çok kısa sürelerde sunarak zaman ve kaynak baskılarıyla 
mücadele etme.
• Birden fazla komponent tedarikçisi nedeniyle satın alma ve tesli-
mat yönetiminin etkilenmesi.
• İşletme marjlarını düşüren yüksek rekabet düzeyleri.
Pano üreticileri, OEM’lerin iki ya da üç firmaya verilen ihalelerle işlet-
melerin rekabetçi doğasından faydalandığını söylemektedir. Birkaç 
gün içerisinde yanıt gerekeceğinden genel istek, maliyetleri azalt-
ma yönündedir. Son kullanıcıların bir tesisin ne zaman kurulacağı-
nı yıllar öncesinden bilmelerine rağmen, pano üreticileri arasında 
yaygın olan şikayet, tasarım ve kurulum aşamasında kendilerine geç 

danışılmasıdır. Ani veya sık tasarım değişiklikleri de yaygın görülen 
bir diğer zorluktur. Bu faktörler, panonun esneklik ve modifikasyon 
kolaylığının çok talep görmesi anlamına gelmektedir.
Beceri farkı son derece endişe verici. “Baby Boomer” nesli (1946−64 
arası doğanlar), yanlarında zengin bilgi birikimini de alarak emek-
lilik yaşına ulaşıyor. Bunun yanında, işe alım ve endüstri eğitimi 

planları bu boşluğu yeterli şekilde doldurmuyor. Eğitim programları 
geçtiğimiz yılların programlarıyla kıyaslanabilir değil. İnsanlar artık 
genellikle kendi kendilerine öğreniyor. Ancak pano üretimi, geçerli 
özel kurallar ve standartlar nedeniyle bu yaklaşıma pek uygun değil.
İşlevselliği Arttırılan Pano Tasarımının Basitleştirilmesi
Omron’un “Değer Tasarımı” fabrika otomasyonu (FA) komponentleri 
ürün ailesi ve kontrol cihazlarında daha küçük ve standart bir kom-
ponent yüksekliğine erişmek; kablo kanallarının ve komponent yer-
leşiminin standart hale getirilmesini ve alanın optimize edilmesini 
sağlar.
Komponentler üç ayrı yükseklik kategorisine ayrılır: yüksek akım 
komponentleri (güç kaynakları, güç kontrolörleri, kontaktörler, 
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MCB’ler, MPCB’ler ve devre kesiciler); kontrol komponentleri (emni-
yet röle üniteleri, PLC’ler ve G/Ç terminalleri, zamanlama ve izleme 
için kullanılan ürünler) ve yaygın G/Ç aksesuarları (röleler, soketler 
ve klemensler gibi).
3,5 mm kadar küçük genişlik değerleri sunan ince, pano içi kom-
ponent tasarımı ve derinliği azaltılmış pano üzeri komponentlerle 
birlikte yeni komponentleri kullanan panoların boyutu, önceki kom-
ponentlerin kullanıldığı uygulamalara kıyasla tipik uygulamalarda 
%20’ye kadar küçültülebilir. 55°C’ye kadar ortam sıcaklıklarında yan 
yana montaj yapılabilir. Daha da önemlisi, komponent güvenilirli-
ğini etkileyen sorunlu alanların sayısı, uyumlu yükseklik sayesinde 
önemli ölçüde azaltılır.

Pano Üretimi Sürelerini Azaltma Yolları
Genellikle siparişlerin %10 ila %50’si yoğun baskı altında gerçekle-
şebilir. Karmaşık ekipmanları desteklemek amacıyla dokümantasyo-
nun oluşturulması da büyük bir zorluk olabilir. 2B ve 3B sunumlar 
da dahil olmak üzere doğru ürün bilgileri, verimli planlama için çok 
önemlidir ve mühendislik sürecini hızlandırır.
Omron, tüm temel ürünlerin parça verilerini online kütüphane ara-
cılığıyla Omron Endüstriyel Otomasyon web sitesinde sunmaktadır. 
Kullanıcılar ürünleri seçebilir, belgeleri arayabilir ve kontrol panosu 
üretimi sorunları hakkında bilgi edinebilirler. Dahası, yeni projelerde 
genellikle yeni teknik özellik gereksinimlerine uyarlanmış mevcut 
proje/Ürün Ağacının (BOM) temel alındığı lojiğine göre Omron, BOM 
optimizasyon desteği sunarak parçaları seçmek ve pano üretimini 
optimize etmek için gereken çabayı azaltır. Portföy aynı zamanda 
Eplan ve Zuken de dahil olmak üzere endüstri standardı CAD par-

çaları veri tabanlarında da mevcuttur. Kablolama, kontrol panosu 
kurarken en çok zaman ve emek alan işlemdir. Gelişmiş patentli me-
kanizma tasarımı olan Push-In Plus, kabloyu takarken düşük kuvvet 
uygulayan bir yaydır ve kabloyu sökerken de yüksek kuvvet uygular. 
Bu da, bir panonun kablolamasında gereken çabayı azaltır. Kablo-
lama süresinin %60’a varan oranda azaltılabildiği hesaplanmıştır. 
Ancak gerçek maliyet ve kaynak tasarrufları her bir müşteride çok 
büyük farklılıklar gösterebilir. Omron web sitesi, belirli durumlar için 
nasıl hesaplama yapılacağı üzerine faydalı bir kılavuzluk sunmakta-
dır.
Sağlık ve Emniyet Sorunları Pano Üretimini Etkiliyor
Bir görevi tekrar tekrar yapmak, aşırı kullanım sonucu meydana 
gelen kas rahatsızlığına (RSI) yol açabilir. Push-In Plus teknolojisi 
bu riski azaltır çünkü kabloyu takarken konvansiyonel vida tipi ter-
minallere kıyasla daha az kuvvet gerektirir. Push-In Plus teknolojisi 
genellikle kablolama süresinde %50−60 oranında tasarruf sağlar. 
Standartlaştırılmış tasarımları kullanmak da, daha az deneyime sa-
hip pano üreticisine topraklama, güç kablolarının doğru takılması ve 
güç kabloları ile sinyal kabloları arasında paraziti engelleme konula-
rında yardımcı olarak operasyonel emniyet risklerini azaltır.
Pano Üreticisine Ömür Boyu Destek
Marka güvencesi ve kalitesi, tekrar eden işlere bağlı olan pano üreti-
cileri için doğal olarak önem taşımakta. Pano üreticileri genellikle bir 
yıllık garanti sunar. Bazılarında ise daha uzun garantiler mevcuttur.
Ekipmanın duruş süresini en aza indirmek için son kullanıcının ya-
kınlarda bir yedek ürün bulundurması önemlidir. Omron, 35 ülkede 
küresel bir acil dağıtım merkezi ağına sahiptir ve parçaların kay-
naklarının bulunmasını kolaylaştırmak için üniversal ürün kodları 
bulunur. Tüm cihazlar, dünyaya pano ithal eden şirketlerin uyumlu-
luk sağlaması için UL (Kayıtlı), CE ve CSA dahil olmak üzere gerekli 
sertifikalara sahiptir.
Pano Üreticisi İçin Endüstri 4.0
Endüstri 4.0, bir süreç aracılığıyla dijital bilgi değişimini harekete 
geçiriyor. Bazı durumlarda pano üretimi kısmi olarak otomatik ger-
çekleştirilerek dijital verilerin güvenilir ve kapsamlı olmasını sağlar. 
Ancak bu prensipte uygulanabilir olsa da, güvenilir verilerin kullanı-
labilirliği bunun pratikte gerçekleşmemesine neden oluyor.
Endüstri 4.0 aynı zamanda önleyici bakım yoluyla komponentlerin 
uzaktan izlenmesini sağlar. Burada pano üreticisinin dahil olması 
için çok teşvik edici bir öğe yoktur çünkü düşük marjların mevcut 
olduğu bir dünyada maliyetleri artırır. 
Diğer bir yandan son kullanıcı için bu çok önemlidir. Otomotiv pla-
nında veya ilaç üretim süreçlerinde bir dakikalık duruş süresi ciddi 
mali kayıplara neden olabilir. Omron bu alanda son kullanıcılarla 
kapsamlı bir şekilde çalışır.
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Delta Artık Türkiye’de TD Elektronik A.Ş. İle 
Daha Güçlü

Delta is Now Stronger in Turkey with TD Electronics Inc.
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Delta, 1971 yılında kurulmuş olup, 2002 yılından bu yana 
(SMPS) anahtarlamalı güç kaynağı çözümlerinde, 2006 yılın-
dan beri de DC fanlarda dünya lideridir.  Delta, %90’dan fazla 

verimlilikle (SMPS) anahtarlama güç kaynaklarında, %97.5’e varan 
telekom tiplerinde ve %98.7’ye kadar verimlilik sağlayan PV dönüş-
türücüleri de dahil olmak üzere endüstrideki en yüksek enerji verim-

liliğe sahip ekipmanları tüketicilerine sunmaktadır. Aynı zamanda 
%96’dan fazla verimlilik ile 80 Plus Titanium sertifikalı Dünya’nın 
ilk sunucu güç kaynağı Delta tarafından geliştirildi. Yıllık satış ge-
lirlerinin %5 ile %6’sını Ar-Ge’ye yatıran Delta, Tayvan, Çin, Avrupa, 
Hindistan, Japonya, Singapur, Tayland ve ABD’de olmak üzere Dünya 
çapında Ar-Ge merkezleri bulunmaktadır.
Delta, yenilikçiliği, tasarım ve kurumsal sosyal sorumluluk konula-
rında uluslararası ödüllerin sahibi olmuştur. 2011’den bu yana Delta 
prestijli Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünyası Endeksi (DJSI World) 
oylamalarında her yıl var olmaktadır. 2014’te ayrıca DJSI Emerging 

Delta was founded in 1971 and it is the global leader in switch mode 
power supplies (SMPS) since 2002 and in DC fans since 2006.  Delta 
provides the customers with the equipment operating at the highest 
possible energy efficiency in the sector such as up to 90% energy ef-
ficiency in switch mode power supply (SMPS), up to 97.5% energy effi-
ciency in telecom types and up to 98.7% energy efficiency in PV invert-

ers. Nevertheless, Delta developed the world’s first 80 Plus Titanium 
certified server power supply with more than 96% more efficiency. 
Delta has been investing 5-6% of its annual profits into R6D and the 
company operates several R&D centers in Taiwan, China, Europe, India, 
Japan, Singapore, Thailand, and the USA.
Delta has also been awarded by international organizations for its in-
novativeness, design and corporate social responsibility projects. Since 
2011, Delta has been consistently listed in the prestigious DJSI World 
(Dow Jones Sustainability World Index). The company was included in 
the DJSI Emerging Markets Index back in 2014 and held the first place 
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Markets Index’e dahil olduk ve Dünya’nın önde gelen elektronik 
ekipmanları, enstrüman ve bileşen firmaları arasında standart beş 
kriterde birinci sırada yer almıştır.
Delta, 2014 Karbon Saydam Projesinin (CDP) İklim Performans Li-
derlik İndeksinin (CPLI) en yüksek seviyesi olan A seviyesinde yeri-
ni almıştır. Çin’den gelen yaklaşık 2000 borsaya kayıtlı şirketlerden 
CPLI’ya seçilen tek şirkettir. Delta, küresel ısınmayı azaltmak ve in-
sanlık için sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için geliştirilen tekno-
lojiler ve çözümler üretmeye kendini adamıştır.
Dünya’nın teknoloji liderleri arasında stratejik ortak olan Delta 
Group, kabul edilebilir maliyet, en yüksek kalitede öncü ürünler ve 
sistem çözümleri sağlamaya kararlı bir şekilde yol almaktadır. Del-
ta Group’un müşterilerine verdiği taahhüt, ürünlerin ve sistemlerin 
tasarımını, üretmek ve hızlı şekilde teslim etmektir. Ürünlerin ve 
müşterilerin Dünya çapında ki siparişlerini yerine getirmekte en kısa 
süreler ile dikkatleri  üzerine çekmektedir.
Delta Electronics Group, piyasa değeri olarak milyar dolar seviyele-
rinde global bir şirkettir. Endüstriyel, tıbbi ve tüketici elektroniği ci-
hazlarında üst düzey markalar için Dünya’nın önde gelen güç kayna-
ğı üreticisidir. 40 yılı aşkın bir süredir Delta, Fortune® 500 listesinde 
ki birçok üst düzey şirket tarafından  kabul görmüş ve güvenilir ODM 
(Orijinal Tasarım Üreticisi) ortağı olmuştur. Bu şirketler en iyi tekno-
loji, kalite ve güvenilirlikten daha çok şey beklemektedir. Delta’nın 
sürekli büyümesi, sayısız endüstriyel ödül ve on yıllardır müşteri 
tabanını genişletmesi ile sonuçlar kendiliğinden konuşur vaziyete 
gelmiştir.
2008 yılında Delta, müşterilerine Delta’nın ODM (Orijinal Tasarım 
Üreticisi) ortaklarının talep ettiği Dünyaca ünlü teknoloji ve kaliteyi 
sunan kendi markası standart güç kaynağı ünitelerini (PSU) tanıttı. 
Delta’nın CliQ DIN Ray Tip Güç Kaynağı ve PMC Panel Bağlantılı Güç 
Kaynağı serisinin hızla artan popülaritesi nedeniyle Delta, fabrika 
otomasyonundan tutun da F&B (Yiyecek İçecek) endüstrisine kadar 
çok çeşitli talep uygulamaları için standart güç kaynağı alternatifleri 
sunuyor. Delta, medikal sınıf da dahil olmak üzere portföyünde sü-
rekli genişleyen 500’ün üzerinde model sunuyor.
TD Elektronik A.Ş. LED Bazlı Aydınlatma Sistemleri komponentleri-
nin dağıtımını yapmak üzere İtalyan firması Tecnika Due Srl firması 
ile ortak olarak 2008 yılında kurulmuştur. Kısa süre içerisinde Aydın-
latma alanında yeni teknolojileri Türkiye’ye getirerek pazar lideri ve 
öncü firma niteliğini kazanmıştır.
2010 yılında, %100 Türk sermayeli olarak faaliyetlerine devam et-
mektedir. TD Elektronik A.Ş., bugün itibari ile ürün gamını LED Ay-
dınlatma, Kablosuz İletişim Sistemleri, PCB Tasarım ve Tedarik, Güç 
kaynağı tedarik ve dağıtım alanında lider firma özelliğini koruma 
bilincinde hizmet vermeyi sürdürmektedir.

in five standard criteria among leading Electronics Equipment, Instru-
ments and Components Firms.
Delta was also listed in the Level A, the highest level for Climate Per-
formance Leadership Index (CPLI) of Carbon Disclosure Project (CDP) in 
2014. It is the only listed Chinese company among 2,000 others which 
was included in CPLI. Delta dedicates itself to reduce global warming 
and to produce technologies and solutions to ensure a sustainable fu-
ture for the human beings.
A strategical partner for global technology leaders, Delta Group works 
towards the future with a focus on providing the acceptable cost, the 
highest quality products and system solutions. Delta Group’s commit-
ment to its customers is the production of its products and systems and 
delivery of these products without delay. The company has drawn at-
tention with the short delivery times it has to offer for the orders of its 
global customers.
Delta Electronics Group is a global company with an estimated mar-
ket value of $1 bln. It is the leading power supply manufacturer of the 
world with its partnerships with renown brands operating in industri-
al, medical and consumer electronics. For more than 40 years, Delta is 
recognized by many companies listed in Fortune® 500 and has served 
as a reliable ODM (Original Design Manufacturer) partner. These com-
panies commonly expect more than just the best tech, quality and 
reliability. Thanks to the sustained growth of the company, several 
rewards it has received and expanded customer base, the results the 
company reports are proofs of the success of the company.
 In 2008, Delta introduced the standard power supply units (PSU) under 
its own brand based on the orders of the company’ ODM partners of-
fering the world-famous technology and quality. Due to the increased 
demand in Delta’s DRM CliQ M DIN Rail Power Supply and PMC Panel 
Mount Power Supply products, the company now offers standard pow-
er supply alternatives to a wide range of application areas from factory 
automation to F&B industry.  Delta’s product range consists of more 
than 500 products including the medical class products.
TD Electronics Inc was founded in 2008 as a joint venture with Italian 
Tecnika Due Srl firm in order to operate in the LED-based Lighting Sys-
tems and components distribution. Having brought the new technolo-
gies in Lighting sector to Turkey, the company has become the market 
leader and a pioneer in the market.
The company was 100% locally owned in 2010. As of today, the 
product range of TD Electronics Inc. consists of LED Lighting, Wireless 
Communication Systems, and  Design and Supply of PCBs and Power 
Supplies and the company serves with attention to preserve its leader 
position in the market.
In 2012, TD Lighting Solutions has founded TLS Technology Systems in 
order to better serve for the semi-finished solution needs in LED-based 
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2012 yılında, artan LED bazlı aydınlatma ihtiyaçlarında ki ara mamul 
çözümlerini daha hızlı, güvenilir ve kaliteli bir şekilde sunmak adına 
TD Aydınlatma Çözümleri- TLS Teknoloji Sistemleri firmasını kurmuş-
tur. Kendi bünyesinde ki Ar-Ge ve tasarım mühendisleri ile elektronik 
kart tasarlayan, son sistem laboratuvar ekipmanı ile elektronik, ısıl 

ve fotometrik testleri de kendi bünyesinde yapmaktadır. Otomatik 
dizgi hatları ile el değmeden reel değer ile saatte 180.000 kompo-
nent kapasitesi ile dizgi üretimini, tamamen ESD koruması yapılmış 
alanda sürdürerek hızlı ve kaliteli çözümü müşterilerine sunmakta-
dır. TD Elektronik A.Ş., tedarikçisi olduğu iş ortaklarına yeni ürünler 
için pazar stratejileri oluşturma safhasından, talep oluşturmaya, lo-
kal dağıtım kanalları önerilerinden, finansal risk hesaplarına kadar 
iş ortaklığının getirdiği birçok hizmeti profesyonel olarak sağlar.
Talep yaratma konusunda öncü firma olan TD Elektronik A.Ş.’nin satış 
kadrosundaki mühendisleri, müşterileri ile birlikte Ar-Ge ve Ür-Ge 
safhalarında iş ortakları ile beraber çalışıp teknolojik alandaki bilgi 
ve becerilerini müşterilerinin başarısı için kullanmaktadır. İş ortak-
larımızın başarısını kendi başarısı olarak özümseyen TD Elektronik, 
alanında lider, kaliteli ve yenilikçi ürünleri bünyesine katarak gelişen 
global pazarda hizmetlerine devam etmektedir. 1 Ocak 2018 tarih 
itibariyle Delta Endüstriyel Güç Kaynaklarının (IPS) Türkiye’de ki satış 
ve dağıtımı TD Elektronik A.Ş. tarafından yapılmaktadır. TD Elektro-
nik Teknik bilgi, hız ve servis ile Türkiye pazarında Delta’ya güç kat-
mış olacaktır.

lighting segment with improved speed, reliability and quality. With 
its R&D and design engineers, the company designs electronics card 
modules and conducts electronic, thermal and photometric tests un-
der its roof with its advanced lab equipment.  The company offers fast 
and quality solutions with its production line operating at a capacity 

of 180.000 components per hour in a space with ESD protection thanks 
to its fully automated production lines.
TD Electronics Inc. offers its outsourcers professional services such as 
creating market strategies for new products, creating demand, sug-
gesting local distributing networks, financial risk calculations and 
many more.
Leaders in creating demand, sales engineers of TD Electronics Inc. work 
together with clients and business partners in R&D and P&D processes 
using their technological know-how and skills for the success of their 
clients. TD Electronics believes that the success of their partners is also 
their success and serves to the global market with ever increasing 
number of leading, quality and innovative products. 
As of January 1, 2018, TD Electronics Inc. has undertaken the sales and 
distribution of Industrial Power Supply (IPS) products manufactured 
by Delta. The technical know-how, speed and service quality of TD 
Electronics Inc. will boost Delta’s recognition in Turkish market.
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Elektronik Komponent Pazarı 
700 Milyon Dolara Ulaşacak 

Dünyada elektronik ve dijital yaşama yönelik günden güne kat-
lanarak artan talepler, elektronik ürün pazarının büyümesini 
hızlandırıyor. Elektronik sektörünün gelişimi ise üretimde te-

mel ihtiyaç olan komponentlere olan ihtiyacı artırıyor. Yüzde 35’lik 

pazar payıyla komponent sektöründe lider konumda olan Özdisan 
Elektronik Genel Müdürü Mustafa Yurttaş, elektronik sektöründeki 
yükselişi değerlendirdi.  
Hibrit Otomobiller, Komponent Sektöründeki Büyümeyi 
Tetikleyecek
“Türkiye’deki komponent pazarı mevcut durumda 650 milyon dolar 
civarında, bu rakamın 2018 yılı içerisinde önemli bir artış gösterece-
ğini öngörüyoruz. Hibrit araçlara olan talebin hızlı artışı da bu öngö-
rümüzü destekliyor. Güç ve batarya teknolojilerindeki gelişmelerin 

yanı sıra yakıt masraflarının fazlalığı, elektrikli ve hibrit araçlara olan 
ihtiyacı son dönemde epey artırdı. Bu talep artışı önümüzdeki yıllar-
da da hız kesmeden devam edecek gibi görünüyor. 2016 yılında 950 
adet hibrit otomotiv satışı yapılmışken 2017’in sadece ilk altı ayında 
bu rakam 1401’e ulaştı. Aradaki fark, talebin artış seviyesini görmek 
açısından önemli. Bu taleplerin tamamı komponent sektörünü doğ-
rudan etkileyecek. 2018 yılında komponent pazarının 700 milyon 
dolar seviyesine ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

Lokomotifinde Elektronik Olan Ülkeler Hızlı Büyüyor
Elektronik sanayinden, makine sanayine kadar çok geniş bir kulla-
nım alanına sahip olan komponent pazarını değerlendiren Yurttaş, 
“Elektrik ve elektronik sektörü, son yıllarda hızla gelişerek, bütün 
sanayi dalları için vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Günümüzdeki 
teknolojik yeniliklerin büyük bir kısmı elektronik sektöründe yaşa-

nan gelişmelere paralel olarak gerçekleşiyor. Bu açıdan elektronik 
sektörü, çoğu sektöre girdi sağlayabilen bir konumda. Ülkelerin eko-
nomileri ve gelişmişlik düzeyleri de teknolojik gelişmelere verdikleri 
önem ölçüsünde büyüme gösteriyor” dedi.
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Özdisan Elektronik Genel Müdürü 
Mustafa Yurttaş
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Hedef; 4 Markanın Yeni Ürünleriyle 
Yılsonunda Yüzde 35 Büyüme

Bina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler konu-
sunda uzman Legrand Grubu, 2017 yılını geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre yüzde 25 oranında büyümeyle kapattı.  Bu po-

zitif büyümenin yansıması olarak 2018 yılına 4 markada farklı ürün 
gruplarıyla merhaba diyen Legrand, 8 Şubat 2018 Perşembe günü 
Ortaköy Radisson Blue’da gerçekleştirilen basın lansmanında yeni 
nesil teknoloji ürünlerini basına tanıtarak sektöründe çıtayı bir üst 
skalaya taşıdığını gözler önüne serdi.

Sürdürülebilir büyüme stratejisi benimseyen ve globalde 5.5 Mil-
yar Euro’luk bir ciroya sahip olan Legrand Grubu, Türkiye pazarında 
da büyüyor. 2017 yılını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 
25’lik bir büyümeyle kapatan Legrand Grup Türkiye ise 2018 yılına 4 
markada farklı ürün gruplarıyla merhaba diyerek büyümesini sürdü-
rülebilir kılma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu büyüme strateji-
sinin tüm detaylarını 8 Şubat 2018 Perşembe günü Ortaköy Radisson 
Blue’da gerçekleştirilen basın lansmanında kamuoyuna açıklayan 
Legrand Grup Ülke Pazarlama Direktörü Özgür Sarıoğlu, markanın 
gelecek vizyonunu da paylaştı. 
“Legrand Grup Türkiye Olarak 2018 Yılında En Az Yüzde 35’lik 
Bir Büyüme Bekliyoruz”
Dünya elektrik ve dijital altyapı pazarının 90 milyar Euro civarında 
olduğunu belirten Sarıoğlu, Türkiye’de ise şalt ve sarf malzemeleri, 
kesintisiz güç kaynakları, anahtar-priz, kabin ve yapısal kablolama 
sistemleri, otomasyon sistemleri ve kablo dağıtım sistemleri gibi 
ürün gruplarının bulunduğu pazarın büyüklüğünün tahminen 3 
Milyar TL olduğunun altını çizdi. Türkiye elektrik ve dijital altyapı pa-
zarının ise 2017 yılında cirosal bazda yüzde 12 büyüdüğünü aktaran 
Sarıoğlu, 2018 yılında da pazarın benzer bir büyümeyle yılı kapa-
tacağını öngördüklerini belirtti.  Böylesine önemli bir pazarda 90’a 

yakın ülkedeki varlığıyla, 36,000’i aşkın çalışını bulunan Legrand’ın 
globalde 2017 yılını 5.5 Milyar Euro ile kapattığını söyleyen Sarıoğlu, 
“Legrand Türkiye olarak 2017 başında gerçekleşen yeni yapılanma-
larla tüm grup şirketlerini tek çatı altında topladık. 2017 yılında tüm 
markalarımızla pazar ve hedeflerimizin üzerinde ortalama yüzde 25 
bir büyüme gerçekleştirdik. 2018 yılında ise bir yandan oturmuş bir 
organizasyonel yapı diğer yandan da her markada gerçekleştireceği-
miz yeni ürün ve sistem lansmanları sayesinde yüzde 35’in üzerinde 
bir büyüme hedefliyoruz. Türkiye yapılanmasında hem dünya hem 
de Türkiye için otomatik sigortalar, kaçak akım koruma anahtarları, 
kompakt şalterler, kesintisiz güç kaynakları, 19’’ rack kabinler, DLP-S 
kablo kanalları, salbei ve raventi anahtar- priz serileri üretiyoruz” 
dedi. 
Sarıoğlu: Legrand Ailesi Genişliyor
Legrand Grup Türkiye olarak 2018 yılına yeni ürünlerle merhaba de-
dikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Legrand Türkiye Pazarla-
ma Direktörü Özgür Sarıoğlu, “Bünyemizde var olan tüm markaların 
ürün gruplarına yenilerini ekledik. Bunun için oldukça mutluyuz. 

Yıllık cirosunun yüzde 5’i oranında Ar-Ge yatırımı yapan bir global 
marka olarak, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 20’nin üzerinde ül-
kede 2200’ün üzerinde Ar-Ge çalışanımız mevcut. Bu güçle geliştir-
diğimiz ürünlerimizin pazara yeni bir soluk getireceği kanaatindeyiz. 
Legrand olarak Raventi anahtar-priz serisi, LCS³ yapısal kablolama 
sistemi, enerji ölçüm ve izleme ürünleri, şalt malzemeler ve ofis sis-
temleriyle ailemizi genişletiyoruz.  İnform’da ise Forte 10-400 kVA 
trifaze UPS ve yeni monofaze seriler, Estap 19’’ dikili tip ve duvar 
tipi kabinetlerle, Bticino’da Eliot programımız (Nesnelerin İnterneti) 
kapsamında interkom, termostat ve grup prizlerle sektördeki gücü-
müzü katlayacağımıza inanıyoruz.”
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Akıllı Sistemler Yaşanabilir Bir Çevre Sunuyor

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, “Doğal gazın çevreci bir yakıt ol-
ması, şehirlerin havasının yaşanabilir seviyeye gelmesini sağ-
lıyor” diye konuştu. Arslan, teknolojinin yoğun olarak kulla-

nıldığı akıllı sistemler sayesinde karbon salımını her yıl binlerce ton 

azaltmanın mümkün olduğunu söyledi. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları 
Birliği Derneği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan “Doğal gazın ulaştığı 
ilçelerde sosyokültürel yapı da olumlu yönde etkileniyor. Doğal ga-
zın çevreci bir yakıt olması, şehirlerin havasının yaşanabilir seviyeye 
gelmesini sağlıyor. Diğer taraftan, doğal gazın ulaştığı şehirler, göç 
veren konumdan göç alan konuma geliyor. Doğal gaz sayesinde sa-
nayi tesisleri faaliyete geçiyor, buna bağlı olarak istihdam imkanı da 
artıyor. Bu bakımdan ülkemizin enerji, ekonomi, çevre ve sağlık poli-
tikalarına olumlu katkıları nedeniyle doğal gaz kullanımının yaygın-
laşmasını önemsiyoruz” dedi.
Teknolojik Gelişmeler Hizmetin Kalitesine Katkı Sunuyor
Akıllı şebekeler ve akıllı sistemlerin enerji piyasasına birçok avantaj 
sağladığını söyleyen GAZBİR Başkanı Arslan, “Akıllı sistemler; gü-
venli şebeke işletmeciliği, kaynakların verimli kullanımı gibi önemli 
operasyonel katkılarının yanında, teknoloji yoğun servislerle müş-
terilere sunulan hizmetin kalitesine ciddi katkıda bulunuyor. Haber-

leşmede IoT yani nesnelerin interneti olarak tanımlanan etkileşim 
sayesinde, sağlanacak fayda sadece sayaçların uzaktan okunması 
değil, akıllı bina yönetimine kadar gidebilir. Ancak, akıllı sistemler 
denilince akla sadece sayaç ve uzaktan okuma gelen algının da mutlaka 

değişmesi gerekiyor. Buradan sağlanacak fayda, akıllı sistemlerin 
yaygınlaşması için yeterli değil” dedi. 
“Abone Sayısı 6 Milyondan 13,5 Milyona Ulaştı”
GAZBİR olarak, doğal gazın verimli kullanılması için tüketicileri bi-
linçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Ars-
lan, “Bunun sonuçlarını görüyoruz ancak önümüzdeki yıllarda daha 
fazla göreceğiz. Doğal gaz kullanımı ülke genelinde hızlı bir büyüme 
kaydetti. 10 yıl gibi bir sürede abone sayımız 6 milyondan 13,5 mil-
yona ulaştı. 45 milyon vatandaşımız halihazırda doğal gaz konfo-
rundan faydalanıyor. Doğal gazı uzun süredir kullanan tüketicilerle 
yeni kullanmaya başlayanlar arasında tüketim alışkanlıkları farklılık 
gösteriyor. Tüketim kültürünün verimlilik yönünde geliştirilmesi çok 
önemli. Tüketimin akıllı sistemlerle desteklenmesi ve bu konuda 
mevzuat altyapısının oluşturulmasıyla evlerimizi daha düşük konfor 
sıcaklıklarında ısıtıp, daha az tüketim yaparak tasarruf seferberli-
ğine önemli katkı sağlayabiliriz. Akıllı sistemler, bunu uzaktan ve 
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tek tuşla yapıp, anlık takibini sunabiliyor. Şunu unutmamalıyız ki, 
ölçmediğimiz bir şeyi yönetmemiz mümkün değil. Evsel enerji tü-
ketimimizin %50’den fazlasını ısıtma-soğutmaya harcadığımızı göz 
önünde bulundurursak; programlanabilen, kullanım alışkanlıkları-
mızı görebildiğimiz ve anlık olarak takip edebildiğimiz akıllı sayaç, 
akıllı termostat ve uzaktan kontrol sistemleriyle tasarruf sağlamak, 
doğal gaz ve hatta diğer enerji kaynaklarına daha az bütçe ayırmak 
mümkün” diye konuştu. 

“Karbon Salımını Binlerce Ton Azaltmak Mümkün”
Akıllı sistemlerin dünyada her geçen gün geliştiğini ve çevreye du-
yarlı teknolojiler geliştirildiğini söyleyen Başkan Arslan sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Doğal gazı tasarruflu kullanan tüketici dönem-
sel olarak bunun getirisinden de faydalanabilecek, sonuç olarak 
ülke kaynaklarının verimli kullanımı sağlanabilecek. Tasarruf, anlık 
haberleşme ve müşteri memnuniyeti konularının yanı sıra, şebe-
kelerde akıllı teknolojilerle karbon salımını da her yıl binlerce ton 
azaltmak mümkün. Ülkemizde hem elektrik hem doğal gaz şebe-
kelerinin gelişimi için çalışmalar; ETKB, EPDK ve dağıtım şirketleri 
nezdinde devam ediyor. Gelişmiş ekonomiler büyük yatırımlarla 
şebekelerini modernleştirip, günümüz teknolojisine uygun hale ge-
tiriyor; Çin, Güney Kore, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler ise 
kademeli gelişim planları oluşturuyor. Örneğin, kayıp kaçak oranının 

yüksek olduğu Hindistan’da ilk hedef olarak akıllı sayaçlar seçilirken, 
Brezilya’da pilot bölge projeleri başlatılıp, bunların çıktılarına göre 
ülke uygulamalarına karar veriliyor. Türkiye’nin tüm şebekelerinin 
ihtiyaçlarını belirleyip, küresel örneklerle harmanlayarak kendi yol 
haritasını çizmesi gerektiğini düşünüyorum.”
“ICSG 2018 Uluslararası İş Birliklerinin Gelişmesini Sağlayacak”
Başkan Yaşar Arslan, bu yıl 25-26 Nisan tarihlerinde 6.’sı düzenle-
necek Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve 
Fuarı’nın (ICSG 2018) ülke açısından önemli kazanımlar sağlayaca-
ğını ifade etti. “Teknoloji hızla gelişiyor; artık ‘akıllı’ olan sadece tele-
fonlarımız, bilgisayarlarımız değil. Evimiz, arabamız, klimamız, hat-
ta buzdolabımızı bile akıllı olanlarla değiştiriyoruz ve bu bir tercih 
sebebi oluyor” diyen Başkan Arslan, “Akıllı sistemler, akıllı şehirler 
gibi kavramların ilerleyen günlerde daha da fazla karşımıza çıkaca-
ğını düşünüyorum. Türkiye, yaklaşık 80 milyon nüfusu ve milyonlar-
ca elektrik, su ve doğal gaz abonesiyle önemli bir pazar. Dünya enerji 
pazarında etkin rol almak bizim görevimiz. Piyasanın ihtiyaçlarına 
göre üreticilerin şekillenmesi, çözümlerin daha ekonomik ve tek-
nolojik hale gelmesi, uluslararası iş birliklerinin gelişmesinin, ICSG 
2018’in en büyük kazanımları olacağını düşünüyorum” dedi.
10 Binin Üzerinde Sektör Temsilcisi Buluşacak
Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı, 350’ye yakın 
global firmanın standlı katılım sağlayacağı, Birleşik Krallık’ın Ülke 
Partneri olduğu; 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler 
Kongre ve Fuarı’na 50’yi aşkın ülkeden toplamda 10 binin üzerinde 
sektör temsilcisinin, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor. 
Ayrıca Ekonomi Bakanlığının destekleriyle organize edilen araların-
da Birleşik Krallık, ABD, Nijerya ve Hindistan’ın da yer aldığı 32 farklı 
ülkeden gelecek alım heyetleri de ICSG 2018’e katılacak. Ülkelerden 
gelecek olan üst düzey yetkililer düzenlenecek delegasyonlarda yer 
alacak.
İstanbul Kongre Merkezi’nde Gerçekleştirilecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nun destekleri, 
ELDER ve GAZ-BİR’in stratejik partnerliğinde gerçekleşecek olan 6. 
Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, 25-
26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını 
açacak.
Uluslararası Bir Platform Sağlayacak
6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, 
katılımcıların bütün paydaşlar ile bir arada olması, sorularına cevap 
bulması, akıllı şebekeler hakkındaki son yenilikleri öğrenmesi, örnek 
uygulamaları görmesi ve yatırım stratejilerini belirlemesi için ulusla-
rarası bir platform sağlayacak.
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Kuantum Tünelleme ile Dünya’nın Isısından 
Elektrik Elde Edildi 

Bilim insanları Dünya’daki aşırı ısı ve fazla radyasyonu elektriğe 
dönüştürmenin yolunu buldular. Fiziğin en tuhaf davranışla-
rından biri olan kuantum tünellemeye dayanan teknikte, atık 

veya kızılötesi yüksek frekanslı dalgalarla yayılan ısı özel bir anten 
yardımıyla elektriğe dönüştürülüyor. Saniyede kuadrilyon dalga sin-
yali doğrudan yüke dönüştürülüyor. Dünya üzerinde gerçekten çok 

fazla atık ısı var, özellikle güneşten gelen pek çok ışın yer, denizler 
ve atmosfer tarafından emiliyor. Bu emilim sürekli bir kızılötesi rad-
yasyon yayarak, her saniye milyonlarca gigawatt güç üretiyor. Fakat 
kızılötesi dalgalar çok kısa ve onlardan enerji elde etmek için süper 
ufak antenler gerekiyor. Araştırmacılara göre bu devrim kuantum 
tünelleme ile aşılabilir. “Bu kadar yüksek frekansta çalışabilecek bir 
ticari diyot yok. İşte bu nedenle kuantum tünellemeye döndük” di-
yor baş araştırmacı KAUST’tan Atif Shamim. Kuantum tünelleme bir 
parçacığın yeterli enerjiye sahip olmadan engeli aşmasını sağlıyor. 
Bu konuda en iyi örneklerden biri ise tepeye doğru yuvarlanan topun 
diğer tarafa geçmesi için gerekli enerjiye sahip olması gerekliliğidir. 
Klasik fizikte bu böyle işler. Fakat kuantum fiziğinde top tepeye 

doğru tünel açarak daha az enerjiyle karşıya geçebilir. Kuantumun 
temelindeki konumsal belirsizlik bunun temelidir.
Kuantum Tünelleme Ne İşe Yarayacak?
Peki kuantum tünelleme bize nano ölçekli antenler yapmada nasıl 
yardımcı olabilir. Metal yalıtıcı-metal (MIM) diyotla elektronlar kü-
çük bir bariyere ilerleterek kızılötesi dalgaları akıma çevirebilir. 

Bilim insanları fiyonk şeklinde nanoanten yaparak, altın ve titan-
yumdan oluşan iki hafif metalik kol ve yalıtım filmiyle bir sandviç 
yaptı. Böylece tünelleme için gerekli olan elektrik alanı yoğunluğu  
oluşturuldu. En zor olanın iki anten kolunun nano ölçekte sarılmasıy-
dı. Yeri üretilen bu MIM diyotu 0 voltaj gereksinimiyle, sadece gerek-
tiğinde kızılötesi radyasyonu yakalayabiliyor.  Normal solar paneller 
sadece küçük bir görünür ışık spektrumundan enerji sağlarken, kızı-
lötesi ışınlardan yayılan fazla enerjinin kullanılması bu teknolojileri 
yeni bir basamağa taşıyabilir.  Yine de antenin geliştirilmesinde gidi-
lecek çok yol var, enerji verimliliği gibi. Yine de bu sadece başlangıç. 
Bu sayede yeni bir teknoloji devrimi doğuyor olabilir. 
Kaynak: www.gercekbilim.com
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Üçüncü Kez Buluştular; Türkiye’nin Mühendis Kızları 
İstanbul’da Bir Araya Geldiler

Limak Vakfı, Aile ve Sosyal Politikaları Bakanlığı ve Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte yürütülen 
Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’nde yer alan bursiyerler 

üçüncü kez İstanbul’da bir araya geldi. Türkiye’nin farklı illerindeki 
30 devlet üniversitelerinde mühendislik eğitimi alan 106 öğrenci 

ve mentorlarının katıldığı etkinlikte konuşan Limak Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, bu proje aracılığıyla yarının lider, so-
rumlu ve duyarlı mühendis kadınlarını yetiştirmeyi hedeflediklerini 
belirtirken, “Bu yıl projemizde Suriye’den göç etmek zorunda kalıp, 
ülkemizde mühendislik eğitimi alan 2 öğrencimiz de yer alıyor. Bu-
nun sayısı önümüzdeki yıllarda artacak; çünkü projemiz ülkemizdeki 
Suriyeli öğrencilerin, Türk toplumu ile bütünleşmesine yardımcı 
olmayı ve eğitimlerine devam edebilmeleri noktasında farkındalık 
yaratmayı da amaçlıyor” ifadelerini kullandı.
Limak Şirketler Grubu’nun Türkiye’de kadın mühendis sayısını artır-
mak, kadınların iş hayatında daha etkin olması ve karar verici me-
kanizmalarda yer almasını sağlamak amacıyla 3 yıl önce başlattığı 
Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) Projesi büyümeye devam ediyor. 
Proje kapsamında Türkiye’nin farklı illerindeki 30 devlet üniver-

sitelerinde belli alanlarda mühendislik eğitimi alan 106 öğrenci 
ile deneyimli kadın mühendislerden oluşan mentorlar hafta sonu 
İstanbul’da üçüncü kez bir araya geldi. 2 gün boyunca devam eden 
buluşmanın ilk günü Limak Holding ofisinde ikinci günü ise Limak 
Eurasia Luxury Otel’de gerçekleşti. 

Mert Fırat TMK  Üyelerine Hitap Etti
Üçüncü kez İstanbul’da bir araya gelen bursiyerler, toplantıda bir-
birleriyle tanıştılar ve proje kapsamında yerine getirmekle yükümlü 
oldukları sosyal sorumluluk faaliyetlerini anlatıp, projeye dahil olma 
hikayelerini ve hayallerini paylaştılar. Sektörün önemli isimlerinin 
yer aldığı buluşma kapsamında; Limak Yatırım Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ebru Özdemir’in yanı sıra UNDP Türkiye Sürdürülebilir Kapsayıcı 
Büyüme Portföyü Yöneticisi Pelin Rodoplu, UNDP Türkiye İyi Niyet 
Elçisi ve oyuncu Mert Fırat, StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı ve 
MV Holding CEO’su Ebru Dorman, sosyal girişimci Hakan Elbir ile ga-
zeteci yazarlar Şebnem Burcuoğlu ve Elif Ergu ilham verici sunum ve 
motivasyon artırıcı sohbetleriyle üniversite öğrencilerine tecrübele-
rini aktardı. Program kapsamında, müzik, komedi ve teknolojiyi bir 
araya getiren dünyaca ünlü performans grubu Blue Man Group’un 
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Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeki şovunu da izleme fırsatı 
yakalayan öğrenciler, Pazar günü İstanbul’un tarihi mekanları ile 
Rahmi Koç Müzesi’ni de ziyaret ettiler. 

40 Bin Lise Öğrencisine Ulaşacak
Üçüncü yılına giren TMK projesinin emin adımlarla ülkemizde bir 
marka olma yolunda ilerlediğini ifade eden Limak Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “Limak Vakfı olarak sadece üniversite 
eğitiminde değil; Türkiye’nin Mühendis Kızları projesinin bir diğer 
programı ile lise, Vakfımızın “Evin Küçük Mühendisleri” Projesi ile 
de ilköğretim düzeyinde, ülkemizde bu alanı sahipleniyor ve liderlik 
ediyoruz. 

Bizler ‘sitem’ etmek yerine, STEM alanına, cinsiyet eşitliği perspek-
tifinden olumlu katkıda bulunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Projenin üniversite ayağında, bu yıl 30 farklı üniversiteden 100 öğ-
rencinin üzerine çıktıklarını dile getiren Ebru Özdemir şöyle devam 
etti: “Mentor havuzumuzda 145 gönüllü mentorumuz bulunuyor. 
Lise ayağında 10 ilde 50 okulda gerçekleştireceğimiz Eğiticilerin Eği-
timi programı ve uygulamalar ile, 40 bin öğrenciye ulaşmayı hedef-
liyoruz. Ayrıca, Evin Küçük Mühendisleri Projemiz ile bugüne kadar 
1.000’e yakın küçük mühendis adayına ulaştık.”

Suriyeli İki Öğrenci de Programda
Projeye dahil olan öğrencilerin, toplumsal fayda yaratmalarını ve 
toplumsal sorunlara çözüm üretmelerini amaçladıklarını belirten 
Ebru Özdemir, “Bu yıl projemizde Suriye’den göç etmek zorunda ka-
lıp, ülkemizde mühendislik eğitimi alan 2 öğrencimiz de yer alıyor. 
Bunun sayısı önümüzdeki yıllarda artacak; çünkü projemiz, ülke-
mizde olan Suriyeli öğrencilerin, Türk toplumu ile bütünleşmesine 
yardımcı olmayı ve eğitimlerine devam edebilmeleri noktasında far-
kındalık yaratmayı da amaçlıyor. Bu proje aracılığıyla yarının lider, 
sorumlu ve duyarlı mühendis kadınlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. 
Ve bunu sadece Türkiye’de değil, Limak Topluluğu olarak iş yaptığı-
mız diğer ülkelerde de yapmayı istiyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl 
başlayan ve birkaç hafta sonra ilk mezunlarını verecek olan Kuveyt’in 
Mühendis Kızları ile, 3 yıldır başarılı bir şekilde her yıl daha da ge-
liştirerek uyguladığımız projemizi, yurtdışına da ‘ihraç’ etmiş olduk” 
dedi.

Bilgi Zor Zamanda Ayakta Tutar
Düzenlenen etkinlikte öğrencilere seslenen UNDP Türkiye Sürdürü-
lebilir Kapsayıcı Büyüme Portföyü Yöneticisi Pelin Rodoplu ise, TMK 
projesi ile hem toplumsal cinsiyet eşitliği hem de sürdürülebilir bü-
yümeye katkı veriyor olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederken 
şöyle devam etti: “Bu projeyle sizlerin hayatlarına dokunurken bir 
yandan da ulusal ölçekte sizlerin de çalışacağı sektörlerde eşitlikçi 
bir çalışma ortamı hazırlıyoruz. Sizler birçok yönden hayata hazırla-
nırken, mesleki açıdan kendinizi yetiştirmenin yanı sıra bu program-
da da sizden  beklendiği gibi yaşamınız boyunca toplumsal sorum-
luluğu hayatınızın bir parçası olarak  tutmanızı öneririz.Öğrenmeyi 
ve sürekli paylaşmayı temel ilkeniz haline getirin. Unutmayın bilgi 
paylaştıkca artar ve bilgi zor zamanlarda ayakta tutar.”
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5 Dakikada Şarj Olup 480 Km Götüren Yakıt Pili

Erzurum’da Atatürk Üniversitesi’nde bir öğretim üyesi, geliştir-
diği nano malzemeler aracılığıyla elektrikle çalışan araçlarda 5 
dakikalık dolumla şarj olup yaklaşık 480 kilometre yol gitmeyi 

sağlayan yakıt pili üretmeyi başardı.
Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Bayrak-
çeken Yurtcan, geliştirdiği nano malzemeler aracılığıyla elektrikle 
çalışan araçlarda 5 dakikalık dolumla şarj olup yaklaşık 480 kilomet-
re yol gitmeyi sağlayan ve lityum bataryalı araçlara da rakip olacak 
yakıt pili üretti.
Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi olan ve yakıt pilleri üzerine 16 yıldır bilimsel çalışma 
yapan Doç. Dr. Yurtcan, bu alanda önemli başarılara imza attı.
Elektrikle çalışan araçlardaki lityum bataryaya rakip olacak yakıt pili 
alanındaki çalışmasıyla geçen yıl Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 
Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü (GEBIP) alan Yurtcan, geliştirdiği 
nano malzemeler sayesinde elektrikle çalışan otomobillerde 5 daki-
kalık dolumla şarj olan yakıt pili üretmeyi başardı.

Elektrikli araçlarda lityum bataryalar yerine kullanılabilmesi bakı-
mından önem arz eden ve 5 dakikada şarj olan yakıt pillerinin takıla-
cağı araçlar, 480 kilometre yol kat edebilecek.
Çevre dostu olan yakıt pili, bu özelliği dolayısıyla elektrikli araçlarda 
kullanılan ve 30 dakika ile 12 saat arasında dolup 240 kilometre git-
meyi sağlayan lityum bataryalara rakip olacak.
Yurtcan, Birleşmiş Milletler (BM) “11 Şubat Bilimde Kadınlar ve Kız 
Çocukları Uluslararası Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada, bilimsel 
çalışmalarını daha çok yakıt pilleri üzerinde yaptığını ve bunlar için 
nanomalzeme geliştirdiğini söyledi.
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Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, elektrikli otomobillerde yakıt pil-
li ya da lityum bataryalı olmak üzere iki sistem kullanıldığını ifade 
ederek, bu sistemler arasındaki farkı şöyle anlattı:

“Lityum bataryaların şarj süresi 30 dakika ila 12 saat ve oldukça 
yüksek, ayrıca bir şarjla yaklaşık 240 kilometrelik yol gidiliyor. Bizim 
ürettiğimiz yakıt pillerinde ise 5 dakikalık dolumla yaklaşık 480 kilo-
metre yol gidilebiliyor. Yakıt piline hidrojeni beslediğimizde hidroje-
nin dolumu yaklaşık 5 dakika sürüyor. Yani içten yanmalı motorun 
deposu ne kadar sürede doluyorsa yakıt pilli araçlarda da o şekilde 
doluyor.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ödül Aldı
Üniversitelerde bu konularda daha farklı çalışmalar yapıldığını anla-
tan Yurtcan, yakıt pili çalışmalarıyla 2017 TÜBA GEBİP ödülünü Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldığını söyledi.
Doç. Dr. Yurtcan, söz konusu bilimsel çalışmaları devletin destekledi-
ğini ve önemsediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
“Kalkınma Bakanlığı yakıt pili konusunda alt yapıyı oluşturmak için 
proje çağrısına çıktı. Nano teknolojide en çok dikkat etmemiz gere-
ken sağlık, enerji ve savunma sanayi. 
Biz enerji ayağındayız. Şu an dünyada yüzde 75 oranında fosil yakıt 
bazlı enerji kullanımı var. Dolayısıyla biz yakıt pilleriyle hidrojeni kul-
lanarak çevresel olarak çok temiz ve sadece su buharının çıktığı bir 
sistemle elektrik elde etmiş olacağız.
Bu hidrojeni de alternatif kaynaklardan elde ettiğimizde daha çok 
temiz ve çevre dostu teknolojiyle elektrik üretimi gerçekleştireceğiz.”
Kaynak: AA
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İşbir’den Yüzde 100 Yerli Jeneratör 

Türkiye’nin ilk jeneratör ve alternatör fabrikası İşbir Elektrik Sa-
nayi A.Ş. yüzde 100 yerli jeneratör üretmek amacıyla girdiği 
işbirlikleri sonucunda, 100 kVA ve altındaki güçlerde, motorlar 

da dahil olmak üzere, yüzde 100 yerli jeneratör üretimine başladı.
Yurt dışında çalışan Türk işçilerinin ortaklığı ile 1977’de kurulan İşbir, 
1988 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 
bünyesine katılarak, bugün vakfın altı şirketinden biri olarak yoluna 

devam ediyor. Faaliyetlerini, yeni nesil üretim tekniklerini kullana-
rak; jeneratör, alternatör, elektrojen grupları, elektrik panoları, ay-
dınlatma setleri ve konvertörlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, 
test faaliyetleri, sertifikasyonu, kalifikasyonu ve lojistik desteğinin 
sağlanması şeklinde özetleyen İşbir Jeneratör Genel Müdürü Burhan 
Özgür, yüzde yüz yerli jeneratör üretmek amacıyla girdikleri işbirlik-
leri sonucunda, 100 kVA ve altındaki güçlerde, motorlar da dahil ol-
mak üzere, yüzde 100 yerli jeneratörün üretimine başladıklarını du-
yurdu. Böylece jeneratör üretiminde maliyet açısından büyük paya 
sahip motorun da yerlileştirilmesiyle birlikte Türk işçisi ve mühen-
disleri tarafından Türkiye’de bir ilki de gerçekleştirdiklerini söyledi.

2017 yılı toplamında 25.000 kVA gücünde jeneratör ve alterna-
tör üreterek, 55 Milyon lira satış geliri elde ettikleri bilgisini veren 
Özgür, 2018 hedeflerinin ise geçen yıla göre yaklaşık yüzde 15’lik 
artışla 65 Milyon TL ciroya ulaşmak olduğunu kaydetti. Özgür, ‘’He-
defimiz Dünya Pazarı, vizyonumuz ise; yenilikçi ve katma değeri yük-
sek ürünler ile ülkemizde 2020’ye kadar pazar payımızı yüzde 6’nın 
üzerine çıkarıp, sektörde ilk dört firma arasında olmak, yine aynı 

dönemde toplam ciro içerisindeki ihracatın payını da asgari yüzde 
15’e yükseltmek’’ dedi.
Bugüne kadar elde edilen tecrübeler ışığında ürettiğimiz, askeri 
gemi jeneratörlerinin yanı sıra, gerek yurt içi gerek yurt dışı firma-
lara ait sivil gemi jeneratörlerini de üretmeyi amaçladıklarını ifade 
eden Özgür, ‘’Ürünlerimiz ile yurt içinde ve yurt dışında sektörde her 
zaman söz sahibi olmak istiyoruz. Devam eden Irak, S. Arabistan, 
Pakistan, Sudan, Katar, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan gibi 
ülkelerle olan satış bağlantılarımızı, diğer Kafkas ülkeleri ve özellikle 
Afrika pazarına girmek sureti ile artırma gayreti içerisindeyiz’’ dedi.
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Öte yandan üretim faaliyetlerinin giderek artması, mevcut üretim 
hattının yetersiz kalması ve üretim hattının modernizasyonu kapsa-
mında Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde 31.500 m²’lik arsa tah-
sis protokolü gerçekleştirdikleri bilgisini de veren Özgür, kurulacak 
olan fabrikanın yeni makine ve teçhizat alımlarının devam ettiğini, 
tesisin 2019’un ortalarında üretime geçeğini sözlerine ekledi.

TSK’daki Tüm İHA’ların Yer Kontrol Sistemlerinde Kullanılan 
Jeneratör Gruplarını Üretiyor
T.S.K’lerinde kullanılan tüm İnsansız Hava Araçlarının yer kontrol 
sistemlerindeki jeneratör gruplarının İşbir tarafından üretildiğini 
vurgulayan Burhan Özgür, ‘’İHA sistemleri kapsamında ihtiyaç du-
yulan Anka Mobil Elektrik Güç Kaynakları, Bayraktar ve Karayel sis-
temlerinin tüm Römorklu Dual Jeneratörleri de tesislerimizde, İşbir 
Mühendislerinin tasarımı ve işçilerinin emekleri ile üreterek T.S.K’nin 
hizmetine sunuyoruz’’ dedi.
Öte yandan Kara Kuvvetlerinin ihtiyacı kapsamında Taktik Saha Mu-
habere Sistemlerinde (TASMUS) kullanılan Römorklu Jeneratörler, 
Ateş Destek Otomasyon Projesi (ADOP) kapsamında üretilen Dual 
Römorklu Jeneratörler, Mobil Yüksek Frekans Kestirme ve Dinle-
me Sistemlerinde kullanılan Dual Jeneratörler, Modüler Geçici Üs 
Bölgeler için üretilen farklı güçlerdeki Senkron Jeneratörler, Sınır 
Güvenliği Projesi kapsamında kullanılacak olan Dual Jeneratörler 
ve Telsiz Sistemi Projesi kapsamında kullanılan, Otomatik Yedekli 
Jeneratörlerin üretimine de devam ettiklerini söyledi. Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığı’na; Milli Gemi jeneratörlerinin devamı olan Milgem 
III Burgazada ve Milgem IV Kınalıada gemilerinin jeneratörlerinin 
üretim süreçleri tamamlanarak teslim edildiğini hatırlatan Özgür, 
‘’Milgem III Burgazada’nın jeneratörleri devreye alınarak 2017 Ekim 
ayı içerisinde Liman Testleri tamamlandı. Test ve Ölçüm Gemisinde 
(TVEG) kullanılacak olan Marin Tip Jeneratörlerin de üretim faaliyet-
lerine başlandı, teslimleri 2018 yılı içinde gerçekleşecek’’ dedi.

Deniz Kuvvetlerine inşa edilecek olan iki adet Acil Müdahale ve Dalış 
Eğitim Botu Jeneratör sözleşmesi imzaladıkları bilgisini de paylaşan 
Özgür, üretim faaliyetlerine müteakip, teslimlerin Mart 2019’da 
gerçekleşeceğini söyledi. Günümüzde çevreye duyarlı, sessiz ve ha-
fif jeneratörlerin talep gördüğünü, kendilerinin de bu fikirden yola 
çıkarak farklı güçlerde, Taktik Sessiz Jeneratörleri üreterek bir ilki 
daha başarmış olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Özgür, 
savunma sanayi projeleri kapsamında, Dual ve Tekli Taktik Sessiz Je-
neratörlerin üretimine de devam ettiklerini belirtti.
İşbir, Türkiye’nin 462. Ar-Ge Merkezi Oldu
Alternatör üretimi konusundaki yeteneklerini geliştirmeye odak-
landıklarını ve alternatör konusundaki Araştırma-Geliştirme ile 
makineleşme ve modernizasyon faaliyetlerine hız verdiklerini dile 
getiren Özgür, ‘’09 Mayıs 2017 tarihinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca Tescil edilerek, Türkiye’nin 462. Ar-Ge Merkezi oldukla-
rını, Ankara’da 6.Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan Ar-Ge Merkezi Belgesi aldık’’ 
dedi. Ar-Ge merkezince geliştirilen özgün ürünler ve yürütülen 
modernizasyon projelerinin yanında, yine savunma sanayisine doğ-
rudan katkı sağlayabilecek yeni nesil hibrit sistemlerinde kullanıla-
bilen jeneratör ve alternatör tasarım çalışmalarının yanı sıra tek bir 
kaynaktan çoklu enerji çalışma prensibi kapsamındaki kojenerasyon 
sistemleri üzerindeki çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ek-
ledi.

Kamu Alımlarında ‘Yerli Katkı Payı’ Dikkate Alınmalı
Türkiye’de üretim yapan tüm jeneratör fabrikalarının Uzakdoğu 
menşeili ürünleri parça parça getirip Türkiye’de birleştirdiklerini vur-
gulayan Özgür, “ Kendilerinin ise jeneratörü motor hariç, panosunu, 
alternatörünü ve diğer alt sistemlerini tamamen yerli imkânlarla 
Uzakdoğu ürünü kullanmadan üretebildiklerini söyledi. Yerli katkı 
payı düşük olan bu ürünlerin kamu ihalelerinde yereli malı olarak 
kabul edildiğini, oysa kamu alımlarının ‘yerli katkı payı’ dikkate alı-
narak yapılması durumunda, Türkiye’nin dışa bağımlılığının azalaca-
ğını iddia etti.
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Harmandalı’da Çöpten Elektrik Üretilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı Depolanma Alanı’ndaki 
çöplerden elektrik enerjisi üretmek için harekete geçti. 15 MW 
üretim kapasiteli biyogaz tesisinin, bölgedeki sızıntı suyu, koku ve 

görüntü kirliliği gibi sorunları da büyük ölçüde ortadan kaldıraca-
ğı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, 90 hektarlık bölgenin 37 
hektarını yeşil alana dönüştürecek rehabilitasyon projesi için bekle-
diği Bakanlık iznini de aldı.
Kentin katı atık sorununa kesin çözüm amacıyla kuracağı ‘Katı Atık 
Geri Dönüşüm ve Biyogaz Tesisi’ için mahkeme kararını bekleyen 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da Harmandalı’daki düzen-
li katı atık depolama alanındaki yükün hafifletilmesi için çalışıyor. 
‘Harmandalı Düzenli Atık Depolanma Alanının Rehabilitasyonu ve 
Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretilmesi İşi’ kapsamında depo-
ni sahasında etaplar halinde rehabilitasyon projesi hazırlayan İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, bölge için kritik önem taşıyan bu çalışmasıyla 
ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gerekli onayı aldı. Bü-
yükşehir Belediyesi ayrıca, çöp deponi gazından elektrik enerjisi elde 
edilmesi konusunda da harekete geçti. Belediye Meclisi onayından 
sonra projenin uygulanması, enerji tesisi kurulumu ve işletilmesi için 
ihaleye çıkılacağı açıklandı.
Koku ve Sızıntı Suyu Sorununa Çözüm
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Harmandalı’da kurmayı planladığı 

15 MW enerji üretim kapasiteli biyogaz tesisi, 4 kişilik bir ailenin 
enerji tüketim miktarları (Elektrik Mühendisleri Odası verilerine 
göre) göz önüne alındığında, yaklaşık olarak Çiğli’nin tüm mahal-
lelerinin enerji ihtiyacını karşılayabilecek güçte olacak. Tesisin, böl-
gedeki sızıntı suyu, koku ve görüntü kirliliği gibi sorunları da büyük 
ölçüde ortadan kaldıracağı belirtildi.
Diğer taraftan, 90 hektarlık depolama alanının döküme kapatılan 
37 hektarlık bölümünde rehabilitasyon çalışması başlatılacak. Hem 
çevresel hem de görsel kirliliğin önlenmesi için depolama sahası-

nın üst örtüsü yapılacak ve toprak serilerek saha ekim veya dikime 
hazır hale getirilecek. Çöp döküm sahası ağaçlandırılmış teraslara 
dönüştürülürken, etap etap bölgenin çehresi de değişecek. Oluştu-
rulacak yeşil kuşakta kızılçam, fıstık çamı, servi türleri, glediçya ve 
palamut meşesi ağaçları dikilecek. Yağış ve sızıntı sularının tahliyesi 
için gerekli drenaj kanalları oluşturulduktan sonra metan gazı çıkı-
şını kontrol altına almak için sondaj şeklinde gaz bacaları kurulacak. 
Rehabilite edilen alanın aydınlatılması, güneş panelli 252 adet saha 
aydınlatma direği ile sağlanacak.
Harmandalı’nda gerekli yatırım ve hazırlıklar tamamlandığında hem 
büyük miktarda metan gazının atmosfere salımı engellenecek hem 
de toplanan çöp gazından yenilenebilir enerji elde edilecek.
Kaynak: İzmir (DHA)
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Türkiye’nin Yerli Kripto Parası Nexpara, 1 Mart’ta 
Halka Arz Edilecek   

80 Milyon vatandaş için 80 Milyon NeXpara. Yerli, güvenilir, yeni 
nesil yatırım aracı NeXpara, Türkiye’nin kripto parası olmayı 
hedefliyor. Türk yazılım ekipleri tarafından Türkiye’de gelişti-

rilen NeXpara, 1-31 Mart 2018 tarihlerinde halka arz edilecek. 80 
milyon vatandaşımızı temsilen sadece 80 milyon adet dağıtılacak 
olan NeXpara’nın, teknolojisinin gereği olarak daha fazla üretil-

mesi mümkün olmayacak. BDDK Lisanslı ödeme sistemi başvurusu 
da yapacak olan NeXpara, kendine özel ATM kartı ile alışverişte de 
kullanılabilen, yabancı kripto paraların alternatifi yerli ve milli kripto 
para birimi olacak. Türkiye’de, Türk yazılım ekipleri tarafından geliş-
tirilen yerli, güvenilir, yeni nesil kripto para Nexpara, 1-31 Mart 2018 
tarihleri arasında halka arz edilecek. NeXpara, Türkiye’de yaşayan 
80 milyon vatandaşı temsilen, sadece 80 milyon adet üretilecek ve 
dağıtıma sunulacak. Teknolojisi gereği daha fazla sayıda üretilmesi 
mümkün olmayan NeXpara’nın, limitli sayıda sirkülasyonda olması 
fiyatının sürekli olarak değerlenmesini sağlayacak. NeXpara’nın ma-
dencilik gerektirmeyen teknolojisi, kripto para üretmek için gereksiz 
elektrik harcamalarının önüne geçerek hem ekonomimize hem de 
çevreye katkıda bulunacak. Ülkemizin kripto para birimi olmayı he-
defleyen Nexpara’nın vizyonu, milyonlarca doların yurt dışına akma-
sına neden olan yabancı kripto para kullanımına alternatif olmak.

Lisanslı Ödeme Sistemi
Kripto para teknolojisinin ekonomik sistemde karşılaştığı en büyük 
sorunlardan birisi kripto paraların herhangi bir regülasyona tabi ol-
maması. Diğer ödeme sistemleri devlet tarafından kontrol edilirken 
kripto paralarda bu kontrol bulunmuyor. Türkiye’nin milli kripto pa-
rası olarak yola çıkan NeXpara, BDDK lisanslı ödeme sistemi olarak 

bu durumu değiştirecek. NeXpara piyasaya sürülür sürülmez, Ban-
kacılık Denetleme Kurulu’na lisanslı ödeme kuruluşu başvurusu ya-
pacak olan NeXpara, BDDK lisansının alınması ile birlikte Türkiye’nin 
her yerinde işletmeler güvenle NeXpara kabul edebilecek.
NeXpara, kripto paraların fiyatlarının değişken olması, ödemeyi 
aldıktan sonra kripto paranın değerinin düşmesi riski olması sebe-
biyle, işletmeler tarafından doğrudan ödeme birimi olarak kabul 
edilmek istenmemesinin önündeki teknik sorunu da çözüme kavuş-
turuyor. Ödeme lisanslı kuruluş olarak NeXpara, müşteri NeXpara ile 
ödeme yaptığında satıcının hesabına doğrudan Türk lirası yatırarak 
alışverişten sonra değer düşmesi riskini ortadan kaldırıyor.
NeXpara’ya Özel ATM Kartları
Yabancı kripto para kullanıcılarının yaşadığı en önemli sorunlar 
arasında kripto paralarını nakite çevirme sıkıntısı yer alıyor. Kripto 
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paralar sadece borsalarda nakite çevrilebiliyor. EFT saatleri dışında 
ve hafta sonları kripto paraları nakite çevirmek imkansız. NeXpara 
ile bu sorun tarih olacak. NeXpara’ya özel ATM kartları ile herhangi 
bir ATM’den 7/24 NeXpara alıp satabilmek mümkün olacak. NeXpara 
ATM kartı Haziran 2018 tarihinde piyasaya sunulacak.

Ethereum Mimarisi Kullanılıyor
NeXpara, yüksek güvenlik, yüksek işlem hızı ve düşük işlem ücreti 
sunan Ethereum mimarisini ve ağını kullanıyor. Ekim 2018 tarihi iti-
bariyle Ethereum tabanlı kendi özel blok zincirine geçiş yapacak olan 
Nexpara, bu sayede işlem hızlarını daha da artırırken, işlem ücretle-
rinin azalmasını sağlayacak.
Türkiye Kripto Para Ödeme Teknolojileri Vakfı’nı kuracak
NeXpara, Türkiye’de kripto para ve ödeme sistemlerinin gelişimi için 
bir vakıf kuracak. Üretilen 80 milyon Nexpara’nın 5 milyonu kurula-
cak olan bu vakfın bütçesi için ayrılmış bulunuyor. NeXpara, ayrıca 
gelirlerinin yüzde 5’ini de vakfa bağışlayacak. Türkiye Kripto Para 
Ödeme Teknolojileri Vakfı, blockchain teknolojileri üzerinde çalışa-
cak gençlere istihdam sağlayacak ve kripto para dünyasında ülkemi-
zi önemli bir oyuncu yapma hedefi için çalışmalar yürütecek.
Açık Kaynak Kodlu
NeXpara, tamamen açık kaynak kodlu araçlar kullanılarak açık kay-
nak kodlu bir yapıda geliştiriliyor. NeXpara, geliştireceği tüm uygu-
lamaların kaynak kodlarını paylaşmayı taahhüt ediyor. Böylece iste-
yen kişiler kodları satır satır inceleyebilecek ve herhangi bir arka kapı 
olmadığından emin olabilecekler. Açık kaynak mimarisi sayesinde, 

isteyen programcılar kendi kodlarıyla NeXpara’nın geliştirilmesine 
katkıda bulunabilecek.
1 Mart’ta Halka Arz Edilecek
NeXpara’nın halka arzı 1-31 Mart 2018 tarihleri arasında www.
nexpara.com sitesi üzerinden gerçekleşecek. Halka arz süresince 1 
NeXpara, 1 TL değerinden satılacak. Milli kripto para birimimizin 
başlangıçtaki dağıtımı yalnızca TL üzerinden gerçekleşecek. Dola-
yısıyla bütün NeXpara’ların kaynağı Türkiye’deki bankalarda hesabı 
bulunan kişiler olacak.
1 Nisan 2018 tarihinden itibaren web cüzdan üzerinden erişilebile-
cek olan NeXpara, Nisan ayı içerisinde yerli bir kripto para borsasında 
da işlem görmeye başlayacak. Borsa üzerinden NeXpara alım satımı 
yapılabilecek. İlk dağıtım yapıldıktan sonra ise NeXpara’nın bütün 
dünyada dolaşımı merkezsiz biçimde gerçekleşecek.
NeXpara Pazarlama Direktörü Eylem Cülcüloğlu Mayıs 2018 tarihin-
de NeXpara için Android ve iOS cüzdan uygulamaları devreye alına-
cağını belirtti. Cülcüloğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“NeXpara, Haziran 2018 tarihi itibariyle uluslararası bir kripto para 
borsasında da işlem görmeye başlayacak. Bitcoin ve Ethereum ile 
alınıp satılabilecek.

Hiçbir teknik bilgi gerektirmeden herkesin kullanabileceği bir elekt-
ronik cüzdan içinde tutulan NeXpara’nın birkaç sene içerisinde in-
ternet mağazalarında, alışveriş merkezlerinde ve hatta marketlerde 
kullanılacak bir ödeme yöntemi olması amaçlıyoruz.”
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Enerji Yönetimi Sistemleri

Enerji yönetimi, enerji kalitesini düşürmeden bu enerjiyi en 
verimli şekilde kullanmaktır. Diğer bir ifadeyle, kullandığımız 
enerji miktarına gereğinden fazla kısıtlama getirmeden bu 

enerjiden elde ettiğimiz verimi maksimize ederek mevcut koşulları 
iyileştirmektir.

Enerji, Sanayi Devrimi’nden beri günlük yaşantımızın en önemli un-
surudur. 18. ve 19. yüzyıllardan bu yana artan dünya nüfusu, enerji 
ihtiyacı ve tüketiminin hızla artışına sebep olmaktadır. Artan enerji 
ihtiyacına uzun vadeli çözümler getirilmezse önümüzdeki 50 yıl 
içinde yenilenemez enerji kaynaklarının tükeneceğine ilişkin araş-
tırmalar uzmanlar tarafından duyuruldu. Bu nedenle sahip olduğu-
muz enerjiyi bilinçli kullanmak ve artan enerji açığını kapatmak için 
enerji yönetimi konusu önem kazanmıştır. Öyle ki, pek çok işletmede 
enerji yönetimi birimi bulunmaktadır ve burada enerji yönetim sis-
temleriyle ilgili çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. 
Bu yazımızda geleceğimiz için oldukça önemli olan enerji yönetimi 
ve bu konuya ilişkin yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.

Enerji Yönetimi Nedir?
Dünya üzerinde bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji ihtiyacının 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Günlük hayatımızda ve endüstride kul-
lanılan enerji yaşamımızı kolaylaştırmak ve teknolojik gelişmelerle 
kalkınmamızı sağlamak için oldukça gerekli. Ancak burada genel 

olarak yanlış bir algı var: Enerji yönetimi ya da enerji verimliliği 
denildiğinde akla gelen ilk şey kullanılan enerji miktarını azaltmak 
oluyor. Aslına bakarsanız enerji yönetimi, enerji kalitesini düşürmeden 
bu enerjiyi en verimli şekilde kullanmaktır. Diğer bir ifadeyle, kullan-
dığımız enerji miktarına gereğinden fazla kısıtlama getirmeden bu 
enerjiden elde ettiğimiz verimi maksimize ederek mevcut koşulları 
iyileştirmektir.
Enerji yönetimi sisteminin geliştirilip uygulanması belli aşamalardan 
oluşur. Bilindiği üzere her işletmenin farklı enerji politikaları vardır. 
Bu politikalar genellikle işletmenin faaliyet gösterdiği sektörel ya-
pılanmaya ve ülke politikasına paralellik gösterir. Öncelikle enerji 
yönetim sisteminde benimsenen politikalara uygun bir planlama 
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yapılır. Planlama sonrası uygun aksiyonlar alınarak operasyonel iş-
lemler yürütülür. İlerleyen süreçte iç ve dış denetim yoluyla enerji 
politikaları ile enerji uygulamalarının ne derece uyumlu olduğu 
gözlemlenir. Gözlem ve ölçümler sonucu ortaya çıkan sonuca göre 
düzeltici aksiyonlar alınarak süreç yönetimi sağlanmış olur. Başarı-
lı bir enerji yönetim süreci sayesinde %40’a varan enerji tasarrufu 
sağlanabilmektedir.

Enerji Yönetiminin Faydaları Nelerdir?
Enerji yönetimi, bilinçsiz enerji tüketiminin önüne geçilmesi ve kul-
lanılan enerjiden elde edilen verimin maksimize edilmesi açısından 
çok önemli bir uygulamadır. Enerji yönetimi sistemleri sayesinde 
enerji performansında iyileştirme yaşanırken enerji maliyetinde 
gözle görülür bir düşüş olacaktır.
Bunun yanı sıra, bireylerin ve işletmelerin enerji harcamalarının 
sürekli gözlemlenmesi ve kontrol edilmesi, enerji analiz çalışmala-
rı sonucu elde edilen verilerin uzun vadede enerji planlamalarında 
kullanılmasını sağlayabilir.
Bilinçsiz enerji tüketiminin çevre kirliliğine ve küresel ısınmaya 
olumsuz bir etkisi vardır. Özellikle fosil kaynaklı yakıtların kullanıl-
masının doğal çevreye ve ekolojik düzene zararı fazladır. Bu neden-
le öncelikli olarak yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımında 

enerji yönetim anlayışının benimsenmesi içinde yaşadığımız ve iler-
de çocuklarımıza bırakacağımız dünyayı korumamız açısından kayda 
değer bir öneme sahiptir.
Enerji Yönetim Bölümü ve Enerji Yöneticisi
Enerji kaynaklarının kullanımında verimliliğin arttırılması ve enerji 
kayıplarının minimalize edilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 
Bunlardan biri de işletmelerde enerji yöneticisi görevlendirilmesidir. 

İlgili kanuna göre belli kriterleri taşıyan sanayi bölgeleri, kamu bi-
naları ve elektrik üretim santrallerinde enerji yöneticisi bulunmak 
zorundadır. 
Peki enerji yöneticileri ne iş yapar diye soracak olursanız, bu kişiler 
görevli oldukları kurum, kuruluş ve işletmelerde enerji yönetimi ile 
ilgili planlamaları ve çalışmaları baştan sona yürüten ve denetleyen 
kişilerdir. Örneğin, işletmedeki enerji tüketim alışkanlıklarının dü-
zenlenip geliştirilmesi enerji yöneticilerinin görev tanımı dahilinde-
dir. Ayrıca, bu kişiler gerekli gördüklerinde enerji tüketimi konusun-
da eğitim programı yaparak işletme içi eğitimler organize edebilir. 
Bugün pek çok işletmede enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji 
yönetim birimi oluşturulmuştur ve enerji yönetim sistemlerinin ku-
rulup geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar bu birim tarafından yürütül-
mektedir. Kaynak : Voltimum
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ADM Elektrik Dağıtım Eğitim Merkezi 
Enerji Sektörüne Örnek Oluyor

Elektrik dağıtım sektörüne kazandırdığı ilklerle adından sıkça söz 
ettiren ADM Elektrik Dağıtım; Yatağan’da 2017 yılında hizmete 
açtığı Eğitim Merkezi ile de göz dolduruyor. Eğitim merkezinde 

yaklaşık 2500 şirket çalışanına eğitim verilmesi planlanıyor.

İlk planda şirket çalışanları için tasarlanıp faaliyete geçirilen Eğitim 
merkezi, sektörün tüm eğitim ihtiyaçlarını da karşılayabilecek koşul-
lara sahip. Operasyonel ihtiyaçlara uygun teknik, fonksiyonel ve kişi-
sel gelişim eğitimleri; alanında uzman 40 kişilik iç eğitmen kadrosu 
tarafından veriliyor. 2’si teknik eğitimler için ayrılmış 5 eğitim salo-
nunda gün içerisinde 100 kişi eğitim alabiliyor. Uygulamalı eğitim 
sahasında ise Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun sınavlarının yapıldığı 
özel bir alan mevcut.
Elder ve Ekat Eğitimleri de Verilecek
Eğitim Merkezi’nde işe yeni başlayan çalışanlara arıza – onarım - 
bakım, endeks okuma, tahakkuk işlemleri gibi eğitimler verilirken; 
yine şirkette çalışmaya yeni başlayan mühendislere tüketicilerin 
ihtiyaçlarına uygun ve uzun ömürlü yatırım projelerinin etkin bir 

şekilde hazırlanması adına eğitimler veriliyor. Hem ADM Elektrik Da-
ğıtım bünyesinde hem de yüklenici firmalar bünyesinde çalışan saha 
ekibi için yüksekte çalışma başta olmak üzere zorlu saha koşullarına 
uygun özel eğitim programları uygulanıyor.

Eğitim Merkezi’nde ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) ve 
EKAT (Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışma Belgesi) eğitimleri 
verilmesi de planlanıyor.
Eğitim ve Yaşam Kompleksi
Toplantı odaları, ofisler ile sosyal aktivite alanları ile şirketin adeta 
bir yaşam kompleksi olarak tasarladığı Eğitim Merkezi, 72 yatak 
kapasitesi ile konaklama olanağı da sunuyor. Özel aktivite ve spor 
alanları ile beraber katılımcıların tüm günlük ihtiyaçları düşünülerek 
hazırlanan Eğitim Merkezi’nde katılımcılar için sosyal - kültürel et-
kinlikler düzenleniyor. Yatağan Termik Santrali’ne düzenlenen teknik 
gezilerde ise katılıcımlar elektriğin üretim aşaması hakkında da bilgi 
alabiliyor.
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Çatısına Güneş Paneli Kuran Ürettiği Elektriğin 
Fazlasını Satabilir

Engel kalktı. Çatıda elektrik üretiminin önü EPDK’nın son düzen-
lemesiyle açıldı. Artık çatısına güneş paneli kuran, kendi elektri-
ğini üretip fazlasını sisteme satabilecek. Bir evin ortalama yıllık 

elektrik tüketimi 2 kilovatlık güneş panelinden karşılanıyor. Fazla 
enerjinin satılması apartman giderlerine katkı sağlayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yaptığı düzenle-
meyle çatıda elektrik üretiminin önü tamamen açıldı. Artık çatısı-
na güneş paneli kuranlar, kendi elektriğini üretip fazlasını sisteme 
satabilecek. Kurulum maliyetinin düşmesiyle bu yıl çatıda elektrik 
üretiminde patlama bekleniyor.
EPDK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, 10 
kilovata (kW) kadar üretim tesisleri için hazırlanan usul ve esaslar 
ile uyumluluk sağlanarak tüketim odaklı üretim tesislerinin gelişti-
rilmesi amaçlandı.
Binalarda Güneş Enerjisi Santrali Sınırı 10 Kilovat Oldu
Binaların çatı ve cephelerine kurulacak güneş panellerinden sağla-
nacak enerjiyle tüketicilerin elektrik faturaları azalacak. Binalarda 
kurulacak santrallerin kurulu gücü en fazla 10 kW olacak. Vatandaş-
lar ürettikleri elektriğin fazlasını mevcut şebeke üzerinden dağıtım 
şirketine satabilecek. Bu işlemin gerçekleşmesi için vergi mevzuatı 
uyarınca vatandaşların sattıkları elektrik miktarı üzerinden fatura 
kesmeleri gerekecek.
Toplu konut projelerinin yanı sıra villaların da yararlanabileceği dü-
zenlemeyle, öncelikle apartman giderleri karşılanabilecek. Şu anda 
güneş santrali kurmak için 2 bin 500 - 3 bin dolarlık bir maliyet gere-
kiyor. Bu da 8 yıllık elektrik faturasına denk geliyor. Bir evin ortalama 
yıllık elektrik tüketimi 2 kilovatlık bir güneş panelinden karşılanabi-
liyor. Güneş enerjisi santrallerinin ortalama kullanım ömrü ise yakla-
şık 30 yıl. Fazladan üretilen güneş enerjisinin şebekeye verilmesiyle, 
apartman başına yılda 8 - 9 bin lira kazanç elde edilmesi mümkün.

Güneş panellerinde maliyetlerin watt başına 5 dolardan 50 cent’e 
kadar düşmesiyle bu yıl çatıları paneller kaplayacak. Özellikle toplu 
konutlarda güneş enerjisinden elektrik üretiminin, önemli bir gelir 
kapısı olabileceği belirtiliyor.
Çatıda Güneş Enerjisi İçin Nasıl Başvurulacak?
Lisanssız elektrik üretimi için elektrik aboneliği, dağıtım şirketine 
başvuru, proje onayı için TEDAŞ’a başvuru, dağıtım şirketi ile anlaş-
ma, ve ayrıca panel temini gerekiyor. Kurulum için tapu kaydı veya 
kira sözleşmesi ibraz ediliyor. 
Kurulacak tesisin dağıtım hattına bağlantısını gösteren tek hat şe-
ması ve üretim tesisinin yapılması planlanan yere ait harita ile kro-
ki, teknik değerlendirme formu ile dağıtım şirketine veriliyor. Daha 
sonra izin için süreç başlıyor. Verilen ön izinle elektrik üretimi için 
süreç başlıyor.
Binalarının çatı ve cephelerine güneş paneli kurarak elektrik üret-
mek isteyen vatandaşlar, başvurularını, dağıtım şirketlerinin merkez 
ya da taşra birimine yapılabilecek. Dağıtım şirketleri başvuruları ay-
lık olarak alacak ve bir sonraki ayın 20’sine kadar sonuçlandıracak. 
Yeni düzenlemelerle, çatıda güneşten elektrik üretmek için gereken 
6 - 8 aylık süre, 1 aya inmiş olacak. Başvurular, trafo gücü ve tüketim 
güçlerine göre değerlendirilecek.
Projesi onaylanarak, kurulum ve geçici kabul işlemleri tamamlanan 
vatandaşlar, diğer lisanssız üretim faaliyetlerinden daha hızlı bir 
şekilde elektrik üretmeye başlayabilecek. Başvuru süreçleri dağıtım 
şirketlerinin internet sitelerinden takip edilebilecek. 
Lisanssız üretim kapsamındaki uygulama için tapu ya da asgari iki yıl 
süreli kira sözleşmesi istenecek. Birden fazla kullanıcının bulunduğu 
apartman, site gibi yerler için noter onayı gerekecek.
Klimaları Dengeler
Güneş enerjisinin yaygınlaşmasıyla, özellikle yaz aylarında klima 
kullanımıyla elektrik talebinin zirve yaptığı dönemlerde arzın den-
gelenmesi bekleniyor.
Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Büyük
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş enerjisi çok 
önemli bir potansiyele sahip. Buna karşın 2016 yılı sonu itibarıyla 
78.500 MW kurulu güç içinde güneş enerjisi yüzde 1’lik pay alabili-
yor. Türkiye yıllık 2.737 saat güneşlenme süresi karşılığında güneş-
ten sadece 860 MW enerji elde ediyor. Güneş enerjisinden elektrik 
üretimi için hastane ve okullardan da talep var. 
Kaynak: Yeşil Odak
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Schneider Electric’in Düzenlediği Go Green In The 
City 2018 Yarışmasının Hazırlıkları Tamamlandı

Schneider Electric Go Green in the City 2018 ile akıllı ve çevre 
dostu şehirler için yaratıcı fikirler arıyor. Bu sene sekizincisi 
düzenlenecek yarışmanın son başvuru tarihi 1 Haziran 2018. 

Yarışmada cinsiyet eşitliğini yakalamak adına katılımcı grupta en 

az bir kadın üye olma zorunluluğu konuldu. Yarışmaya 3 yeni alan 
eklenerek dijitalleşme alanına ağırlık verildi.
Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider 
Electric, yaratıcı ve ekolojik fikirlere destek olmaya devam ediyor. Bu 
sene sekizincisi düzenlenecek olan Go Green in the City yarışmasına 
geri sayım başladı. Go Green in the City’de akıllı ve verimli şehirler 
için yaratıcı fikirler yarışacak. 
Cesur fikirler ve yenilikçi çözümlerin yuvası olan yarışmaya ilgi gi-
derek büyüyor. Go Green in the City, dünya çapında mühendislik ve 
işletme öğrencileri için büyük bir etkinlik haline dönüştü. Go Green 
in the City 2017’de 180 ülke, 3.000 üniversiteden yaklaşık 20.000 

genç yenilikçi katılmıştı. Üstelik katılımcıların %58’i kadınlardan 
oluşuyordu. Yarışmanın sunduğu rehberlik, ağ oluşturma, seyahat, 
nakit para ödülleri ve iş fırsatları gibi avantajlar sayesinde bu sene 
de ilginin yüksek olması bekleniyor. 

Yarışmanın Kapsamı Üç Yeni Konuyla Genişletildi
“Sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık” ve “sınır yok” konuları şimdiye dek 
oldukça ilgi gören konular oldu. Bu sene ise üç yeni başlık eklenerek 
daha büyük bir kitleye hitap edilmek istendi. Yeni konular; sürdürü-
lebilirlik ve kapsayıcılık, dijital ekonomi ve akıllı tedarik zinciri ola-
cak. Yeni eklenen bu üç kategoriyle dijitalleşmeye daha fazla ağırlık 
verilmesi hedeflenmekte. 8. kez gerçekleştirilen yarışmanın genç 
nesli geleceğin çözümlerini yaratma konusunda cesaretlendirmek 
anlamında önem taşıdığına değinen Schneider Electric İnsan Kay-
nakları Direktörü Olivier Blumı; “Schneider Electric olarak dünyanın 
enerji paradoksunu çözmeye yönelik cesur bir vizyonumuz var. 
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Her ekip, Schneider Electric’in Çeşitlilik ve Katılımı teşvik ilkelerine 
uygun olarak en az bir kadın üye içermelidir. 
Son Başvuru Tarihi 1 Haziran 2018’ dir
Kısa listede yer alan tüm takımlar yaz boyunca, Avrupa, Kuzey Ame-
rika, Çin, Hindistan, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Afrika ve Güney 
Amerika’da düzenlenecek yedi bölgesel yarı finalden birinde iş se-
naryoları üretmeleri için Schneider Electric uzmanlarından kılavuz-
luk alacaklar. 
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Go Green in the City, genç yenilikçilere bu vizyonun bir parçası olma-
ları için sunulmuş büyük bir fırsat. Öğrenciler yeni ve sürdürülebilir 
çözümlerini cesurca sunabilecekleri bir platforma kavuşmuş durum-
dalar. 
Bizler onların fikirlerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve sektörü-
müze bir dayanak oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz, yap-
maya da devam edeceğiz” dedi. 2017 Go Green in the City finalinde 
birinci olan Hindista-IIT Roorkee’den Raja Jain ve Nimisha Gupta ise; 

“Go Green in the City, gerçekleşen bir rüya oldu. Yarışmayı kazanmak 
bize, harika bir başarı hissinin yanı sıra zengin bir öğrenme deneyimi 
kazandırdı. Teknolojinin çevreci uygulamaları ve sürdürülebilirliği 
nasıl geliştirebileceğini önemsiyorsanız, bundan daha iyi bir fırsat 
elde edemezsiniz” şeklinde konuştular. 
Katılım Şartları ve Eleme Süreci
Takımlar, yarışmanın süresi boyunca aynı ülkede, akredite edilmiş 
bir işletme veya mühendislik okuluna devam eden iki öğrenciden 
oluşmalıdır. 

Yedi bölgesel birincinin her biri, üstün performans gösteren tamamı 
kadınlardan oluşan bir takım ve iki “joker kart” ekibi (yarı finalistler-
den seçilen ekipler) ile birlikte final yarışmasına hazırlanmaya davet 
edilecekler. İkinci kılavuzluk turunun ardından on takım, sonbahar-
da ABD’de (şehir daha sonra duyurulacaktır) yapılacak global finalde 
bir araya gelecek. İdari jüri tarafından seçilen global kazanan ekibe, 
kendi seçimlerine bağlı olarak dünya çapında, Schneider Electric 
ofislerinin bulunduğu iki bölgeye seyahatin ardından Schneider 
Electric’de kariyer yapma şansı verilecek. 
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ABB, Günder İle Birlikte Ulusal Endüstri Uzmanları 
İçin İlk Merkezi İnverter Eğitimini Verdi

ABB PVS800 inverteri Türkiye’nin en çok satan merkezi inver-
terlerinden biri haline gelirken, ABB Solar Akademi de artık 
müşterilerine ve güneş enerjisi piyasasının katılımcılarına uy-

gulamalı merkezi inverter eğitimleri veriyor.
Uluslararası Güneş Enerjisi Türkiye Topluluğu (GÜNDER), hem dizi 
hem de merkezi inverterlerin uygulamaları üzerine iki eğitim oturu-
mu için ABB Solar Akademi’yi seçti. 

Dudullu 2 yerleşkesinde yer alan ve eğitim hizmetlerinin kapsamını 
genişleterek pazardaki lider konumunu güçlendiren ABB Solar De-
partmanı, inverter eğitimi için Türkiye’de seçilen ilk kurum olmanın 
gururunu yaşıyor. 
Bu kapsamda her iki eğitim için toplamda 60 kişilik bir grup Solar 
Akademi’yi ziyaret etti ve uygulamalı eğitimlere katıldılar. Bu da 
onların GES projelerinin en önemli ekipmanlarından olan dizi ve 
merkezi solar inverterlerin teknik özelliklerini ve çalışma prensiple-
rini daha iyi kavramalarını sağladı. ABB Solar Ürün Grubu Pazarlama 
Direktörü Hakan Örsçelik: “Geçtiğimiz yıl ABB PVS800 merkezi inver-
terlerinin satışında büyük bir artış gördük; yaklaşık 650MW’lik bir 
satış hacmi elde ettik. Bu hacim, Türkiye’de kurulu GES kapasitesinin 
büyük bir kısmına tekabül ediyor; bununla birlikte biz de endüstrinin 
tüm paydaşlarından gelen kaliteli ürün eğitimi talebini gördük ve 
uygulamaya koyduk.

İki GÜNDER oturumunu da sunmaktan memnuniyet duyduk. Umarız 
paylaştığımız bilgiler müşterilerimiz için hem dizi hem de merkezi 
inverterlerin kurulumunu ve işletimini daha da kolaylaştırır.”
GÜNDER, Türkiye’deki birçok noktada güneş enerjisine ilişkin eğitim 
vermektedir. Bir sivil toplum kuruluşu olan GÜNDER, güneş enerjisi-
nin uygulanması, güneş enerjisine ilişkin Ar-Ge çalışmalarının temel 
ve uygulamalı bazda ele alınması, güneş enerjisi kullanımının artırılması 

ve güneş enerjisi eğitiminin teşvik edilmesi hedefleri dahilinde bilim 
ve teknolojinin geliştirilmesi üzerine çalışmaktadır.
GÜNDER Proje Koordinatörü Onur BURSALI, ABB Türkiye’nin misa-
firperverliğinden duyduğu memnuniyeti belirterek şunları söyledi: 
“Türkiye’deki ABB Solar Akademi ve Solar Servis Atölyesi, GÜNDER’in 
İstanbul’da Kasım ve Aralık 2017’de düzenlediği solar eğitimlerinin 
bir parçası olarak saha ziyaretlerinde GÜNDER’e ev sahipliği yaptı. 
ABB’nin de yardımıyla katılımcıların solar inverterleri uygulamalı bir 
şekilde görmelerini sağladık; bu uygulamalı eğitim aynı zamanda 
teorik eğitimlerin de bir kısmını oluşturdu. 
GÜNDER’in amacı halkı bilgilendirmek ve eğitimler aracılığıyla yeni-
lenebilir enerji kaynaklarına dair yanlış bilgileri ortadan kaldırmak-
tır. Bu ziyaret ve nazik misafirperverlikleri için ABB’ye çok teşekkür  
ediyoruz.”
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MÜSİAD’dan Daha Güçlü Bir Ekonomi İçin Öneriler

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafın-
dan; TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız’a ziyaret ger-

çekleştirildi. Görüşmede daha güçlü bir ekonomi için önerilerde bu-
lunuldu. Komisyon Üyelerinin ’de katıldığı toplantıda MÜSİAD enerji, 

savunma sanayi, bilişim, bilim ve teknolojiye ilişkin önerilerini Ko-
misyona sundu. Görüşmeye; MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman 
Kaan, Stratejik Sektörler ve Politikalardan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Akif Özyurt, Stratejik Sektörler ve Politikalar Ko-
misyonu Başkanı Burhan Özdemir, Enerji Sektör Kurulu Başkanı İzzet 
Alagöz, Dayanıklı Tüketim Malları, Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör 
Kurulu Başkanı Ercan Ata, Kobi ve İş Geliştirme Komisyon Başkanı 
Hikmet Köse ve MÜSİAD Genel Sekreteri Oğuz Özcan katıldı. 
Toplantıda yerli ve milli üretimin önemine değinen Ziya Altunyaldız, 
Türkiye’nin son 16 yılda yerlileşme atağı gerçekleştiren savunma sa-
nayi ve enerji sektörlerine vurgu yaptı. Altunyaldız konuşmasında şu 
ifadeleri kullandı: 
Türk Savunma Sanayi Artık Küresel Bir Marka 
“Savunma sanayi, sanayinin lokomotifidir. Burada ortaya çıkan ya-

ratıcılık, tasarım, ürün geliştirme sanayinin diğer alanlarına akta-
rılıyor. Yetişen insan kaynağı ileri teknolojiye ihtiyaç duyulan diğer 
sektörde görev aldığında muazzam bir çarpan etkisi yaratıyor.  Ülke-
mizde özellikle 1970-80’li yıllardan sonra savunma sanayimizin bu 
noktaya gelmesi tesadüf değil.

Ambargolar, bölgede yaşanan sıkıntılar, en önemlisi son 16 yıldır 
hükümetlerimizin bu alandaki kararlılığı Türkiye’yi savunma sanayi 
alanında marka haline getirmiştir. 
Bundan 16 yıl önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı, uluslararası 
silah şirketlerinin tekelinde olan bir savunma sanayiimiz vardı. Bu-
gün savunma sanayiimiz, binden fazla şirketimizin, KOBİ’lerimizin, 
araştırma kuruluşlarımızın ve üniversitelerimizin katılımıyla milli 
bir yapıya dönüşmüştür. İhtiyaçların yurtiçinden karşılanma oranı 
%25’lerden %60’lara yükselmiştir. Dünyanın en büyük 100 savun-
ma sanayii firması arasında üç firmamız bulunuyor. ASELSAN, TUSAŞ 
ve ROKETSAN. 
Savunma sanayiimiz, 2002 yılında 1,3 milyar dolar seviyesinden, 
bugün yıllık 6 milyar doları aşan üretim gücüne; 248 milyon dolar 
ihracat kapasitesinden 2 milyar dolar ihracat kapasitesine ulaştı. 
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2002 yılında 66 olan proje sayısı 2018 yılında 600’e, sözleşmeye bağ-
lanmış proje bedelleri toplamı ise 5,5 milyar dolardan 42,5 milyar 
dolara ulaşmıştır. Henüz sözleşme öncesi faaliyetleri devam eden 
projeleri de eklediğimizde yaklaşık 60 milyar dolarlık bir bütçe bü-
yüklüğünden bahsediyoruz. Oldukça önemli bir rakam bu.”

2017 yılında Elektrik Üretiminde Cumhuriyet Tarihinin 
Rekoru Kırıldı
“Başka bir başarı hikayesi de enerji sektöründe karşımıza çıkıyor. 
Özellikle Hükümetimizin ortaya koyduğu Milli Enerji ve Maden Poli-
tikası kapsamında son derece önemli yenilikler gerçekleştirdik.Yılda 
55 milyar dolar enerji ve maden ithalatı yapan bir ülke olarak bu ko-
nudaki bağımlılığı azaltma noktasında çok önemli hedefler ortaya 
koyduk.
2017 yılında elektrik üretiminde, büyük kısmı özel sektöre ait 35 
milyar lirayı aşan bir değere sahip 8 bin 222 megavatlık rekor ka-
pasitede üretim tesisini devreye aldık. Elektrik iletim ve dağıtım 
altyapısına yaptığımız 7 milyar liralık yatırım noktasına bakıldığında 
toplamda 42 milyar liralık yatırımla 2017 yılını Cumhuriyet tarihinin 
rekoru sayılabilecek bir yatırımla kapattık.

Petrol ve doğalgaz aramacılığı alanında Türkiye’ye yepyeni bir say-
fa açacak olan ilk yerli sondaj gemimizi ülkemizin ve milletimizin 
hizmetine kazandırarak, 2017 yılını bu büyük gururla kapatmış 
olduk. En kısa zamanda sondaj gemimizi Akdeniz’e uğurlayacağız.
Türkiye’yi yenilenebilir enerjide bölgesinin üretim ve teknoloji üssü 

haline getirebilmek amacıyla başlanılan YEKA modeli oldukça başa-
rılı bir şekilde uygulanıyor. Güneş ve Rüzgar YEKA’larıyla bugün %60 
yerlilik oranlarına ulaştık. Yerli kaynakları destekleyen politikalarla, 
Türkiye, enerjide 2018’e damga vuracak.”
Sanayi Üretimi 
2017 yılında sanayi üretimdeki artış, ekonomide büyümenin yolunu 
açtı. Sanayi üretim artışı 2017 yılında yüzde 6,3 seviyesinde gerçek-
leşti. İmalat sanayi üretimi ise yüzde 6,4 oranında arttı. 
2017 yılının üretim artışı göstergeleri, kredi ve vergi teşviklerinin 
2017 yılında sanayinin canlanmasını sağladığını gösteriyor. Sanayi-
deki üretim artışı 2018 yılında da devam edecek” dedi. Toplantıda 
sunum gerçekleştiren Genel Başkan Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması bakımından üretim 
ve imalat sanayiinin önemine dair önemli açıklamalarda bulundu. 
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Ana yüklenici olmaktan çıkartılıp yaptığı Ar-Ge’leri özel sektör üze-
rinden ticarileştirmesi sağlanmalıdır. Böylelikle Sanayi’nin Ar-Ge 
faaliyetleri daha nitelikli hale gelmesi sağlanacak ve üretimde ve-
rimlilik artacaktır” ifadelerini kullandı. 
Ar-Ge Yapan Şirketlerimize Teşvik 
Ar-Ge konusunda ürün ve sistem geliştiren ve üreten milli şirketleri-
mize kolaylık sağlanması gerektiğini vurgulayan Kaan, “Ar-Ge yapan 
milli şirketlerimize yönelik; teknoparklar, kamu arazileri ve sanayi 
bölgeleri gibi alanlarda satılamaz, devredilemez ve mülkü devlet-
te kalacak şekilde bedelsiz arsa tahsisi sağlanmalıdır. Süre olarak, 
projesine göre 25 ila 49 yıl olarak belirlenebilir.” şeklinde önerilerde 
bulundu.
81 İlde Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi 
Toplu Sanayi İşletmeleri (TOSİ) projesi ile ilgili olarak da bilgi veren 
Kaan, “Projemiz, 81 ilde birer orta ölçekli sanayi bölgesi tesis edil-
mesini ifade etmektedir. Ülkemizde sanayi işletmeleri, küçük sanayi 
siteleri yani yaklaşık 100-150 metrekarelik sanayi tesislerinde üre-
timlerini gerçekleştiriyor. Bu işletmelerin, maddi imkan yetersizli-
ğinden dolayı 3 bin metrekarelik Organize Sanayi Bölgelerinde yer 
almaları mümkün olmuyor. 
Fiziki ortam, üretim şartlarını etkiliyor ve üretim miktarları düşük 
oluyor. Bu projemizin ana çıkış fikri, fiziki şartları büyüterek firmaları 
büyük hedeflere yönlendirmek oldu. TOSİ’ler, sanayi siteleri ve OSB 
arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturacak. 
Projemiz, işletmesini küçükten orta ölçeğe taşıma hedefi olan firma-
lara ciddi bir destek olacak. Proje TOKİ öncülüğünde gerçekleşecek 
ve bir  “Üretim kampüsü” şeklinde inşa edilecek. Burada en az 200 
sanayi yapısı faaliyette olacak. Kampüsün içinde konutlar, bir meslek 
okulu ve sağlık kuruluşu gibi yapılar yer alacak” şeklinde konuştu. 
Faize Karşı Girişim Sermayesi Fonu
Yaptığı sunumda faiz meselesine de değinen Kaan, “Baktığınız za-
man işletme sahibi, faizi en büyük çıktı olarak kabul ediyor ve so-
nuçlar da bunu doğruluyor. 
Büyük umutlarla girilen işler, belki risk alınarak hayata geçirilen iş-
letmeler, faiz kurbanı oluyor. Çünkü kazanılan paranın hatırı sayılır 
miktarı faize gidiyor. Bu noktada, çeşitli sektörlere uluslararası viz-
yon verebilecek, büyüme potansiyeli olan girişimleri veya fikirleri, 
üretim odaklı finansal modeller ile geliştiren bir yapı tesis edilme-
lidir. Dolaysıyla Girişim Sermayesi Fonu kurulmasını önemsiyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu.
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Kaan ayrıca, MÜSİAD’ın bilim ve teknoloji, sanayi, savunma sanayii, 
bilişim ve enerji alanlarındaki önerileri hakkında bilgi verdi. 
Tüketim Ekonomisinden Üretim Ekonomisine Geçilmeli
Ekonomik faaliyetlerde üretim tarafının göz ardı edilmemesi gerek-
tiğini vurgulayan Kaan, “Dış ticaret ile finansal kanallar üzerinden 
küresel sisteme eklemlenme önemli avantajlar sunmakla beraber, 
üretim faktörünün ihmal edilmesine yol açmaktadır. Bu yönelim 
ciddi bir risk taşımaktadır. Bu anlamda Türkiye, tüketim ekonomisin-
den, üretim ekonomisine geçmelidir. 
Önemli ve stratejik ürünlerde üretim teşvik edilmelidir. İhracata yö-
nelik üretim modeli benimsenerek, katma değeri yüksek ürünlerin 
geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi teşvik edilmelidir” dedi.
Sürdürülebilir Büyüme İçin İmalat Şart
Sürdürülebilir büyümenin sağlanmasının imalat sanayiinden geçti-
ğini ifade eden Kaan, küresel ekonominin son 7-8 yılı değerlendiril-
diğinde, kriz belirsizliğini nispeten kolay atlatan, büyümesini pozi-
tife çevirebilen ve böylece istihdam oluşturabilen ülkelerin imalata 
ağırlık veren ülkeler olduğunun altını çizdi. İmalat sanayinin GSYH 
içindeki payının yüzde 21 olduğunu belirten Kaan, bu durumun ül-
kemiz için “Orta gelir tuzağını” sağlıklı bir şekilde atlatamama riskini 
doğurduğunu sözlerine ekledi. 
Türkiye ölçeğindeki bir ülke için hizmet sektörü ağırlıklı bir ekonomik 
yapının kesinlikle kurgulanmaması gerektiğini kaydeden Kaan, aksi 
halde ekonomik gelişmenin sürdürülebilir olmayacağını ve şoklara 
karşı daha kırılgan hale geleceğini ifade etti. 
Teknolojik Faaliyetlerde Milli Yaklaşım Esas Alınmalı
Sanayileşmenin hızlanması adına milli bir Tekno-Ekonomi hamlesi 
yapılması gerektiğini sözlerine ekleyen Kaan, “Türkiye Cumhuriye-
ti Devletinin teknoloji edinme ve geliştirmeye gösterdiği önemin 
sonucunda, dünyadaki mevcut teknolojilere egemen olma ve bu 
teknolojileri bir üst düzeyde yeniden üretebilme yeteneğini milli 
endüstri ile kazanma hamlesini,  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığının altında Onursal Başkanının BST Bakanının olduğu, Teknoloji 
ve Sanayileşme Konseyini (TESAK) hayata geçirerek başlatmalıdır” 
diye konuştu. 
TÜBİTAK Sanayiyi Teşvik Eden Bir Yapıya Kavuşturulmalı
Sanayideki araştırmayı teşvik edecek Amerika’daki DARPA benzeri 
bir yapının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı altında kurulmasını 
öneren Kaan, TÜBİTAK’la ilgili olarak; “TÜBİTAK, İleri Bilim ve Tekno-
loji Araştırma Kurumuna dönüştürülmeli ve Sanayi ile rekabet eden 
bir kurum olmaktan çıkarılmalıdır. Sonuç odaklı Ar-Ge destekleri ile 
sanayiyi teşvik eden bir yapıya kavuşmalıdır. 
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İş Sağlığı ve Güvenliğinin Nabzı 
Antalya’da Atıyor

ELDER tarafından düzenlenen 2. Elektrik Dağıtım Sektöründe İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Antalya’da yapıldı. Elektrik Dağı-
tım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından bu yıl 2.’si düzen-

lenen Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 
bugün başladı. 15-17 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçek-
leşen kongrenin açılışını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Müsteşar 

Yardımcısı Abdullah Tancan, TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim 
Leventoğlu, TEİAŞ Genel Müdür Yardımcısı Orhan Kaldırım, TES-İŞ 
Başkanı Mustafa Şahin ve ELDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Yaşar Arslan yaptı.  
Kongrede Türkiye’de ve dünyada yaşanan iş kazaları masaya yatırılır-
ken, iş sağlığı alanında yaşanan gelişmeler ve alınabilecek önlemler 
katılımcılar ile paylaşıldı.
SFE International, Hefe Enerji ve Kermel’in sponsorluğunda ve “Ön-
leme Kültürü” teması ile düzenlenen kongrede topraklamanın te-
mel prensipleri ve uygulamaları, dağıtım sektörüne özgü yüksekte 
çalışma ve “İSG Kültürü” kavramı ile “İSG kültürü nasıl oluşturulur?” 
konuları masaya yatırıldı.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan: “İş kazalarının nedenlerini 
bilebilirsek bu konuda gereken tedbirleri de alabiliriz. Bugün dün-

yanın hemen her ülkesinde iş kazası istatistiklerinde esas iki oran 
kullanılmaktadır : Kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranı. Kaza sıklık 
oranı, belirli bir dönemde, 1 milyon insan / saatlik bir çalışma süresi 
içinde meydana gelen ve 1 günden fazla iş göremezlikle sonuçlanan 
kaza sayısını ifade ediyor. Kaza ağırlık oranı ise yine belirli bir dö-
nemde 1 milyon insan/saatlik çalışma süresi içinde iş kazası nedeni 

ile kaybolan iş gücü sayısını ifade ediyor. İş kazalarının nedenleri 
konusunda yapılan araştırmalar, kazaların başlıca iki temel nedeni 
olduğunu ortaya koyuyor. Bunlardan birincisi insana bağlı nedenler, 
ikincisi fiziksel ve mekanik çevre koşullarına bağlı nedenler. Bu ne-
denlere baktığımızda kazaların yaklaşık yüzde 90’ının insana bağlı 
nedenlerden kaynaklandığını; yaklaşık %10’unun da fiziksel ve 
mekanik çevre koşullarına bağlı nedenlerden kaynaklandığını gö-
rüyoruz. Burada, insana bağlı nedenlerinin neler olduğuna yoğun-
laşmakta fayda var. Her bir işçinin ayrı ayrı kişisel, fizyolojik ve psi-
kolojik özellikleri var ve bu özelliklerin her birisi kazaların meydana 
gelmesinde etkili olan faktörler arasında yer alıyor. Kişisel özelliklere 
baktığımızda; yaş, cinsiyet, medeni durum, statü, kıdem ve eğitim 
düzeyi olarak gruplandırabiliyoruz. Yaş, iş kazalarının meydana gel-
me sıklığı göz önünde bulundurulduğunda kişisel özellikler arasın-
daki en önemli faktörlerden birisi. Genç işçilerin iş kazasına uğrama 
oranı, SGK verilerine göre yaşlı işçilerden daha yüksek. En çok kaza 
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25- 29 yaş grubu işçilerinde meydana geliyor. Bunu 18-24 yaş gru-
bu işçileri takip ediyor. Ancak 30 ve 34 yaşın üzerindeki yaş grubuna 
baktığımızda, iş kazaları ciddi şekilde azalmaya başlıyor. Diğer bir 
konu cinsiyet. Bu da yine iş kazalarının meydana gelmesinde etkili 
olan faktörlerden birisi. Erkek işçilerin iş kazası geçirme oranı, kadın 
işçilere göre daha yüksek.  Diğer bir önemli faktör ise medeni durum. 
Verilere göre bekar işçiler daha çok iş kazasına uğruyor. Diğer yandan 
statü yükseldikçe iş kazasına uğrama oranı ciddi manada düşüyor. 
Yapılan araştırmalar en çok 1 gün ila 1 yıl arasında kıdemi olan iş-
çilerin kazaya uğradıklarını gösteriyor. 1 yıl ile 2 yıl arasında kıdemi 
olan işçilerde kaza oranında biraz düşüş yaşanıyor. 5 yıl ve üzerinden 
kıdemi olan işçilerde ise kaza oranının en düşük noktalara gittiğini 
görüyoruz. Hakeza eğitim seviyesi yükseldikçe bu işçilerimizin yine 
kaza oranlarının düşmekte olduğunu görüyoruz. Fizyolojik faktör-
lere baktığımızda ise görme, işetme kaybı, fiziksel uyumsuzluk, be-
den yapısının uygun olmaması, uykusuzluk ve yorgunluk karşımıza 
çıkıyor. Son olarak da psikolojik faktörler: Çalıştıracağımız işçinin o iş 
alanında asgari zihinsel yeterliliği, duygusal yapı, sakarlık, tatmin-
sizlik, aşırı güven, stres, yapılan işe ve ortama uyum, konsantrasyon 
sorunu ve ihmalkarlık. İşverenler işçileri işe alırken nasıl fiziksel ola-
rak testlerden geçiriyorsa, psikolojik olarak da geçirmeliler. Çünkü 
bu faktörler de iş kazalarına sebep olan faktörlerden bir kaçı.” 

“Elektrik Enerjisi İnsan Yaşamında Tartışmasız Bir Önceliğe Sahip” 
Elektrik dağıtım sektöründeki kaliteli hizmetin temini konusunda 
dağıtım şirketleri olarak kendilerine büyük sorumluluklar düştü-
ğünü belirten TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu, “Bu 
sorumlulukların en önemlisi ise çalışanların hayatlarından endişe 
etmeden çalışabilecekleri ortamı sunmak; risk unsurlarının belirle-
yerek gereken önlemlerin almak, iş kazaları ve meslek hastalıklarına 
karşı çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarını koruyabilecek çalış-
maların hayata geçirilmesidir. İş yerlerinde önce insan, sağlık ve iş 
güvenliği anlayışı ile hareket edilmesi, çalışanlar ve işverenler ara-

sında bu bilincin oluşturulması bir zorunluluk” ifadelerini kullandı. 
Elektriğin insan hayatındaki önemine değinen Leventoğlu sözlerine 
şöyle devam etti:  “Kaliteli ve kesintisiz elektrik, kaliteli bir yaşam için 

büyük önem arz ediyor. Bu resmi değiştirmek için TEDAŞ olarak çalış-
malarımızı başlattığımızı paylaşmak isterim. Enerji arızalarının iş ka-
zalarına sebep olduğu gerçeğinden hareketle, kullanılan teçhizatın 
kalitesinin artırılması kapsamında kurumumuzca hazırlanan teknik 
şartnameye ve beraberinde ilgili standartlara uygunluğun aranma-
sında azami gayret sarf edilmesi çok önemli” olduğunu ifade etti.
İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif yaklaşıma sahip olmanın 
önemine değinen TEİAŞ Genel Müdür Yardımcısı Orhan Kaldırım: “İş 
sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşıma sahip olmak, 
güvenlik kültürüne sahip olmak demek. Güvenlik kültürünü kazan-
maksa bizim için her zaman ulaşmayı arzu ettiğimiz üst hedef anla-
mı taşıyor.  2018’i Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Al-
bayrak Bey’in yorumları doğrultusunda eğitim ve iş sağlığı güvenliği 
yılı olarak belirledik. Bu kapsamda; sanal gerçeklik, tiyatral eğitim, 
İSG videoları ve yekpare yanmaz izole elbise için Ar-Ge çalışmaları 
gibi çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. Bu kongremizin de iş sağlı-
ğı ve güvenliği anlamında hepimize değer katacağına inanıyorum” 
dedi. 
Konuşmasına Uluslararası Çalışma Teşkilatı ILO’nun iş kazaları ile 
ilgili bir tespitini hatırlatarak başlayan TES-İŞ Başkanı Mustafa Şa-
hin: “ILO, meslek hastalıklarının tamamının ve iş kazalarının yüzde 
98’inin önlenebilir olduğunu ifade etmektedir. İşçi sendikaları olarak 
bizler, ILO’nun bu ifadesinin ardında yatan anlayışı sonuna kadar 
destekliyoruz. Ülkemizde “önleme ve güvenlik kültürünün” oluşturu-
labilmesi için öncelikle ILO’nun bu anlayışının çalışma hayatı ile ilgili 
tüm kesimler tarafından benimsenmesi ve yaygınlaştırılması gerek-
tiğine inanıyoruz. Ülkemizde bu kültürün oluşturulamaması ve ön-
leyici çözümlerin yeterince geliştirilememiş olması kayıplarımızın en 
büyük sebebidir. Toplumun bilinç ve farkındalık düzeyini artırmak, 
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iş kazası, 160 milyonun üzerinde meslek hastalığı vakası meydana 
gelirken, 3 milyon işçi iş kazaları veya meslek hastalıkları sebebiyle 
hayatını kaybediyor. Türkiye’de sadece 2018 Ocak ayında 141 çalışa-
nımız hayatını kaybetti. Tüm bu kayıplara rağmen Uluslararası Ça-
lışma Örgütü tarafından hazırlanan ‘Güvenlik Kültürü Raporu’ gös-
teriyor ki meslek hastalıklarının tümü, iş kazalarının ise yüzde 98’i 
önlenebilir kazalardan oluşuyor. Bu yüzde 98’lik oranın yüzde 4-5 
civarı elektrik sektöründe meydana geliyor. Her yıl dünya nüfusunun 
yaklaşık binde 4’ünü, gerekli önlemleri ve çalışmaları yaptığımızda 
önleyebileceğimiz kazalar sebebiyle kaybediyoruz. Türkiye’de ise 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan en güncel istatis-
tiklere göre 2016 yılında ülke genelinde 286.000 sigortalı çalışan 
iş kazası geçirirken, bu kazalarda 2000 çalışan ne yazık ki hayatını 
kaybetti.”

Arslan: “Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Kazaları Ciddi Oran-
da Önlenebiliyor”
Arslan iş sağlığı ve güvenliği konusunda elektrik dağıtım sektörün-
deki çalışmaların iş kazalarını ciddi oranda önlediğini vurguladı. Ars-
lan: “Bildiğiniz üzere elektrik dağıtım sektöründe uyulması gereken 
birtakım kalite yönetim sistemleri bulunuyor. Bu kalite yönetim sis-
temleri gereği tüm iş grupları çalışma talimatları ve iş yönergeleriyle 
tarif edildi, saha çalışmaları standardize edildi. Bu şekilde sektördeki 
iş kazaları ciddi anlamda önlenebiliyor. Devam etmekte olan mesle-
ki yeterlilik personel belgelendirme süreçlerinin de bu yönde ciddi 
katkıları olduğunu belirtmek isterim” şeklinde konuştu. 
İş dünyasına ve kurumlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda yöne-
tim sistemlerinin iyileştirilmesi, iş yerlerinde elektrik enerjisindeki 
güvenlik standartlarının geliştirilmesine katkıda bulunulmasının 
hedeflendiği kongreye yaklaşık 300 kişi katıldı.  
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riskleri önceden tespit etmek, düzgün işleyen bir veri toplama ve ka-
yıt sistemi oluşturmak; nihayetinde kaza ve hastalıkları kaynağında 
önlemenin yolunu birlikte bulmak zorundayız” ifadelerini kullandı. 

ELDER adına kongreye ev sahipliği yapan ELDER Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Yaşar Arslan: “ELDER olarak, tüm elektrik dağıtım 
şirketlerimizde sağlam bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluş-
ması; sektörümüze emek veren tüm çalışanlarımızın en üst seviyede 
iş güvenliği önlemleri altında çalışması için sektördeki İSG bilincini 
artırmayı kendimize misyon edindik. Bu kapsamda, bu yıl ELDER 
olarak Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kongre-
mizin 2’incisini düzenliyoruz.”

İş sağlığı ve güvenliğinin önemine dikkat çeken ve iş kazaları ile ilgili 
çarpıcı rakamlara değinen Arslan sözlerine şöyle devam etti: “İş sağ-
lığı ve güvenliği konusu Birleşmiş Milletler seviyesinde ele alınıyor 
ve dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin çalışma hayatının en 
kritik ve gelişime açık konuları arasında sayılıyor. Uluslararası Çalış-
ma Örgütü (ILO) verilerine göre dünyada her yıl ortalama 300 milyon 
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Antalya, Panasonic Teknolojisine Geçecek;
Güneşi Enerjiye Çevirecek

Antalya ülkemizde yıl içinde en fazla güneş alan illerin başın-
da geliyor. Bu da güneş enerjisinden yararlanmak için büyük 
bir olanak sağlıyor. En verimli güneş paneli olarak bilinen HIT 

güneş enerjisi teknolojisinin mucidi, dünya markası Panasonic de 
ülkemizde güneş enerjisi kullanımının artması için Antalya’da güneş 
enerjisi yatırımcıları ve sanayicileri için önemli bir seminer gerçek-
leştirdi. Seminerde katılımcılara çekilişle Panasonic Power Tools 
EY7441 LF2S – Matkap Vidalama ürünü hediye edildi. 
Güneş Enerjisinin Lideri, Üstün Panasonic Teknolojisi

Güneş enerjisi alanında 40 yılı aşkın deneyimi bulunan ve tüm dün-
yada 1 milyarın üzerinde güneş hücresi yatırımı gerçekleştiren Pa-
nasonic, Antalyalı sanayici ve yatırımcıları Güneş Panelleri ve Güneş 
Enerjisi Santralleri hakkında bilgilendirmek üzere bir seminer verdi. 

Seminerde katılımcılar, santral kurulumu ve santrallerden yüksek 
performans elde etmede kullanılacak teknolojiler gibi konularda 
bilgilendirildi. Panasonic Eco Solutions Türkiye İş Geliştirme ve Gü-
neş Enerjisi Sistemleri İş Birimi Satış Sorumlusu olarak çalışan Anıl 
Akci da en verimli güneş paneli olarak bilinen Panasonic HIT Solar 
Modüller ile ilgili bir sunum yaptı. Panasonic Güneş Enerjisi Sis-
temleri iş biriminden Ryo Goto, Japonya’da güneş panellerinin çatı 
kullanımı hakkındaki tecrübelerini aktardı. SEISO Başkan Yardımcısı 
İsmail Hakkı Karaca ve Proje Müdürü Selman Akay ise güneş takip 
sistemleri ve yıllık enerji üretiminin %30’a kadar artırılması, dağıtım 
sistemi kullanım bedellerindeki artışın sektöre etkisi ve ürün seçimi 
hakkında dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı. 

Türkiye, Günde Ortalama 7.2 Saat, Yılda İse 2.650 Saat 
Güneş Alıyor
Uzmanlar ülkemizin güneş enerjisini kullanmak için son derece el-
verişli olduğunu ifade ediyor. Konum olarak Türkiye, Avrupa’nın en 
güneyinde bulunmakla beraber güneş potansiyeli açısından günde 
ortalama 7.2 saat, yılda ise 2.650 saat güneşlenme saatine sahip 
durumda. 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 bulunu-
yor. Bununla beraber ülkemizde yatırımların İzmir’den Van’a doğru 
bir çizgi çekersek, bu hattın altında kalan kısımlarda yoğunlaştığı 
görülüyor. 
Özellikle MEDAŞ, KCETAŞ, Akdeniz EDAŞ ve Toroslar EDAŞ bölgeleri en 
popüler olan alanları temsil ediyor. Türkiye genelinde ortalama ola-
rak iyi ekipmanlarla kurulmuş sağlıklı projeler, 6-8 sene içinde geri 
dönüşünü tamamlayarak tesisin kara geçmesini sağlıyor. 
Panasonic, Ülkemizde Ödüllü Projeler Gerçekleştiriyor
Panasonic şu ana kadar güneş enerjisi çalışmaları kapsamın-
da; Türkiye’nin en büyük güneş takip sistemli tesislerinden olan 
4,6MW’lık ve Enerji Bakanlığı’ndan enerji verimliliği ödülü almış 
500kWp’lık çatı santrallerinin yapımını başarıyla tamamladı. Bu 
ödüllü santrallerin dışında yine geçici kabulü TEDAŞ tarafından 
yapılmış olan 4MW’lık, kurulum ve sevkiyat aşamasında olan 11,6 
MW’lık ve üretim aşamasında olan 7,5 MW’lık projeleri  bulunuyor. 
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Schneider Electric, Dünyanın En Az Enerji 
Harcayan AC/DC Kontaktörünü Piyasaya Sürdü

Schneider Electric’in geliştirdiği TeSys D green kontaktör serisi, 
dünyanın en az enerji harcayan AC/DC kontaktörü olarak yeşil 
dönüşüme katkıda bulunuyor.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schne-
ider Electric, işletmelerin enerji sorunlarını en aza indirip, verimli-
liği artırarak, küresel ısınmayı 2°C sınırının altında tutma vizyonu 
doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Bu doğrultuda, dünyayı 
kontaktör ile tanıştıran Schneider Electric, 180 yılı aşkın tarihinde 
bir ilke daha imza atarak “yeşil ürün” serisine bir yenisini ekledi. 
Yeşil dönüşüm sloganıyla yola çıkan TeSys D green kontaktör serisi, 
inovatif elektronik bobinleri sayesinde elektromekanik tip kontak-
törlere kıyasla %80’e kadar enerji tasarrufu sağlıyor.  Ayrıca, röleye 
gereksinim duyulmadan doğrudan PLC kontrolü, daha az referans 

sayısı ile yalın ve kolay ürün seçimi ve sessiz çalışma performansı 
gibi özellikleriyle de öne çıkıyor. TeSys D green kontaktör serisinin 
temel avantajları ise şunlar:

• Düşük kumanda akımı ile daha az enerji tüketimi,
• 80 A’e kadar doğrudan PLC kontrolü, 
• Bobin akımını izleme ve kontrol imkanı, mekanik şok ve titreşim 
kaynaklı kontak konumu değişiminin önüne geçebilme,
• Sabit açma/kapama süresi ile işletme güvenliği,
• Donanım iyileştirme söz konusu olduğunda işletmelerdeki mevcut 
kontaktörlerin yerine kolayca kullanılabilme.
TeSys D green; enerji tasarrufuna ek olarak anahtarlama ve kontrol 
çözümleri ile güvenilir ve bağlantılı olmanın yanı sıra endüstriyel sü-
recin her adımında da kullanışlıdır. 
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Gaosong’tan 45 Derecelik Kullanıcı Dostu Kablolama
45 Degree Angled User-Friendly Cables by Gaosong

27 yıllık tecrübesiyle endüstriyel otomasyon, asansör, elektrik, 
toplu taşıma, yeni enerji, aydınlatma, haberleşme, enerji temi-
ni, güvenlik, gemi sanayi gibi sektörlere hizmet veren Gaosong, 

45 derece vidasız köprülenebilir PCB klemensleri ile hızlı montaj 

avantajı sağlıyor. Dünya çapında bir satış ağına sahip olan markanın 
ürünleri, Özdisan Elektronik güvencesiyle Türkiye pazarına ulaşıyor. 
Endüstriyel otomasyon, asansör, ölçme, elektrik güç bağlantıları 
gibi alanlarda kullanılan Gaosong DG262-5.0, 45 derecelik kullanıcı 
dostu kablolaması, köprü atabilme özelliği ve 4 mm2 azami kablo 
çapıyla öne çıkıyor.  
Gaosong’un Resmi Distribütörü Özdisan Elektronik
Endüstriyel bağlantı alanlarındaki terminal bloklarının önde gelen 
üreticilerinden ve ileri teknoloji işletmelerinden biri olan Gaosong’un 
ürünlerini, resmi distribütörü Özdisan Elektronik’in online satış plat-
formu ozdisan.com’dan temin edebilirsiniz.

Offering their services to sectors such as automation, elevator, elec-
tricity, public transportation, new energy, lighting, communication, 
power generation, security, shipbuilding, etc. for 27 years, Gaosong 
brings the convenience of quick installation with 45 degree and angled 

screwless PCB Terminal blocks. The brand has a worldwide distribution 
network and Özdisan Electronics introduces the brand’s products to the 
Turkish market. 
Gaosong DG262-5.0 is commonly used in applications such as indus-
trial automation, elevator, measuring, electrical power connections 
and the products stands out with its properties such as 45 degree user-
friendly wiring, bridge fitting, and maximum cable diameter of 4 mm2.  
Özdisan Electronics Is The Official Distributor Of Gaosong
The leading manufacturer of terminal blocks in terms of industrial con-
nections and one of the high tech businesses, Gaosong products are 
available from Özdisan Electronics, official distributor of Gaosong in 
Turkey, on ozdisan.com 
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Elektrik Üretene Esnaf Statüsü

Yerli ve milli enerji hedefinin desteklenmesi için ekonomi pake-
tinde önemli düzenlemeler yer aldı. Ürettiği elektriği satanlar 
gelir vergisinden muaf esnaf kapsamına alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın yerli ve milli enerji 
kaynaklarının artırılması projesi ekonomi paketi ile desteklendi. 
Ürettiği elektriği satanlar gelir vergisinden muaf esnaf kapsamına 
alındı. Küçük LPG dağıtıcılarının stok yükümlülüğü kaldırılırken, 
kesintisiz doğalgaz tüketimi için anlık boru gazı ve sıkıştırılmış gaz 
ithalatı yapılabilmesi sağlanıyor. Meclis’e sunulan ekonomi paketi-
nin önemli ayağını oluşturan enerji sektörüne yönelik düzenlemeler 
şöyle:
Yenilenebilir Enerjiye Teşvik
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi teşvik 
ediliyor. Sahibi olduğu ya da kiraladığı konutta, lisanssız yürütüle-
bilecek faaliyetler kapsamında kurdukları, çatı ve cephe uygulamalı 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve kurulu gücü azami 10 kW 

olan, elektrik üretim tesisinden ürettikleri elektrik enerjisini son 
kaynak tedarik şirketlerine satan kişiler, gelir vergisinden muaf esnaf 
kapsamında sayılıyor. 

Bu şekilde ürettikleri elektriği tedarik şirketlerine satan kişilerin 
belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme yükümlülüğü 
olmayacak. Baraj inşası için yapılan kamulaştırmalarda, taşınmaz 
mallarının sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulduğunu 
iddia edenler dava açmadan önce mallarının da kamulaştırmaya 
tabi tutulması için ilgili valiliğe başvurabilecek. Başvurular valilikçe 
kurulacak komisyon tarafından değerlendirilecek.
Stok Zorunlu Değil
Belirli bir büyüklük seviyesini yakalayana kadar küçük LPG dağıtıcı li-
sans sahiplerinin ulusal petrol stok mükellefiyeti kapsamındaki stok 
yükümlülüğünden muaf tutulması öngörülüyor. Petrol hakkı sahibi 
şirketlerin mücbir sebep hallerinin kapsamının kısmi veya genel se-
ferberlik hali, genel salgın hastalık, faaliyet ve yükümlülüklerin 
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yerine getirilmesini engelleyen ve yükümlünün kendisi dışındaki 
nedenlerden kaynaklanan diğer halleri kapsayacak şekilde tanım-
lanması ile yatırımların korunması sağlanıyor.
Borda Ar-Ge Desteği Artıyor
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün Ar-Ge projelerinde, desteklerin 
açılacak özel hesaplara aktarılarak harcamaların proje yürütücü 
idareler tarafından gerçekleştirilebilmesi sağlanacak. Görev alan 
personele teşvik edici ücret ödenebilmesi, lisansüstü öğrencilere ve 
doktora sonrası araştırmacılara burs verilebilmesi için özel kuruluş-
lardan destek alınabilmesi öngörülüyor.

Süryani Vakfı Sürprizi
Pakette Süryani Vakfı’na ilişkin düzenleme de dikkat çekti. Tapu ka-
yıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte kanun tasarısına ekli 
taşınmazların bulunduğu bölgede yer alan Süryani cemaatine ait 
vakıflar arasından belirlenecek taşınmazların Süryani cemaatine ait 
vakıflar adına devri öngörülüyor.
Kesintisiz Doğalgaz Tüketimi
Sürekli ve kesintisiz doğalgaz tüketimi için uzun dönemli kontrata 
bağımlı olmayan anlık boru gazı ithalatı ve sıkıştırılmış doğalgaz 
ithalatı yapılabilecek. Ülke arz güvenliğinin sağlanmasını teminen 
sürekli ve kesintisiz doğalgaz tüketiminin sağlanabilmesi amacıyla, 

uzun dönemli kontrata bağımlı olmayan anlık boru gazı ithalatı ve 
sıkıştırılmış doğalgaz ithalatının yapılabilmesi de sağlanıyor. Bir 
takvim yılındaki spot boru gazı ithalat miktarı ve uygulama yöntemi 
Enerji Bakanlığı görüşü alınarak belirlenecek.
Elektrik İthalatında % 60 Düşüş
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, yerli ve yenilenebilir kaynak-
lara ağırlık vermesi, Türkiye’nin elektrik ithalat faturasını düşürdü. 
Türkiye’nin elektrik ithalatı 2017’de yüzde 60 azalarak 213.6 milyon 
dolardan 85.5 milyon dolara düştü. 2016’da Yunanistan, Bulgaris-
tan, Azerbaycan ve Gürcistan’dan toplam 4 milyar 366 milyon 780 

bin kilovatsaat elektrik alındı. Geçen yıl ise Yunanistan, Bulgaristan, 
Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Çekya’dan alınan elektrik miktarı yüz-
de 61.8 azalarak 1.6 milyar kilovatsaate indi.
Yabancı Para Hamlesi
Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef 
sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemi ve bu dönemi 
takip eden hesap döneminde sermaye olarak yurt dışından getirilen 
yabancı paralar için yeni bir değerleme getiriliyor. Getirilen yabancı 
paraların, hesap dönemi sonuna kadar kullanılmayan kısmı ile ya-
tırımları gerçekleştirmek üzere kullanılan kısmı için, yabancı para 
değerlemesi nedeniyle ortaya çıkacak vergisel sonuçlar önlenecek.
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Kesintisiz Enerjiye 5 Yıl Kesintisiz Garanti Fırsatı 

Teksan’dan yeni jeneratör alana 5 yıl garanti kampanyası. Dün-
yanın dört bir yanına kesintisiz enerji sağlayan Teksan Jenera-
tör, 2018’e sektörde bir ilk olan kampanyası ile başladı. Teksan, 

ürünlerine duyduğu güvenle yeni jeneratör alımlarında 5 yıllık bakım 
sözleşmesi imzalayan müşterilerine 2 yıl yerine 5 yıl garanti veriyor. 

Yıl boyu sürecek “Çak Bir 5’lik” adını taşıyan kampanyada erken dav-
rananlar Teksan’ın diğer ayrıcalıklı hizmetlerinden yararlanma şansı 
da yakalayacaklar. Böylece 30 Nisan’a kadar jeneratör alımı yaparak 
kampanyaya dahil olanlar 5 yıl garantiye ek olarak GSM destekli 
Uzaktan İzleme ve Kontrol Modülü ve Uzaktan İzleme Hizmeti’nden 
de herhangi bir ek bedel ödemeden yararlanabilecekler.
Kaliteli ürünleri ve satış sonrası hizmetleri ile “Güvenilir güç her 
zaman yanınızda” diyen Teksan Jeneratör, sektörde ilk olan özel bir 
kampanyaya imza attı. 

Müşteri memnuniyetini ilk sıraya koyan şirket, 2018 yılını Türkiye 
çapında başlattığı “Çak Bir 5’lik” kampanyası ile karşılamanın heye-
canını yaşıyor. 
Teksan’ın ürünlerine duyduğu güveni yansıtan kampanya kapsa-
mında 2018 yılı boyunca yeni jeneratör alımlarında 5 yıllık bakım 
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sözleşmesi imzalayan herkes 5 yıl garanti hakkı kazanıyor. Teksan 
ayrıca 30 Nisan’a kadar kampanyaya katılacaklara 5 yıl garantiye ek 
olarak GSM destekli Uzaktan İzleme ve Kontrol Modülü ile Uzaktan 
İzleme Hizmeti hediye ediyor. İnovatif özelliği ile dikkat çeken bu 
ürün jeneratör çalışma ve performans verilerini anlık olarak takip 
etme olanağı sağlıyor. Teksan’ın kuruluşundan bu yana müşterileri 
ile kurduğu güvene dayalı ilişkiden ilham alarak hayata geçirdiği ve 
sektörde benzeri olmayan “Çak Bir 5’lik” kampanyasına katılmak ve 
detaylı bilgi almak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
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Aksa Jeneratör CNR Avrasya BOAT Show’da
 Yenilikçi Ürünlerini Tanıttı 

Türkiye jeneratör pazarının lideri olan ve Asya, Avrupa, Afrika ve 
Amerika’da bulunan 13 ofisi ile küresel sektörde ilk 5 firma ara-
sında yer alan Aksa Jeneratör, 10 – 18 Şubat 2018 tarihleri ara-

sında İstanbul’da gerçekleşen dünyanın en büyük ikinci boat show 
fuarı olan CNR Avrasya BOAT Show’a yenilikçi ürünleriyle katıldı.

Denizcilik sektörünün önde gelen bin 500 markası 3 bin 500’ün 
üzerinde deniz aracının sergilendiği CNR EXPO Yeşilköy’deki fuar ala-
nında Aksa Jeneratör, kesintisiz enerji için sunduğu çözüm hizmet-
lerini tanıttı. Cummins Onan marka marin jeneratör ürünleriyle fuar 
ziyaretçilerinden yoğun ilgi gören Aksa Jeneratör, CNR EXPO Yeşil-

köy’deki fuar alanında sektör profesyonelleri ve deniz sevdalılarıyla 
buluşma fırsatını yakaladı. 
Fuara ilişkin görüşlerini paylaşan Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, 
“Enerjinin kesintisiz sağlanması her sektör için kritik bir önem arz 
ediyor. Kesintisiz enerji sorumluluğunu alarak çıktığımız bu yolda 

müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmak için faaliyetlerimizi sür-
dürüyoruz. Yaptığımız tüm işlere bu sorumluluğu yansıtmaya gayret 
gösteriyoruz. Kendimize koyduğumuz iş hedefimiz her ürettiğimiz 
üründe en iyisi olmak. Aksa Jeneratör olarak bu hedef doğrultusun-
da çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. 
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ABB Merkezi İnverter PVS800, Artık 2 MW Gücünde

ABB, son derece başarılı PVS800 merkezi inverter serisinin yeni 
bir üyesi olan yüksek güçlü merkezi inverteri PVS800-57B’nin 
piyasaya sürülmesiyle birlikte, kapsamlı güneş enerjisi inver-

ter portföyünü genişletmeye devam ediyor.
ABB, PVS800 merkezi inverter serisinin başarısının ardından, ABB’nin 
güç inverterleri teknolojisindeki uzun yıllara dayanan tecrübesi ile 
geliştirilen,  yüksek güçlü bir merkezi inverter olan PVS800-57B’yi, 

ailenin yeni bir üyesi olarak piyasaya sürdü. Yeni PVS800-57B mer-
kezi inverterler, 2 MW’a kadar güç değerlerine sahip kompakt ve 
bakım kolaylığı sağlayan tasarımıyla fotovoltaik (PV) güneş enerji 
santrallerinin genel sistem maliyetini düşürüyor. Doğru ayna tasa-
rımı ile birleştirilen modüler doğru akım (DC) giriş tasarımı, sistem 
entegratörlerine üstün kullanım kolaylığı sağlıyor.
Önceki PVS800 modellerine kıyasla yüzde 50 daha fazla güç yoğun-
luğuna sahip olan yeni PVS800-57B, hem alan ihtiyacı hem de kW 
başına hacim açısından piyasadaki en kompakt inverterlerden biri-
dir. Bu özelliği hem kurulum hem de kabin alanı ihtiyacını azaltarak 
nakliye maliyetlerini düşürmektedir. Daha büyük inverter güç de-
ğeri; daha büyük transformatörlerin kullanılmasına olanak vererek 
orta gerilim tarafında da önemli bir tasarruf sağlamaktadır. Yeni ABB 
merkezi inverterleri, 1645 kW ve 1732 kW nominal güç oranlarında 
50°C’ye tam güç; 50°C’tan 60°C’ye kadar da lineer azalan güç verme 
kabiliyetiyle geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı sunuyor. Bu da ürü-
nü sıcak iklim koşulları için son derece uygun hale getiriyor. 50°C’de 
1645 ve 1732kW güçlerinde olan inverterler 25°C’de yaklaşık %20 

bir güç artışı ile sırasıyla 1975 ve 2078kW güçlerinde de kullanıla-
bilmektedir.
Doğru ayna tasarımı ve modüler DC giriş bölümü ile inverter, özel-
likle DC kablo türü ve ihtiyaç duyulan bağlantı kutusu sayısı dikkate 
alındığında sistem entegratörlerine, kabin ve BOS (sistem dengesi) 
düzenlemelerinin tasarımında esneklik sunuyor. PVS800-57B mer-
kezi inverter, 24 girişe kadar genişletilebilen standart 16 sigortalı 

bara girişi özelliği ile piyasaya sunulmaktadır. Buna ek olarak DC 
giriş bölümü, giriş başına entegre DC akım ölçümü özelliği ile do-
natılabilmektedir.
PVS800-57B, PVS serisi inverterlerin gece-gündüz reaktif güç bes-
leme fonksiyonu, aktif ve reaktif güç kontrolü gibi standart şebeke 
destek özelliklerini de içeriyor. ABB, PVS800-57B’yi ayarlanabilir 
şebeke destek özellikleriyle yerel şebeke gereksinimlerini ve gele-
cekteki akıllı şebekeleri desteklemesini sağlamaya odaklanan global 
bir anlayışla geliştirdi.
ABB merkezi inverterler çok megawatt’lı PV güç santralleri için ta-
sarlanmıştır ve ayrıca ABB merkezi inverterin gelişmiş şebeke destek 
işlevi sayesinde, projenin bulunduğu yere bakılmaksızın tüm şebeke 
bağlantı gereksinimlerini karşılamak mümkündür. 
Güvenilirlik sağlamak, müşterilerimizin gereksinimlerini karşılama-
ya yardımcı olmak ve sürdürülebilir bir yatırım getirisi sağlamak için, 
ABB 60’tan fazla ülkede eksiksiz bir kullanım ömrü hizmeti sunan 
özel bir küresel hizmet ağıyla müşterilerini desteklemektedir.
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Schneider Electric, Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji 
(SEforALL) ile Ortak Oldu

Schneider Electric, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefi 7 taahhüdündeki ilerlemeyi hızlandırmak üzere SEfo-
rALL ile işbirliğine imza attı. Şirket ve SEforALL, evrensel enerji 

erişimi vizyonu ve özel programlar aracılığıyla enerji verimliliğini 
artırmaya yönelik ortak bir tutku ile hareket ediyor.
Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde lider Schnei-
der Electric, kar amacı gütmeyen global bir kuruluş olan Herkes İçin 
Sürdürülebilir Enerji (SEforALL) ile ortak olarak, enerji yoksulluğunu 
azaltma ve çevre dostu enerjiye evrensel erişim olanağı sağlama 
konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bu işbirliğiyle, enerjiye yönelik 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 7’ye doğru ilerle-
meyi hızlandırmak hedefleniyor. Dört yıllık ortaklık, 23 Ocak 2018’de 
Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı’nda, 
BM Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji Genel Sekreteri ve Özel Temsil-
cisi Rachel Kyte ile Schneider Electric Başkanı ve CEO’su Jean-Pascal 
Tricoire tarafından imzalandı.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 7’ye Ulaşmak
Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma gündemi, yoksulluğun 
her yerde herkes için ortadan kaldırılması, gezegenin korunması ve 
barış ve refahın sağlanması amacıyla 2030 yılına kadar 7 Sürdürü-
lebilir Kalkınma Hedefi (SDG) belirliyor. SDG 7, çocukların eğitimi, 
yaşam kalitesi, ekonomik kalkınma ve etkili sağlık sistemi için bir ön 
şart olan “herkes için uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve çağ-
daş enerjiye erişim sağlamayı” amaçlıyor.
SDG 7, mevcut senaryolar altında 2030 yılında 1 milyar nüfus teh-
likeli veya “kirli” enerji biçimlerine bel bağlamaya devam ederken, 
evrensel erişimle bu boşluğu doldurmayı hedefliyor. SDG 7 ayrıca, 
enerji verimliliğini önemli ölçüde artırmayı ve yenilenebilir enerji-
nin global enerji karışımında yaygın olarak kullanılmasını sağlamayı 
amaçlıyor.

Yapılan iş birliğini değerlendiren Jean-Pascal Tricoire “Enerjiye erişi-
mi vazgeçilmez bir insan hakkı haline getirmek ve nüfusun büyük bir 
bölümünde yaşam kalitesini azaltan enerji dağılımına dair hepimi-
zin sorumlulukları var. Bu sorumluluğun bilincinde bir şirket olarak 
Schneider Electric, kritik önemi ve karmaşık zorlukları göz önüne 
alındığında ortak bir çaba gerektirecek olan bu amaca ulaşmaya 
yardımcı olmakla için çalışıyor” şeklinde konuştu
SEforAll CEO’su Rachel Kyte ise “Kimseyi geride bırakmayan bir enerji 
geçişi sağlama konusunda ticari liderlik kritik önem taşıyor. Bu or-
taklık, herkes için temiz, uygun maliyetli ve güvenilir enerji sağla-
yabilecek verimli, eşit ve esnek bir enerji sistemi yaratma çalışmala-
rımızı destekleyecektir. Schneider Electric, Herkes için Sürdürülebilir 
Enerji ağına katılarak, enerjiye erişim boşluğunu doldururken birlik-
te daha ileriye ve daha hızlı hareket etmeye odaklanan bir harekete 
liderlik ediyor” dedi.
Paylaşılan Enerji Verimliliği Vizyonuna Bağlı Bir Ortaklık
Kar amacı gütmeyen SEforAll,  SDG 7’ye ulaşmak için devlet, özel 
sektör ve sivil toplum liderleri ile birlikte çalışıyor. Bu ortaklık sa-
yesinde Schneider Electric, Enel, Iberdrola ve Philips Lighting gibi 
şirketlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler Vakfı ve Global Off-Grid Ligh-
ting Association (GOGLA) gibi kuruluşlarla bir araya geliyor. Bir ortak 
olarak Schneider Electric, şu dört programın geliştirilmesine ve etkin 
bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmayı taahhüt ediyor: “Bina 
Verimliliği Hızlandırıcı”, “Endüstriyel Enerji Verimliliği Hızlandırıcı”, 
“İnsan Merkezli Hızlandırıcı” ve “Elektrifikasyon Hızlandırıcı”.
Schneider Electric, dört programın her biri için doğrudan kendi çalı-
şanlarını görevlendirdi. Bu çalışmayı desteklemek için Şirket, enerji 
erişimi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjide maksimum etki 
yaratacak kaynaklara odaklanmaya yardımcı olacak bir araç olan ısı 
haritaları gibi SEforALL kaynaklarına erişime sahip olacak. Haritalar, 
sürdürülebilir enerjide global ilerlemeyi, 80’den fazla gösterge (kul-
lanılan enerji türü, elektrik şebekelerinin kalitesi, enerji sağlayıcıları, 
vb.) de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan alınan bilgileri temel 
alarak gösteriyor. 
SEforALL ile yapılan bu ortaklık, Schneider Electric’in sürdürülebi-
lirlik stratejisi doğrultusunda güvenli, güvenilir, verimli ve sürdürü-
lebilir enerjiye evrensel erişim sağlama sorumluluğunu destekliyor. 
2005 yılından itibaren Şirket, sürdürülebilir kalkınma performansını, 
enerji ile ilgili işlerde eğitim alan yoksul insan sayısına (2015 ve 2017 
yılları arasında 150.000 kişi) ilişkin bir gösterge içeren Gezegen ve 
Toplum barometresi aracılığıyla izliyor.
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Tuzla Belediyesi, Kamu Alanında İstanbul’un 
En Büyük Güneş Enerji Santralini Hizmete Açtı

Tuzla Belediyesi, yıllık 650MWh elektrik üreten, kamu alanında 
İstanbul’un en büyük güneş enerji santralini Tuzla Belediyesi 
Şelale Eğitim Parkı’nda hizmete açtı. Tuzla Belediye Başkanı 

Dr. Şadi Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada “Bu alanda da bir öncülük 
yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Türkiye’nin en fonksiyonel 
parkı olarak hizmete kazandırdığı Şelale Eğitim Parkı’da bir yeniliğe 
daha imza attı. Türkiye’nin İlk Holografik Hayvanat Bahçesi Nuh’un 
Gemisi HoloZoo, Tuzla Belediyesi Bilim Merkezi, Corpus (İnsan Vü-
cudunu Görerek Tanıma), Planetaryum-Gözlemevi, Güneş Saati ve 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın kişisel Teknolojinin Serüve-
ni Sergisi gibi eğitim, bilim ve eğlenceyi bir arada bulunduran Tuzla 
Belediyesi Şelale Eğitim Parkı, Tuzla Belediyesi tarafından yaptırılan 
kamu alanında İstanbul’un en büyük güneş enerji santraline de ev 
sahipliği yaptı.
Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda gerçekleştirilen açılışa AK 
Parti İstanbul Milletvekilleri Mehmet Ali Pulcu ve Osman Boyraz, 
Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Feh-
mi Tosun, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe 
Başkanı Sebahattin Demirci ile vatandaşlar katıldı. Şelale Eğitim 
Parkı’na elektrikli mini araçla gelen Başkan Dr. Şadi Yazıcı, belediye-
nin kullandığı elektrikli araçları yakından inceledi.

Her Alanda Olduğu Gibi Tuzla’da Bir İlk Daha Gerçekleştirildi
AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Sebahattin Demirci, açılışta yaptığı ko-
nuşmada Tuzla Belediyesi’nin bir ilki daha gerçekleştirdiğini söyledi. 
Demirci, “Tuzla Belediyesi tarafından İstanbul’un kamudaki en bü-
yük güneş enerji santralinin yapılması, hayata geçirilmesi takdire şa-
yan. Tuzlamız’da her alanda olduğu gibi bu alanda da bir ilki hayata 
geçirmiş olduk” dedi.

Öncülük Yapmaktan Mutluluk Duyuyoruz
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada 
kamu olarak İstanbul’daki en büyük güneş enerji santralini kurma-
nın ve öncülük yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 

Başkan Yazıcı, “Şelale Eğitim Parkı’mızda havuzlarımız, buz pateni-
miz, bowlingimiz hatta şelalemiz dahil olmak üzere bunların hepsi 
elektrik harcıyordu. Biz de bunun çok büyük bir enerji harcaması-
nın olduğu düşününce de bu işi biz nasıl çözeriz dedik. Parkımızda 
Anadolu Kültür Merkezi’nin çatısında 4 bin 200 metrekarelik alanın 
üstüne güneş paneli koyarak Şelale Eğitim Parkı’nı kendi kendine 
yeten ve kendi enerjisini sağlayan ve kazanç sağlayan bir park haline 
getirdik. Yaklaşık 5-6 yılda kendini amorti edip 10 yıl garantili 25 yıl 
ömrü olan bu paneller sayesinde de biz öncülük yapmış olacağız. 
Enerji savaşlarının olacağı bir dönemde kendi enerjisini üreten bir 
ülke olmak adına her türlü enerji kaynaklarının mutlaka değerlendi-
rilmesi gerektiğine inanıyoruz ve burada da bir öncülük yapmaktan 
mutluluk duyuyoruz” dedi.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi’nin çevre 
dostu, temiz enerji kaynaklarını diğer alanlarda da kullandığını be-
lirterek “Parkımızda güneş enerjisinin yanı sıra rüzgar enerjisinden 
faydalanarak akülü engelli araçları, cep telefonu şarjını sağlayan 
direklerimizi de kullanıma açtık. Karbon ayak izimizi küçülten dünya 
çapındaki projemizi de sürdürüyor, alternatif enerji kullanılması ko-
nusunda elimizden geleni yapıyoruz” ifadesini kullandı.
Tuzla’ya Büyük Projeler Yakışıyor
Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır da konuşmasında Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’yı tebrik etti. Tuzla’ya büyük projelerin yakış-
tığını vurgulayan Kaymakam Çalışır, “Bu kadar fonksiyonel mekanı 
bu kadar metrekare içerisinde büyükşehirlerde toplayabileceğiniz 
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bir başka ilçe var mı bilmiyorum ama o nadir ilçelerden birisiyiz. 
Ben başkanımızı yürekten kutluyorum. Tüm arbedeler, tüm savaşlar, 
tüm çekişmeler aslında enerjiye hakim olma, olanlara yakın olma, 
enerjiyi gidip zorla alma, diyalogları yakın tutma akraba olma gibi 

etrafında dönüyor. O yüzden işin çekirdeğini oluşturan böyle bir te-
sisin kendi ayakları üzerinde durabilmesi, kendi ihtiyacını karşılıyor 
olabilmesi de başka bir güzellik, Başkanımızı gönülden tebrik edi-
yorum. Şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Şu ifadeyi lütfen çok iddialı 
bulmayın. Büyük projeler Tuzla’ya yakışıyor. Birçok büyük projeye 
imza atmış bir ekiple beraber çalışıyoruz. Başkanımız başta olmak 
üzere bu ve benzeri işlere katkı veren ekibine gönülden kutluyorum” 
şeklinde konuştu.

Milletvekili Pulcu, Başkan Yazıcı’yı Tebrik Etti
AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mehmet Ali Pulcu da konuşmasında 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür etti. Pulcu, konuş-
masında şu ifadeleri kullandı: “Doğal enerjiler kullanılırken mede-
niyetler arasında çok büyük farklar yoktu. Önce kömür, ardından 
petrolle medeniyetler arasında çok büyük farklar oluşmaya başladı. 
O enerjilere ulaşan insanlar hem yönetim sistemini değiştirdiler hem 

büyük pastayı kendilerine aldılar. Petrolün de devri geçiyor ve başka 
imkanlar bulunacak. Enerji kaynaklarıyla ilgili iyimser düşünenler 
“Umulmadık enerji kaynakları bulacağız. Eskilerden daha temiz ve 
daha verimli olacak” diyorlar. Bugün de bu örneğin altındayız. Ben 
huzurlarınızda Şadi Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum”.
Tuzla’da İnanılmaz Projeler Yapılıyor
TBMM’de aynı zamanda Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bil-
gi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi olan AK Parti İstanbul Milletvekili 
Osman Boyraz da konuşmasında, Tuzla’da inanılmaz projelerin ger-
çekleştirildiğini vurguladı. Boyraz, “Böylesine güzel bir hizmetin 
açılması dolayısıyla gerçekten gurur duydum. İstanbul’un en büyük 
kamu ve belediyecilik yatırımları arasında yer alan bir projenin açı-
lışını gerçekleştiriyoruz. Belediyecilik hizmetlerinde nereden nereye 
geldik. Belediyecilik sadece yol, kaldırım ya da buna benzer hizmet-
lerden oluşmuyor. Belediyeciliğin tanımı ve anlamı değişti. Kaliteli 

hizmetiyle halkıyla bütünleşen bir belediyecilik yapılıyor. Tuzla Be-
lediyesi Şelale Eğitim Parkı’nın inşaat zamanı da buraya gelmiştim. 
Bunu kimse hayal dahi edememişti. Bugün geldiğimiz noktada, 
yapılan hizmetlerde, içindeki fonksiyonlarla inanılmaz projeler ya-
pılıyor. Ben Belediye Başkanımıza belediyecilik hizmetinin dışına 
taşırdığı bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Tuzla Belediyesi Güneş Enerji Santrali
Konuşmaların ardından protokol şalteri açarak Tuzla Belediyesi Gü-
neş Enerji Santrali’ni hizmete açtı. 360,36 kwp kurulu güç ile üretilen 
elektriğin dağıtım şirketine satılması sonucu yıllık yaklaşık 324.000 
TL kazanç sağlayacak olan santral, Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim 
Parkı’nda Anadolu Kültür Merkezi’nin çatısında kuruldu.
4.358 m2 alanda 1386 adet 260Wp Polikristal PV panel kullanılarak 
hazırlanan Tuzla Belediyesi Güneş Enerji Santrali, 650MWh elektrik 
üreterek yıllık 216 konutun ve Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nın 
enerji ihtiyacının çevre dostu, temiz enerji kaynağı ile karşılanmasını 
sağlayacak. Yıllık yaklaşık 390 ton CO2’nin doğaya salınımı engelle-
yen ve bu yönüyle yılda 35.454 adet ağacı kurtaran Tuzla Belediyesi 
Güneş Enerji Santrali, amortismanını 5 yılda sağlayacak. 

www.sektorumdergisi.com         Mart  March  2018

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı





168

haber

www.sektorumdergisi.com         Mart  March  2018

Bu Binanın Enerjisi de Güneşten Geliri de

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2013 yılından beri 
hizmet veren “Ekolojik Bina”da kurulan güneş panelleriyle, bi-
nanın tüm enerjisi güneşten sağlanırken, 3 yıldan beri üretilen 

2 bin kilovat enerji de satılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaklaşık 5 yıldan bu 
yana hizmet veren “Ekolojik Bina”da kurulan güneş panelleriyle bi-
nanın tüm enerji giderleri güneşten sağlanıyor.
Gaziantep Üniversitesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın da destek 
sunduğu ekolojik binada, yenilenebilir enerji sistemleri, enerji ve-
rimliliği, çevrenin korunması, atık yönetimi, ekosistemin korunma-
sıyla alakalı tanıtım ve bilgilendirme hizmeti verilirken, her yaş ve 
meslek gruplarına uygun eğitimler, seminerler, atölye çalışmaları 
düzenleniyor.
Enerji kaynakları hakkında yeni fikirlerin paylaşılıp geliştirilebildiği 
binada, öğrencilerin, turistlerin çalışma alanı olarak kullanabilme-
leri için bir bilgisayar odası, konferans salonu, dinlenme alanları, 
tanıtıcı filmler ve binanın maketi yer alıyor.
Merkezin tüm enerji ihtiyacının bahçede kurulan güneş panelleriyle 
sağlandığı binada, her yıl 2 bin kilovatsaat enerji de satılıyor.
Amaç Farkındalık Oluşturmak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekolojik Kent Tasarım Şube Müdü-
rü Seda Güleç, binanın 325 metrekareden oluştuğunu ve yüzde 90 
enerji tasarrufu sağladığını söyledi.
Bu projeyi yapmalarındaki amacın farkındalığı artırmak olduğuna 
değinen Güleç, güneş enerjisi sisteminin kurulumunun maliyetli 
olmasına rağmen 5-6 yılda kendisini amorti ettiğine dikkati çekti.

Binadaki tüm enerji ihtiyacının güneşten karşılandığını dile getiren 
Güleç, şunları kaydetti: “Mekanik, ısıtma, soğutma, havalandırma ve 
aydınlatmanın tamamını bahçemize konumlandırdığımız 20 kilovat 
uydu gücüne sahip güneş enerjisiyle karşılıyoruz. Bütün enerji ihti-
yacının tamamı ürettiğimiz enerjiden daha az. Her yıl 2 bin kilovat 
kadar artı durumdayız. 2015 yılından beri Türkiye Elektrik Dağıtım 
A.Ş. ile anlaşmamız var. Ürettiğimiz enerjinin fazlasını direkt trafoya 
vererek TEDAŞ’a satıyoruz. Hava kapalı olduğunda, geceleri aküleme 
sistemiyle depoladığımız enerjiyi kullanıyoruz. Bu sistem insanlara 
farklı geliyor. Biz de özelikle panelleri bahçeye kurduk. Gelip gezen-
ler oluyor. Buraya gelip inceleyince, binanın performansını görünce 
bu tür yerlerde yaşamak istiyorlar. 10 kişilik ekibimizle mesai saatle-
ri içerisinde sabah 08.00 ile akşam 17.00’ye kadar burada çalışarak 
anaokulundan itibaren her yaş grubunu ve meslek grubunu bilgi-
lendiriyoruz.”
“Yeşil Çatımızla Karbon Salınımını Aza İndiriyoruz”
Binanın PassivHaus ve Leed Platinium kriterlerine uygun olarak ha-
yata geçirilen ve PassivHaus sertifikası ile Türkiye’de bir ilk olma özel-
liği taşıdığına dikkati çeken Güleç, binanın üzerindeki yeşil çatıyla 
bitkilerin oksijen ürettiğini kaydetti.

Yeşil çatı denildiğinde akla çim geldiğini aktaran Güleç, “Oksijen üre-
ten bitkilerin yer aldığı bir sistem. Yeşil çatı sayesinde karbon salımı-
nı en aza indirmiş durumdayız. Bugün dünyada en çok konuşulan 
meselelerden biri enerji tasarrufunun yanı sıra karbon salınımı. As-
lında ne kadar karbon salarsanız hayatınız o kadar riske giriyor. Hava 
kirliliği hastalıklara sebep oluyor. Yeşil çatı oksijen üretirken tampon 
görevi de görüyor. Soğuk havanın direkt içeri girmesini engelliyor. Su 
izolasyonu sağlıyor. Çatıdaki fazla suyu depoluyoruz. Yeniden bahçe 
sulamada kullanıyoruz” diye konuştu.
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Tunçmatik, Monako’dan Ödülle Döndü

Monako’da gerçekleşen “Distree EMEA” etkinliğinde Tunçma-
tik, “Diamond Award” ödülüne layık görüldü. Türkiye’nin 
Enerji Çözümleri markası olarak yarım asrı geride bırakan 

Tunçmatik, Monako’da gerçekleşen “Distree EMEA 2018”de; geçen 

sene olduğu gibi bu sene de, şarj ve enerji çözümleri konusunda 
Avrupa’nın en başarılı şirketi seçilerek, “Diamond Award” ödülüne 
layık görüldü.
Alanlarında lider üretici ve distribütörleri bir araya getiren ve dün-
yanın sayılı organizasyonlarından olan Distree EMEA; bu sene de, 
300’den fazla bayi ve distribütörün çevrimiçi oylamasıyla, farklı kat 
egorilerde en iyileri belirledi. 
Türkiye’de, 1969 yılından bu yana birçok ilke imza atarak sektöre yön 

veren Tunçmatik, şarj ve enerji çözümleri ile Avrupa’nın en prestijli 
ödüllerinden “Distree Diamond Award”ın sahibi oldu. Tunçmatik, bu 
geleneksel organizasyonda, ürün portföyü, ürün yol haritası, kanal 
programı, iş potansiyeli, pazara giriş stratejisi ve kalite gibi kriterler-

le değerlendirildi ve enerji alanında Avrupa’nın en başarılı markası 
seçildi. 
Tunçmatik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer, geçen sene elde 
ettikleri başarıyı bu sene de sürdürmenin gururunu yaşadıklarını be-
lirtirken; ürün ve hizmetlerinin kalitesini en yüksek seviyede tutmak 
için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Özer ayrıca, ürünlerinde-
ki tasarımsal ve donanımsal başarılarının; hem tüketici beklentile-
rini hem de hızla gelişen teknolojiyi göz önünde bulundurmaktan 
kaynaklandığının altını çizdi.
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TÜYAP Adana 12. İnşaat Fuarı 41 Bin 356 
Profesyonel Ziyaretçi Ağırladı

Ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörü, 
15-18 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Adana İnşaat - Kent ve 
IHS Fuarlarında bir araya geldi. Çukurova’nın önemli inşaat fir-

malarının yanı sıra Türkiye’nin dört bir noktasından da katılımcıları 
ağırlayan fuar, 41.356 profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. 
Ziyaretçi oranının geçen seneye göre arttığını söyleyen TÜYAP Ana-
dolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, “Bu yıl İnşaat fuarımız 
geçen yıla oranla yüzde 6,7 oranında büyüme gösterdi. Ziyaretçi sa-
yımızda da artış yaşandı. Fuarımızda yurt dışı bağlantıları kurmak 
isteyen firmalarımız için de yabancı alım heyetlerimizi yüzde 100 
arttırdık. Önümüzdeki yıl çıtayı daha yukarıya taşıyarak fuarlarımızı 
uluslararası seviyeye ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye 
konuştu. 

Adana’da bu yıl 12’incisi gerçekleştirilecek olan İnşaat, Kent ve IHS 
Fuarları ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile sona erdi. TÜYAP Adana tara-
fından, Adana Valiliği beraberinde Adana Büyükşehir Belediyesi, 
Çukurova Fuarcılık Anonim Şirketi, Adana Ticaret Odası, Adana Sana-
yi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği işbirliği ile Adana Organize Sanayi Bölgesi, İnşaat Müteah-
hitleri Konfederasyonu, Adana Müteahhitler Birliği, Adana İnşaat 
Mühendisleri Odası, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği, Adana Kamu 
Müteahhitleri Derneği ve Çukurova Belediyeler Birliği destekleri ile 
hazırlanan fuar, 121 katılımcı firmayı bir araya getirdi. Yaklaşık 6 bin 
metrekarede açılan fuar, izolasyondan tesisata, boyadan vitrifiye 
ürünlerine, çatı ve cephe kaplamalarından seramik mutfak ve ban-
yoya, kapı ve pencereden ısıtma soğutma sistemlerine kadar pek çok 
firma temsilcisini ağırladı. 
Yurt Dışı Ziyaretçisinde Yüzde 100 Artış
TÜYAP Fuarcılık olarak 11 yıldır Adana’da çeşitli sektörlerde fuarlar 
düzenlediklerini, inşaat fuarlarının da bu fuarlar arasında önemli bir 
yere sahip olduğunu belirten Alagöz, “İnşaat sektöründe önemli bir 
potansiyeli içinde barındıran Çukurova Bölgesi, fuarlar sayesinde iş 

hacmini ve ürünlerini hem yurt içi hem de yurt dışı alım heyetlerine 
gösterebiliyor. Yeni iş bağlantıları kuran firmalar ülke ekonomisine 
katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl inşaat fuarlarımızda 80 kişilik bir alım 
heyeti ağırlarken bu yıl fuarımızda 159 kişilik profesyonel ziyaretçi 
ağırladık. Yabancı alım heyetlerinde yüzde 100’lük bir artış yaşandı.” 
dedi.  Alagöz; İsrail, Karadağ, Bulgaristan, Kosova, Ürdün, Azerbay-
can, Gürcistan, Lübnan, Kıbrıs, İran’dan alım heyeti ağırladıklarını 
söyledi. 
Alagöz; “Yurt dışı alım heyetlerimiz ile fuar katılımcılarımızı bir araya 
getiriyor ve ikili iş görüşmeleri organizasyonu ile yeni iş ortaklıkları 
kurulmasına vesile oluyoruz. Ayrıca ülkenin dört bir yanından gelen 
inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, mimarlar, müteahhitler 
ve iş adamları ile katılımcı firmalarımız arasında iş bağlantıları ku-
rulması bizleri çok mutlu etti” dedi. 
4 Gün Boyunca Etkinlik Düzenlendi
12. Adana İnşaat Fuarlarında 4 gün boyunca bir dizi etkinlikler de 
düzenlendi. Çukurova Belediyeler Birliği tarafından 2 gün boyunca 
“Belediyelerde İnovasyon” toplantısı gerçekleştirildi. EPSDER tara-
fından Prof. Dr. İbrahim Uzun sunumuyla ‘’Isı Yalıtımı, Isı Yalıtımın-
da EPS ve Enerji de Tasarruf” konulu söyleşi yapıldı. Mimarlar Odası 
Adana Şubesi işbirliği ile 4 gün boyunca Fuarda; “Kentinizi Siz Plan-
layın” sloganı ile Adana Kent Mozaiği etkinliği yapıldı. Fuara gelen 
ziyaretçiler Adana’nın şehir planı üzerinde değişiklikler yaparak 
kendi kentini oluşturdu. Daha yeşil ve daha az katlı binalar isteyen 
ziyaretçiler, etkinlikten oldukça mutlu ayrıldı. 

Mimarlar ise Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu ile “Adana’nın Geleceği ve 
Yeni Kent Modeli” söyleşisinde bir araya geldi. Göksu’yu dinlemeye 
gelen mimarlar, söyleşinin ardından fuarı gezdi.  Ziyaretçilerin ve ka-
tılımcıların beğenisi ile son bulan TÜYAP Adana İnşaat-Kent ve IHS 
Fuarları, 14-19 Şubat 2019 tarihinde yeniden ziyaretçi ile buluşacak.
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İstediğiniz Yerden Kolayca Kablo Etiketleri Yazdırın

Brady Corporation’ın yeni, yüksek performanslı B-7643 halojen-
siz ve yapışkan olmayan kablo etiketi, aşındırıcı ortamlarda ka-
lın kabloların ve kablo demetlerinin tanımlanması için ekonomik 

ve pratik bir çözümdür. Yüksek hacimli masaüstü yazıcılarla yerinde 
ve mobil yazıcılarla sahada yazdırılabilen P-7643 kablo etiketi; güç, 

telekom, ICT, havacılık, toplu ulaşım ve savunma sektörlerinde faali-
yet gösteren şirketlere olağanüstü esneklik sağlar.
Yerinde ve Sahada Yazdırılabilir
Yeni halojensiz kablo etiketi, kalın kabloların ve kablo demetlerinin 
tanımlanması için daha fazla esneklik sağlar. Bu sağlam kablo eti-
ketleri yüksek adetlerde masaüstü yazıcı modeli kullanılarak tesislerde 
yerinde yazdırılabilir. Tanımlanmamış kabloları aynı etiketlerle saha-
da hızla etiketlemek için mobil yazıcı kullanılabilir. B-7643 etiketiyle 
uyumlu yazıcılar, BMP61 ve BMP71 etiket yazıcısı gibi mobil etiket 
yazıcılarını ve BBP12, BBP33 ve BP PR+ etiket y azıcısı gibi masaüstü 
sistemleri içerir. Bu, yeni B-7643 kablo etiketinin Brady’nin sağlam 

kablo tanımlama çözümleri serisi için harika bir yenilik olmasını 
sağlar. 
Ekonomik
B-7643 kablo etiketi, çok az artık bırakacak şekilde tasarlanmıştır. 
Etiket, yazdırılmak için astara ihtiyaç duymaz ve kullanıldıktan sonra 

çok az artık bırakır. Bir malzeme rulosundan kolayca çıkarılıp kablo 
bağlarıyla monte edilebilir.
Teknik Veri
Brady’nin etiket test laboratuvarları, yeni B-7643 halojensiz kablo 
etiketi için www.bradyeurope.com/tds adresinden edinilebilecek 
eksiksiz teknik veri sayfası oluşturmuştur. Teknik veri sayfası, etiketin 
uyduğu RoHS 2011/65/EU ve IEC 61249-2-21 halojensiz gibi norm 
ve düzenlemeleri ve DIN, ASTM ve askeri spesifikasyonlara göre kul-
lanılan test yöntemlerini içerir. Bu veriler, tanılama çözümlerine yeni 
halojensiz kablo etiketini eklemek veya belirli bağlamlar için kulla-
nımını belirtmek isteyen şirketlerin işine yarayacaktır.
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Zorlu Enerji İle JDECO  Filistin’de 
Güneş Santrali Kuracak

Zorlu Enerji, güneş santralleriyle Filistin’e elektrik üretecek. 
Türkiye’den Zorlu Enerji ile Filistin’in elektrik dağıtımının dört-
te birini gerçekleştiren ve Filistin’in ana elektrik dağıtıcısı olan 

JDECO (Jeruselam District Electricity Company), bölgeye elektrik 
sağlamak için ilk etapta 30 MW olmak üzere toplamda 100 MW ku-
rulu güce erişecek güneş enerjisi projelerinin yapılmasını öngören 
“Ortak Girişim Anlaşması”na imza attı.  
Zorlu Enerji ile Filistin’in elektriğinin yüzde 25’ini sağlayan elektrik 
dağıtım şirketi olan JDECO’nun hissedar olduğu Sharekat Kahrabaa 

Mohavazat AL-Quds AL-Urdineyyah (Sharekat) arasında “Ortak Gi-
rişim Anlaşması” imzalandı. Bölgenin elektrik ihtiyacını karşılamak 
için ilk etapta 30 MW olmak üzere toplamda 100 MW kurulu güce 
erişecek güneş enerjisi projelerinin yapılmasını öngören anlaşmanın 
imza töreni 8 Şubat Perşembe günü Zorlu Enerji ile JDECO temsil-
cilerinin ve uluslararası finansal kurumların katılımıyla gerçekleşti.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zorlu Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Zorlu, “Zorlu Grubu olarak enerji alanında 25 yıla 
dayanan bilgi birikimi ve deneyimimizi yenilenebilir enerji projele-
riyle yurt dışına taşımaya devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda 
geçen yıl bölgenin enerji ihtiyacını güneş santralleriyle karşılamak 
üzere JDECO ile imzaladığımız iyi niyet anlaşmasını daha somut 
adımlar atmak üzere ‘Ortak Girişim Anlaşması’ ile devam ettirmek-
ten mutluluk duyuyoruz. Bölgede şu anda 18 MW’lık bir güneş 
santrali bulunuyor. JDECO ile işbirliğimiz sayesinde bunu 100 MW’a 
çıkarmayı hedefliyoruz. Güneş başta olmak üzere farklı yenilenebilir 
enerji projelerine yurtdışında yapacağımız yatırımlarla enerjideki 
uluslararası gücümüzü artırmak istiyoruz.” 

“Filistin’e ve Çevresindeki Bölgelere Alternatif Bir Enerji
 Çözümü Sağlayacağız”
JDECO Başkanı Yusuf Dajani ise konu ile ilgili olarak “JDECO Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, hissedarlar ve çalışma arkadaşlarım adına Zorlu 
Enerji ile gerçekleştirilen bu ortak girişimin stratejik öneminin altını 
çizmek isterim. Bu ortaklık JDECO’ya Filistin’de sektörel bilgi, ortak 
kaynak mobilizasyonu ve güneş enerjisi sektörüne odaklanma ola-
nağı sağlayacak. Filistin halkına elektrik sağlama konusunda 100 
yıllık geçmişe sahip olan JDECO’nun Zorlu Enerji ile gerçekleştirdiği 

bu anlaşma sayesinde güneş enerjisi üretimi ve dağıtımında lider 
konuma yürüyerek uygun maliyetli, sürdürülebilir enerji kaynakları 
arayan Filistin’e ve çevresindeki bölgelere alternatif bir enerji çözü-
mü sağlayacağız. Zorlu Enerji’ye, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza 
ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine bu stratejik ortaklıkta bize des-
tek sağladığı için teşekkür ederiz” dedi. Filistin’in önde gelen elektrik 
dağıtım şirketi olan ve geçmişi 100 yıl öncesine dayanan, Osmanlı 
Devleti zamanında kurulan ve günümüzde Filistin elektrik dağıtımı-
nın dörtte birini sağlayan JDECO (Jerusalem District Electricity Com-
pany) Kudüs, Beithlehem, Ramallah ve Jericho bölgelerine elektrik 
dağıtım hizmeti veriyor. Filistin bölgesinde elektrik hizmeti sunan 
dört dağıtımcı şirketten biri olan JDECO, belediyelerin de hissedarı 
olduğu özel bir elektrik tedarik ve dağıtım şirketi konumunda. 
Güneş enerjisi alanda Türkiye’de çözüm ve hizmetlerini çeşitlendiren 
Zorlu Enerji ise Pakistan’da 300 MW kurulu güce sahip olacak güneş 
santralleri için kurulum çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu Enerji, ayrıca, 
rüzgâr ve güneş enerjisi bir arada çalışacak Pakistan’ın ilk hibrit sant-
rali için de ön lisansa sahip. 
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Teknolojinin Endüstriyel Çözümleri İzmir’de 
Görücüye Çıktı

İzmir, 22-25 Şubat tarihleri arasında endüstriyel çözümler alanında 
teknolojinin geldiği son noktayı gözler önüne seren bir fuara ev 
sahipliği yaptı. Makineler arası iletişimden yapay zekaya, üretim 

ve hizmet biçimlerini değiştirmeye aday pek çok yeni teknoloji, FIT 

’18- Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nda ziyaretçilere tanıtıldı.
FIT ’18 ile sektöre yeni bir vizyon getiren Bileşim Fuarcılık’ın hedefi, 
İstanbul’da sabitlenen sektör buluşmalarına dinamizm kazandırmak 
ve sanayi alanındaki teknolojik gelişmeleri İzmir’den başlayarak 
önümüzdeki dönemde Türkiye’nin çeşitli noktalarına taşımak. 
Üretim anlayışını dönüştürecek yenilikçi çözümlerin tanıtıldığı FIT 
’18- Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, 22 Şubatta İzmir’de 
başladı. 25 Şubat’a kadar devam eden fuarda, otomasyondan elekt-
rik-elektronik ve enerjiye, hidrolikten bina otomasyonu ve metal 
işlemeye kadar pek çok alanda en ileri teknolojiler ile üretilen çö-
zümler sergilendi.

Yerli ve yabancı 152 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen FIT’18, 
Türkiye’nin Endüstri 4.0 yolculuğunda yeni bir dönem başlatıyor. Fu-
arda, Türkiye’nin en yetkin endüstriyel teknoloji firmaları ve inovatif 
yaklaşımlarıyla yeni bir dönemin kapısını aralayan startup’lar yer aldı. 

Fuarın Yalnızca İçeriği Değil Organizasyon Biçimi de Teknolojik
FIT’18 Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nı düzenleyen ve sek-
töre yeni bir vizyon getiren Bileşim Fuarcılık’ın Genel Müdürü Melis 
Üstün, Fuar’da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Fuar şehri İzmir’e 
yakıştığını düşündüğümüz ciddiyette bir endüstriyel teknolojiler fu-
arını ülkemize kazandırmanın gururu içerisindeyiz. 
Bileşim Yayıncılık ve Fuarcılık olarak bizler, gerek yayınlarımız gerek 
fuarlarımızla Türkiye’de içinde bulunduğumuz sektörde yenlikçi yak-
laşımlarımızla daima öncü bir rol üstlendik. FIT fuarında daha önce 
Türkiye’de ve hatta belki dünyada hiç yapılmayan bir sistem başlatı-
yoruz. Katılımcılarımız ile ziyaretçilerimizi fuardan önce eşleştiriyor, 
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randevu sistemi geliştiriyoruz. Bunu yaparken de teknolojinin gü-
cünden faydalanıyoruz. Yani yalnızca fuarımızın içeriği değil orga-
nizasyon biçimi de çağın ruhuyla ve teknolojiyle uyumlu. İnanyoruz 

ki bu sistemin önemi, önümüzdeki yıllarda daha da iyi anlaşılacak 
ve yaygınlaşacaktır. FIT Fuarı’nın yolculuğunu İzmir’de başlatmaktan 
elbette mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda da bu fuarı bir şehir veya 
bölgeyle sınırlı bir fuar olarak görmüyoruz, FIT Fuar Türkiye’nin bir 
fuarıdır. Bizim hedefimiz, çok yakın gelecekte bu fuara uluslararası 
boyut kazandırmak.” 
Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, 10 bin metrekare alan üze-
rinde , 6090 metrekare net stant alanı ile gerçekleştirildi. Geleceğin 
endüstriyel teknolojilerini tasarlayan, üreten ve teknolojinin dönüş-
türücü gücünü ürünleri vasıtasıyla gösteren fuar katılımcısı firmalar, 
FIT’18’de, endüstri 4.0’ın değerini rakiplerinden önce fark ederek 
yeni teknolojileri işlerine uygulayan ziyaretçilerle buluşuyor. 
Ufuk Tarhan’dan Endüstri Dünyasına Tavsiyeler
Saygın ekonomist ve fütürist Ufuk Tarhan,  Fuar kapsamında “Ge-
leceğin Endüstrisi/Endüstrinin Geleceği” başlıklı bir konuşma ger-
çekleştirdi. Tarhan, konuşmasında şunları söyledi: “İş dünyasında 

türbülans çok yüksek, ev ödevi çok fazla. Tam bir dönüşüm çağından 
geçiliyor. Özellikle iş insanlarının, karar vericilerin sürdürülebilir bir 
ilerleyiş, gelişme, büyüme trendine girebilmesi için İnsanlaşması 

(Teknoloji ile bütünleşmiş, Tasarımcı, Tedarikçi/Takım Oyuncusu) 
gerekiyor. Kısacası hem bugünü kurtarmalı hem de geleceğe hazır-
lanmalı, yani hibridleşmeliyiz. 
Yakın geleceğin iş yapış biçimi dairesel, akışkan, esnek proje grup-
larının baskın olduğu çok dallı, çok amaçlı organizasyonlarla şekil-
lenecek. 
Artık “iş” dediğimiz meselenin herhangi bir renge, kalıba, forma vb. 
sığabileceğini düşünemiyorum. O yüzden hangi iş, alan, model olur-
sa olsun, her şeyin “çevre, sağlık, eğitim ve teknoloji” entegrasyonu-
nu sürdürülebilir biçimde yarar sağlaması gerekiyor. 
Yeni dünyaya hizmet edecek yeni nesil insanların, hem kendisine 
hem de çevresine (doğa & akıllı sistemler dahil) duyarlı, saygılı, tek-
nolojiye çok ama çok hakim, çalışkan, disiplinli, fütürist bakış açısına 
sahip olması yeterli. Bu belirleyicilere sahip kişiler kaçınılmaz olarak 
3Y’li, yani; yetenekli, yetkin ve yetkili olacak.”
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Artık Herkes Evinde Elektrik Üretip Satabilecek

Enerji sektöründe büyük bir dönüşümün başladığını vurgulayan 
Endoks Enerji Genel Müdürü Erman Terciyanlı, “Artık herkes 
evinde elektriğini üretebilecek, depolayabilecek ve satabilecek” 

dedi. 25-26 Nisan’da İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 

olan 6. Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nın 
(ICSG 2018) ana sponsorlarından Endoks Enerji Genel Müdürü Erman 
Terciyanlı, enerji üretiminde yeni bir dönemin başladığını belirterek, 
“Artık herkes evinde elektriğini üretebilecek, depolayabilecek, ge-
rektiğinde satabilecek ve şebeke dağıtık bir yapıya kavuşacak. Bu 
dönüşüm dünyada farklı teknolojilerle başka noktalara doğru evri-
lecek” diye konuştu.
“Yerli Teknolojiler Geliştiriyoruz”
ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan ve 2006 yılından bu yana 
enerji sektöründe çalışmalar yürüten Endoks Enerji Genel Müdürü 
Erman Terciyanlı, “Endoks Enerji, altında birden fazla disiplini bün-
yesinde bulunduran bir firma. Firmamız endüstri, elektrik dağıtım 

şebekeleri ve yenilenebilir enerji alanlarında donanım ve yazılım 
çözümleri üretiyor. Şirketimizin vizyonu güç kalitesi, yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği alanlarında yerli teknoloji geliştiren ve 
değişime yön veren lider bir şirket olmaktır” diye konuştu.

“Kesintisiz ve Kaliteli Enerji Sağlıyoruz”
Sundukları sistemlerle enerji sistemlerini izlenebilir hale getirdikle-
rini ve bu sayede enerji kalitesini artırdıklarını ifade eden Terciyanlı, 
“Son kullanıcılar için entegre sistem sunuyoruz. Mevcut izleme  uy-
gulamalarında sadece üretim ya da tüketim odaklı yaklaşımlar var-
dı. Yeni sunduğumuz ürünlerimizde, üretim, tüketim ve depolamaya 
aynı anda çözüm sunabilen, mobil bir uygulama üzerinden takip 
edilebilen, nasıl daha doğru enerji üretebileceği ve kullanabileceği 
hakkında bilgi veren, kullanıcının otomatik kontrol sistemleriyle 
bunu kontrol edebilmesini sağlayan bir sistem sunuluyor. Inavitas 
ürün ailemiz ile hali hazırda 75 ilimize yayılmış durumda bulunan 
elektrik dağıtım, üretim ve son kullanıcı noktalarında izleme hizmeti 
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veriyoruz. Bunun yanında daha çok ev kullanıcılarını hedefleyen 
düşük maliyetli yerli donanımlar için geliştirmemizi tamamladık. 
Kolay kurulum ve esnek çözümler sunan donanım ailemiz sayesinde 
üretim ve tüketim noktalarını izlemek için uzun ve yorucu süreçler 
gerekmeyecek. 

Bu alandaki çözümlerimizi tek bir çatı altında toplamak amacıyla, 
wattOX markasını bu yıl itibariyle sektörün hizmetine sunduk. Artık 
kullanıcılar ürün ve hizmetlerimize geniş partner ağımız üzerinden 
hızlıca erişebilecek” dedi.
“Artık Herkes Evinde Elektriğini Üretebilecek”
Enerjideki dönüşümün bir bitiş noktasının olmayacağını belirten 
Terciyanlı, “Dönüşüm başladı ve sürekli devam edecek. Bizim bu 
dönüşümü yakından takip etmemiz gerekiyor. Dünya sadece tüketi-
cilerin bağlı olduğu dağıtım şebekelerinden herkesin üretici olduğu 
şebekelere doğru bir dönüşüm yaşıyor. Biz de bu dönüşümde yer al-
mak için teknolojimizi sürekli geliştiriyor ve yeni hizmetler sunmaya 
başlıyoruz.
“ICSG 2018 Çok Önemli Bir Mecra”
ICSG 2018’in önemli fuarlardan bir tanesi olduğunu dile getiren Er-
man Terciyanlı, “Endoks Enerji’nin ana sponsor olarak yer aldığı tek 
fuar. Akıllı şebekelerde dönüşüm sürecinin doğru bir şekilde ilerleye-
bilmesi ve doğru bir şekilde tartışılması gerekiyor. Tüm paydaşların 
bu konuyu tartışıp ortak bir noktada birlikte yol alması gerekiyor. 
ICSG 2018’in bu anlamda çok önemli bir mecra olduğunu düşü-
nüyoruz. Burada tartışılan konuların sonrasında alınan kararlar yıl 
içerisinde farklı farklı uygulamalarla sektörün önünü açtığını göre-
biliyoruz” diye konuştu.

10 Binin Üzerinde Sektör Temsilcisi Buluşacak
Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı, 350’ye yakın 
global firmanın standlı katılım sağlayacağı, Birleşik Krallık’ın Ülke 
Partneri olduğu; 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler 
Kongre ve Fuarı’na 50’yi aşkın ülkeden toplamda 10 binin üzerinde 

sektör temsilcisinin, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor. 
Ayrıca Ekonomi Bakanlığının destekleriyle organize edilen araların-
da Birleşik Krallık, ABD, Nijerya ve Hindistan’ın da yer aldığı 32 farklı 
ülkeden gelecek alım heyetleri de ICSG 2018’e katılacak. Ülkelerden 
gelecek olan üst düzey yetkililer düzenlenecek delegasyonlarda yer 
alacak.
İstanbul Kongre Merkezi’nde Gerçekleştirilecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nun destekleri, 
ELDER ve GAZ-BİR’in stratejik partnerliğinde gerçekleşecek olan 6. 
Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı , 25-
26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını 
açacak.
Uluslararası Bir Platform Sağlayacak
6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, 
katılımcıların bütün paydaşlar ile bir arada olması, sorularına cevap 
bulması, akıllı şebekeler hakkındaki son yenilikleri öğrenmesi, örnek 
uygulamaları görmesi ve yatırım stratejilerini belirlemesi için ulusla-
rarası bir platform sağlayacak.

www.sektorumdergisi.com         Mart  March  2018





186

haber

www.sektorumdergisi.com         Mart  March  2018

Elektrikte Akıllı Sayaçlar İçin 
Pilot Uygulama Dönemi

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Çeçen, akıllı sayaçları 2020’ye 
kadar 3 farklı bölgede 10 binden fazla büyük ölçekli pilot uy-
gulamalarla sahada test edeceklerini söyledi. Elektrik Dağıtım 

Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, 

elektrikte akıllı sayaçlardaki teknolojik gelişmelere ilişkin açıklama-
larda bulundu. Çeçen, Türkiye’deki sayaçların uzun zamandır elekt-
ronik olduğunu ve 15 dakikalık aralıklarla tüketim verisini üzerinde 
tutabildiğini söyledi.
Türkiye’deki sayaçların verileri cep telefonu veya bir başka iletişim 
kanalı üzerinden bir merkeze taşıma özelliği bulunmadığını belirten 

Çeçen, verilerin sadece insan eliyle ayda bir kayıt altına alınabildiğini 
aktardı.
“Dönüşüm İçin 3-3,5 Milyar Euro Gerekiyor”
Çeçen, Türkiye’de 42 milyona yakın tüketici bulunduğuna işaret ede-
rek, “Bunların 37-38 milyonunu meskenler oluşturuyor. Bu 37-38 
milyon sayacı, bahsettiğimiz özelliklerle dolu yeni sayaçlarla değiş-
tirmeye kalktığımızda sayaç başına asgari 70-80 Euro gibi bir rakam 
çıkıyor. Toplamda da 3-3,5 Milyar Euro’luk bir büyüklükle karşı karşı-
ya kalıyoruz. Bu nedenle de anlık veri iletebilen akıllı sayaçlara geçiş 
süreci parasal zorluklar ve bütçe gereklilikleri düşünülerek zamana 
yayılmak durumunda” diye konuştu.
Akıllı Şebeke İçin ‘Yol Haritası’ Hazır
Çeçen, uygulamadaki mali güçlüklere rağmen, ELDER olarak Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile birlikte “Akıllı Şebeke Yol Ha-
ritası” hazırladıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:
“Akıllı sayaçları 2020’ye kadar 3 farklı bölgede 10 binden fazla büyük 
ölçekli pilot uygulamalarla sahada test edip ‘gerçekten arzu edilen 
faydaları sağlayabiliyor muyuz?’ diye bakacağız. Bu ciddi bir pilot 
uygulama dönemi olacak. Türkiye’de anlık veri iletebilen akıllı elekt-
rik sayaçlarının yaygın kullanımı, 2020’deki dördüncü uygulama 
dönemiyle birlikte hayata geçirilmeye başlanacak. 2020’deki 5 yıllık 
uygulama döneminde tüm Türkiye genelinde, özellikle büyük şehir-
ler İstanbul, İzmir, Ankara ağırlıklı olmak üzere projeyi tamamlarız 
diye düşünüyorum. Ayrıca, EPDK ile bitirdiğimiz bir akıllı şebeke yol 
haritası çalışmamız var, 25-26 Nisan’da düzenlenecek 6. Uluslararası 
İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı ICSG’de özel bir 
oturumla bu raporun detaylarını paylaşacağız.”
Modem Üzerinden Enerjide Tüketim Kontrolü
Akıllı sayaçların bir termostatla birleştirilebilmesi ve bu sayede ha-
berleşebilmesi gibi çözümlerle enerjinin çok daha verimli kullanıla-
bileceğinin altını çizen Çeçen, şunları kaydetti:
“Bu haberleşme cihazı bir sayaç olmak zorunda değil. Son dönem-
de bunu sayaç olmaktan çıkartıp, evin içine akıllı bir kutucuk koyup 
da yapabiliyorlar. Mesela ADSL modeminize biraz ilave yazılım ve 
buzdolabınıza da bir haberleşme yeteneği eklediğinizde, evdeki 
herhangi bir sayaç evin bütün elektrik tüketen birimlerini kontrol 
edebilir. Bu, ürün olarak gelecekte göreceğimiz bir süreç ve hepimiz 
evlerimizde kullanacağız. Nasıl cep telefonlarımız ve hatta daha 
fazlasını kullanmaya başladık, bu ürünleri de 5 – 10 sene içerisinde 
evlerimizde kullanmaya başlayacağız.”

elektrik
electric

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen





188

haber

www.sektorumdergisi.com

Lamp 83 Light+Building’e Hazır

Lamp 83, 18-23 Mart tarihleri arasında Frankfurt’ta yapılacak 
olan sektörün uluslararası arenadaki en önemli buluşması olan 
Light + Building’te geleceğin teknolojilerini sergilemeye hazır-

lanıyor.

Dünyanın en önemli aydınlatma ve bina teknolojileri fuarı olan 
Light + Building, yaklaşık 240.000 m2 bir alan üzerinde düzenleni-
yor. 2000 senesinden bu yana her iki yılda bir Frankfurt’ta organize 
edilen fuarda, Lamp 83’ün mevcudiyeti, 1996 Hannover günlerine 
kadar uzanıyor. Yaklaşık 2.600 firmanın katılımcı olarak yer aldığı 
fuarı, ortalama 210.000 kişi ziyaret ediyor. 

Avrupa’nın en büyük firmalarının yer aldığı üçüncü holdeki tek Türk 
iç aydınlatma firması olan Lamp 83, 150 m2 genişliğindeki standında 
38 farklı ürününü sergileyecek. Aydınlatma yapılan mekan ve iste-
nen fonksiyonlara göre tasarlanan uygulamaların, yedi farklı bölüm-
de sergileneceği Lamp 83 standındaki tüm ürünler, özel aplikasyon 
üzerinden mobil cihazlarla kontrol edilebilecek. 
Lamp 83’ün ziyaretçileri, açık tavan sistemi olan mekanlar, peraken-
de mağazaları, ofisler, insan odaklı aydınlatma istenen alanlar ve 

restoranlar gibi farklı sektör ya da konseptlere yönelik akılcı çözüm-
leri içeren inovatif ürünler, fonksiyonel aydınlatma uygulamaları ve 
sergilenen ürüne özel LED çözümlerini deneyimleyecek. 
Yeni otomasyon uygulamaları ve tavan sistemleriyle entegre olarak 
kullanılan konstrüktif panel aydınlatma çözümü CO’LIGHT ilk kez 
Light + Building’de sergilenecek. Ayrıca lineer aydınlatmada sundu-
ğu seçeneklerle fark yaratan ARK ailesinin yeni slim üyeleri ARK-S 
ve ARK-XS; yenilikçi ve sıra dışı formlarıyla dikkat çeken spot grubu-
nun iki yeni üyesi FLOW ve LUMY; düşük seviyede kamaşma endeksi 
(UGR≤19) ve modern tasarımıyla özellikle ofis uygulamalarında öne 
çıkan L-UGR, fuarda ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunulacak ürün-
ler arasında yer alıyor. 
Lamp 83 ayrıca İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından ilk kez düzen-
lenen İSO Enerji Verimliliği Ödülleri’nde, ‘KOBİ Enerji Verimli Ürünler’ 
dalında birincilik ödülü alan A++ enerji etiketli ray spot ailesini de 
fuarda sergileyecek.

Tuhan Mimarlık tarafından tasarlanan ve toplam 65 ürünün sergile-
neceği standa gelecek olan ziyaretçiler, ayrıca DIALux EVO yazılımı 
dışında, dijital proje partneri Argus Medya ile birlikte geliştirilen 
sanal gerçeklik uygulamasıyla Lamp 83’ün gerçekleştirdiği sıra dışı 
projeleri görme ve canlandırma teknolojisinin geldiği son noktayı 
deneyimleme şansı bulacaklar.  
Son yıllarda istikrarlı şekilde büyüyen ve ihracat hacmini arttıran 
Lamp 83, fuar kapsamında yeni distribütörlük ve iş birliği fırsatları 
yaratmayı da hedefliyor. Lamp 83, Light + Building’e gelen tüm zi-
yaretçileri aydınlatma dünyasındaki son gelişmeleri paylaşmak için 
Hall 3.1 B18’de yer alan standına bekliyor. 

aydınlatma
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Akıllı Aydınlatma Pazarının Değeri 2020’de 
İki Katına Ulaşacak

Smart Lighting Market Value To Double By 2020

aydınlatma
lighting

Global akıllı aydınlatma ve bağlantılı aydınlatma kontrolleri pa-
zarı 2015’te 6 milyar ABD doları değerindeydi ve IHS Markit 
raporuna göre bu değerin 2020 senesinde iki katını aşması 

bekleniyor.

Konut akıllı aydınlatma pazarı 2015’te 1 milyar ABD doları değerin-
deyken bu pazarın 2015 ile 2020 arasında yıllık %30,5 bileşik büyü-
me oranı ile en büyük artışı göstererek 2020’de 4 milyar ABD doları 
seviyesine ulaşması bekleniyor.
Ardındaki İtici Güçler
Aydınlatma şirketlerinin LED aydınlatmanın ötesinde daha fazla 
uygulama alanı aramaları ve IoT (Nesnelerin İnterneti) sistemlerine 
olan talebi kullanmak istemeleri ile akıllı aydınlatma pazarı güçlü 
bir momentum kazanacak. Akıllı aydınlatma pazarının itici gücü tam 
anlamıyla IoT olacak.
Kötü Tasarlanmış Akıllı LED Aydınlatma Sistemleri Bilgisayar 
Korsanlarına Davet Çıkarıyor
Akıllı aydınlatma pazarı üç uygulama alanına ayrılabilir: ticari, ko-
nut ve dış mekan ve sokak aydınlatması. Aydınlatma şirketleri, IoT 
ağlarının ‘bel kemiği’ işlevini görecek aydınlatma sistemlerinden ya-
rarlanmak isteyeceği için IoT sistemleri hem ticari hem de dış mekan 
ve sokak aydınlatması uygulamalarının büyük bir itici gücü haline 
gelecek.

The global smart lighting and connected lighting controls market was 
valued at US$ 6 billion in 2015, which is estimated to more than dou-
ble in value by 2020, according to IHS Markit report.
The residential smart lighting market was worth US$ 1 billion in 2015, 
which is forecast to see the highest growth for smart lighting, and will 
grow to about US$ 4 billion in 2020, at a compound annual growth 
rate of 30.5% from 2015 to 2020.
The Driving Factors
As lighting companies look for more application areas beyond LED 
lighting, and want to leverage the demand for IoT systems, smart 
lighting market will get a strong push. Basically, IoT will drive the 
smart lighting market.

Poorly Designed Smart LED Lighting Systems Are Open To Hackers
The smart lighting market can be divided into three application areas-
commercial, residential, and outdoor and street lighting. IoT systems 
will be a major driver for both commercial and outdoor and street 
lighting applications, as lighting companies will look to leverage light-
ing systems that can to act as the ‘backbone’ for IoT networks.
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QNB Finansbank’ta Lamp 83 Farkı

Lamp 83, bankacılık sektörünün güçlü oyuncularından QNB Fi-
nansbank ile İstanbul Yeşilköy Şubesi için yeni bir aydınlatma 
konsepti geliştirdi. Aydınlatmada farklı sektörlere sunduğu op-

timal çözümlerle uzun yıllardır birçok markayla iş birliğine imza atan 
Lamp 83, çözüm ortağı olduğu firmalar arasına, bankacılık sektörü-
nün önde gelen markalarından QNB Finansbank’ı da ekledi.

Aydınlatma tasarımında, bankacılık sektöründe ağırlıklı olarak kul-
lanılan LED panel armatürlerin dışında yapılan farklı ürün seçimleri 
sayesinde, şubenin, hem ışık tasarımı hem de görünüm anlamında 
rakiplerinden ayrıştırılması sağlandı.
Şube içerisindeki genel alanlarda, homojen bir ışık elde etmek ama-
cıyla, yakın bir zamanda İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından ener-
ji verimli ürün ödülüne de layık görülen, A++ enerji etiketine sahip 
Silver ürün ailesi ile Joy ürün ailesinin derin ankastre ürünleri tercih 
edildi. Yönetici ve toplantı odalarındaysa, sağladığı yüksek verimle 
birlikte, UGR≤16 özelliği sayesinde minimum kamaşma etkisiyle 
görsel konforu ön planda tutan Optio Ailesi’nin sarkıt ve ankastre 
armatürleri kullanıldı. Yeşilköy’de yer alan 232 m² genişliğindeki şu-
benin aydınlatılmasında, ankastre ve sarkıt gruplarından, toplam 71 
adet armatürden yararlanıldı.

Bakım İşletme ve Mühendislik Hizmetleri Bölümü’nden Ender Erdinç 
aydınlatmadaki kriterlerini, “Şubemizin aydınlatmasını tasarlarken 
çalışanlarımızın ve müşterilerimizin temel ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurarak doğru ışık kaynaklarının kullanılmasını öncelik olarak 
belirledik. Bununla birlikte, görsel bütünlüğü korumak ve ürünlerin 
uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde çalışmasını sağlamak en çok 
önem verdiğimiz noktalar oldu” şeklinde özetledi.
Lamp83’le gerçekleştirdikleri işbirliğini de değerlendiren Erdinç, 
“Lamp 83 aydınlatma armatürü seçiminde ve tüm proje süresince 
profesyonel bir yaklaşımla, her konuda bizleri detaylı şekilde bilgi-
lendirdi. İstediğimiz kriterler doğrultusunda en doğru seçimin yapıl-
masını sağlayan Lamp 83’ün desteğiyle, hepimizi tatmin eden bir 
sonuç aldığımız için çok memnunuz” yorumunu yaptı.
Lamp 83 Satış Grup Müdürü Serhan Acar yapılan çalışmayla ilgili 
“QNB Finansbank ile bankacılık sektöründe fark yaratabilecek yeni 
bir aydınlatma konseptinin ilk denemesini yaptık. Şubenin aydınlat-
masını tasarlarken, artık adeta standart hale gelmiş olan kare form-
lu ürünlerden ziyade, farklı ürünlere yöneldik. Ayrıca, A++ verimli 
ürünlerle bankanın enerji tasarrufu yaparak işletme maliyetlerinin 

düşürülmesi, çalışanların görsel konforunun düşünülerek kamaşma 
endeksi düşük ürünlerin kullanılması ve tabii ki müşterilerin rahat 
etmesi gibi önemli kriterleri aynı anda değerlendirdik. Şubeyi ziya-
ret edenlerin de fark edeceği gibi ortaya başarılı bir sonuç çıktı. Do-
layısıyla QNB Finansbank ile beraber başlattığımız bu yeni konseptin 
yaygınlaşacağına inanıyoruz” diye konuştu.
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Satış Grup Müdürü

 Serhan Acar
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İnsanlar Aydınlatmanız Hakkında 
Ne Düşünüyor?

İnsanlar aydınlatmam hakkında gerçekten ne düşünüyor? Rahat 
olun, bunun yanıtını verecek bir uygulama var. Philips Aydınlatma 
ve SAP işbirliğiyle geliştirilen uygulama sayesinde turizm kurum-

ları ile şehir yetkilileri, şehirlerin ünlü yapılarındaki aydınlatmanın 
sosyal ve ekonomik etkilerini ölçebilecekler.
Aydınlatmada dünya lideri Philips Aydınlatma yaptığı duyuruyla yeni 
sosyal etki analizi uygulamasını tanıttı. Uygulama, şehir yetkilile-
rinin ve tarihi yapı sahiplerinin, kamusal aydınlatma projelerinin 
sosyal ve basındaki etkileri üzerine gerçekçi geri bildirimler almala-
rını sağlamak üzere tasarlandı. Yetkililer bu uygulamadaki bilgileri 
kullanarak vatandaşlarla daha sağlam ilişkiler kurabilecek, turizmi 
kalkındırma stratejilerini iyileştirebilecek ve yerel ekonomi için de-
ğer yaratabilecekler.

Barcelona’da gerçekleştirilen Smart City Expo’da vitrine çıkarılan 
yeni uygulama, Philips Aydınlatma ile kurumsal yazılım uzmanı SAP 
SE (NYSE: SAP) işbirliğinin bir ürünü. Uygulama, Philips Aydınlatma 
tarafından geliştirilen ve ünlü yapılardaki mimari aydınlatma ens-
talasyonlarının fotoğraflarını Instagram gibi sosyal platformlarda 
tespit eden görsel analitikler ile belirli bir mimari yapıya ilişkin sos-
yal medya ve haber sitelerinde paylaşılan tüm verileri derleyen SAP 
Bulut Platformu’nu buluşturuyor. Sonuçta belli bir bina veya tarihi 
eserin mimari aydınlatması hakkındaki duyguları ölçerek kamuoyu 
görüşünü yansıtan çok değerli bir dizi ölçek elde ediliyor. 

Uygulama, mimari aydınlatma yatırımlarının getirisini ölçerken 
teknolojiden nasıl faydalanabileceğimizi gösteriyor. Örneğin, şehir 
yetkilileri uygulamadan aldıkları verilerle en popüler aydınlatma ta-
sarımlarını belirleyebilecek ve aydınlatma stratejilerini yerel halkın 
ihtiyaçlarına en uygun hale getirebilecekler. Bu özellik, insanların 
çevreleriyle yeni ve inovatif şekillerde etkileşime girdikleri bu dö-
nemde daha da önem kazanıyor. Örneğin, bir köprünün aydınlatma-
sı için yardım kuruluşu sponsor olabiliyor böylece bağışçılar, tercih 
ettikleri tasarıma oy verebiliyorlar. Yine günümüzde, şehirleri daha 
akıllı hale getirme girişimleri kapsamında sosyal etki analizi uygula-
ması ile yerel ekonomi için yeni iş fırsatları yaratmak mümkün. 
Philips Aydınlatma’nın kamusal aydınlatma üzerine yaptığı çalışma-
ya göre, dinamik olarak ışıklandırılmış ünlü yapılarda aydınlatma, 
işlevinin ötesine geçiyor. 
Şehir yetkilileri ile kamu ve özel sektör kurumları; turizmi kalkındır-
mak, sağlıklı ve iyi yaşamı teşvik etmek amacıyla bu enstalasyonlar-
la şehirleri güzelleştiriyor veya markalaştırıyorlar; gözden düşmekte 
olan bölgeleri canlandırmak üzere binaları, köprüleri ve tarihi yapı-
ları sanat eserlerine dönüştürüyorlar.
Philips Aydınlatma Kamu Sistemleri Küresel İş Grubu Lideri Jacques 
Letzelter konuyla ilgili görüşlerini paylaştı: “Işık, dinamik bir yaratı-
cılıkla kullanıldığında en düz yapıyı bile sanat eserine dönüştürebilir. 
Dinamik mimari aydınlatmanın değerini yalnızca sosyal ve kültürel 
bir pencereden değil yerel ekonomiye potansiyel katkısı bakımından 
da kanıtlayan yeni uygulama böylece sosyal medya paylaşımlarına 
da bağlam kazandırıyor. 
Analiz motoru, gelen tüm verileri inceliyor, görselleştiriyor ve ilgili 
şehir yetkililerine uyarılar gönderiyor. Üstelik sadece ilgilendiğiniz 
gönderileri tespit ediyor. Mesela, köprüdeki trafik sıkışıklığını dikka-
te almıyor ama aydınlatma hakkındaki duyguları yakalıyor.”
Özellikle aydınlatma enstalasyonlarının şehre aidiyet ve yerel halk 
üzerindeki etkisinin yansımalarını basında ve sosyal medyada gör-
mek mümkün. San Francisco Bay Bridge üzerindeki The Bay Lights 
adı verilen ışıklandırma buna örnek olarak gösterilebilir. Bu ensta-
lasyon, yerel halkta son derece olumlu bir etki yaratıyor.
Sayılarla The Bay Lights2  
• 50 milyon kişi ilk enstalasyonu gördü.
• YouTube sitesinde 100.000 defadan fazla görüntülendi.
• Basında ve sosyal medyada 650 milyondan fazla bahsedildi.
• Yerel ekonomiye 18 milyon ABD Doları tutarında katkı yaptı.
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  Alt ve Üst Geçitlere Görsel Aydınlatma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tara-
fından Kocaeli genelinde bulunan yaya üst geçitleri ve tramvay 
güzergahında bulunan alt geçitlerin aydınlatmaları yapılıyor. 

Bu kapsamda Bülent Ecevit  Yaya Üstgeçidi, Tren Garı Tramvay Alt-
geçidi, Yahya  Kaptan Tramvay Altgeçidi ve Dr. Sadık Ahmet Yaya-
üstgeçitlerinde aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Ayrıca Muhsin 

Yazıcıoğlu Yaya Üstgeçidi, Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk 
Yaya Üstgeçidi, Alparslan Türkeş Yaya Üstgeçidinde aydınlatma ça-
lışmaları devam ediyor.
Otomasyon Sistemi Olacak
Aydınlatma çalışmaları tamamlanan Bülent Ecevit Yaya Üstgeçidi, 
Tren Garı Tramvay Altgeçidi, Yahya Kaptan Tramvay Altgeçidi ve Dr. 
Sadık Ahmet Yaya Üstgeçitlerinde görsel aydınlatmalar devreye 
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alındı. Çalışmalar sonrasında altgeçit ve üstgeçit aydınlatmaları oto-
masyon sistemine bağlı olarak çalışacak.
4 Bin 500 Metre LED Kullanıldı
Aydınlatma çalışmaları Muhsin Yazıcıoğlu Yaya Üstgeçidi, Şehit Kay-
makam Muhammed Safitürk Yaya Üstgeçidi, Alparslan Türkeş Yaya 
Üstgeçidinde devam ediyor. 

Çalışmalar sonlandığında bütün sistemler otomasyon sistemine 
bağlı olarak çalışacak. Hava karardığında devreye girecek olan ledli 
görsel aydınlatma sistemlerinde 4 bin 500 metre LEDline RGB arma-
tür kullanıldı. 
Ayrıca 250 adet wallwasher armatürü görsel aydınlatma sistemi için 
kullanıldı.
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Crystal IS Suyun Dezenfekte Edilmesinde Ticari 
Kullanım için Uygun UV-C LED’leri Piyasaya Sundu

Crystal IS Delivers UV-C Leds Suitable For Commercial 
Use In Water Disinfection
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260–275-nm bant aralığındaki ultraviyole LED’ler musluklar, 
içecek muslukları ve buz makineleri de dahil olmak üzere ticari 
ve evde kullanılan ürünlerde su dezenfeksiyonunu destekle-

mektedir.
Crystal IS geçtiğimiz günlerde Klaran WD ultraviyole (UV) LED ai-
lesini satışa çıkardığını duyurdu; ürün grubu adında yer alan ‘WD’ 

ibaresi hedef uygulama alanının su dezenfeksiyonu olduğunu ifade 
ediyor. Yeni ürünler UV-C bandında ya da diğer adıyla derin UV’de 
ışık yayıyor ve bu bantların mikroplar ve patojenlerin DNA’sını yok 
ettiği biliniyor. Şirket yeni LED’lerin UV-C-LED bazlı su arıtma ürünle-
rinin üretim hacminin başlayacağı düşünülen düzeyin çok altındaki 
0,25$/mW radyometrik güç fiyat/performans hedefine sahip oldu-
ğunu duyurdu.
UV-C bandı (100–280 nm), UV-B (280–315 nm) ve UV-A (315–400 
nm) da dahil olmak üzere geniş UV aralığının muhtemelen en büyük 
potansiyeline sahiptir. Daha uzun dalgaboyları kürleme gibi endüst-
riyel işlemlerde yaygın olarak kullanılmaktadır ve daha yüksek güç, 
daha fazla güvenilirlik ve daha düşük maliyet gibi engellerin üste-
sinden gelmek sektör için daha kolay hale gelmiştir. UV-C ise LED 

Ultraviolet LEDs in the 260–275-nm band can support water disinfec-
tion in point-of-use dispensers for commercial and residential prod-
ucts including faucets, beverage dispensers, and icemakers.
Crystal IS has announced the Klaran WD family of ultraviolet (UV) LEDs 
with the WD suffix indicating the target application of water disinfec-
tion. The new products emit in the UV-C band, or what is sometimes 

called deep UV, and those bands are known to destroy the DNA in 
germs and pathogens. The company said that the new LEDs will hit 
the price/performance milestone of $0.25/mW of radiometric power 
that is well below what has been projected as the point where volume 
production UV-C-LED-based water purification products would com-
mence.
As we have written repeatedly, the UV-C band (100–280 nm) has po-
tentially the greatest potential impact of the broad UV span that also 
includes UV-B (280–315 nm), and UV-A (315–400 nm). The longer-
wavelength bands are already widely used in industrial applications 
such as curing, and obstacles to higher power, greater reliability, 
and lower cost have been easier for the industry to overcome. UV-C 
has been much tougher to tackle, although it has attracted a lot of 
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kaynakların eşsiz ve küçük yapıları gibi faktörler ve devasa pazar po-
tansiyeli nedeniyle birçokları tarafından araştırılsa da geliştirilmesi 
oldukça zor olmuştur.
Crystal IS homojen bir alt katman kullanarak performans, maliyet 
ve güvenilirlik sorunlarını çözmeye odaklanmıştır. Şirket AIN alt 
katmanlar üzerinde AIN (alüminyum nitrit) epitaksiyel katmanlar 

geliştirmektedir. Bunu yapmak, daha iyi performans ile sonuçlana-
cak daha iyi bir kafes eşleşmesi sağlayabilir. Sonra da görülür LED’ler 
üzerinde bir GaN (galyum nitrit) üzerine GaN stratejisi kullanarak 
benzer bir strateji izlemiştir.
LED’lerin Klaran ailesi ilk olarak geçtiğimiz sene Crystal IS’in genel 
dezenfeksiyon ve sağlık pazarlarını hedef alan bileşenleri ile piyasa-
ya sürüldü. Yeni Klaran WD ürünleri ise su dezenfeksiyonu için opti-
mize edilmiş tamamen farklı bir paket tasarımına sahip.
İlk olarak, yeni Klaran WD LED’lerin 500 mA düzeyinde çalışması 
amaçlandı. Farklı versiyonlar 30 ya da 40 mW radyometrik güç ve-
riyor. Performans 260–275 nm aralığında.
Diğer üreticiler ise daha yüksek performans düzeylerinde UV-C 
LED’leri duyurdular. 2017 sonunda LG Innotek UV-C LED’lerde 
100mW düzeyine eriştiklerini açıkladı. Ve 2016 senesinde Nikkiso 
50-mW, 285-nm LED’i duyurmuştu. Buna rağmen, Crystall IS UV 
LED’ler az da olsa daha kısa dalgaboylarına sahip ve UV-C bandın-
daki bu küçük değişiklikler ilgili işi gerçekleştirmek için çok daha az 

challengers because of the unique and tiny form factor of LED sources 
and huge market potential.
Crystal IS has been focused on solving the performance, cost, and relia-
bility issues through the use of a homogenous substrate. The company 
is growing AlN (aluminum nitride) epitaxial layers on AlN substrates. 
Such a move could provide a better lattice match that could result in 

better performance. Soraa has followed a similar strategy in visible 
LEDs using a GaN (gallium nitride)-on GaN strategy.
The Klaran family of LEDs came to market initially last year with Crys-
tal IS targeting components at the general disinfection and healthcare 
markets. The new Klaran WD products feature a substantially different 
package design that is optimized for water disinfection.
Initially, the new Klaran WD LEDs are intended to be driven at 500 mA. 
Different versions deliver radiometric power of 30 or 40 mW. That per-
formance is in the range of 260–275 nm.
Other manufacturers have announced UV-C LEDs at higher perfor-
mance levels. At the end of 2017, LG Innotek said it had hit 100 mW 
in UV-C LEDs. And Nikkiso announced a 50-mW, 285-nm LED back in 
2016. Still, the Crystal IS UV LEDs feature slightly shorter wavelengths, 
and such small changes in the UV-C band can mean you need much 
less spectral energy to accomplish the task at hand.
Meanwhile, it’s very hard to discern where the various players stand in 
terms of price because most vendors don’t publish prices and volume 

Mart  March  2018



hbi s İk=i ba=^vaf ki ^qj ^=p^k^vİ=s b=qİ` ^obq=^kl kİj =Şİohbqİ



202

haber

www.sektorumdergisi.com

aydınlatma
lighting

buys are still waiting to happen. Crystal IS said $1/mW was projected 
by market research firm Yole as the point where water disinfection 
would take off. And the claim of $0.25/mW is the most detail we have 
seen on the topic of cost.
We also asked Crystal IS for reliability data. That information is curi-
ously missing from the company’s datasheets. And we didn’t get a 
much better answer in response to our direct questions.
UV LEDs are much like visible-light LEDs, just earlier in terms of tech-
nology maturation. You can probably achieve good lifetime at the sys-
tem level if you under-drive the LEDs and keep junction temperature 
far below maximum specifications. But that may mean you need more 
LEDs to accomplish the task at hand, and that of course increases sys-
tem cost.
Crystal IS said it has customer product developments underway where 
the target operational life is 900 hours for the system and others that 
target 20,000 hours. Clearly those systems have to be designed far 
differently. The company also said they could deliver LEDs with a sta-
tistical failure rate of B10 — meaning 90% of the components in a 
system would still work. But talking about B10 without the context 
of a specific lifetime target is meaningless. It appears the message is 
that you can design in more LEDs than you need and statistically pro-
ject that the end product is still going to be useful in an application 
because enough LEDs will survive to deliver the specified system-level 
performance.

It will be interesting to see end products that emerge based on the 
Crystal IS components. The company said you can accomplish designs 
to treat flowing or standing water. For example, you could have a fau-
cet attachment that disinfects water in a food-preparation area. And 
applications such as icemakers and beverage dispensers could be very 
successful in regions such as parts of Asia.
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sppektral enerjiye ihtiyaç duyacağınız anlamına gelebilir. Bununla 
birlikte, çoğu satıcının fiyatlarını yayınlamaması ve toplu satın 
alımların hala gerçekleşmeyi beklemesi nedeniyle sektördeki çeşit-
li aktörlerin fiyat bakımından tutumlarını ayırt etmek oldukça zor. 
Crystal IS pazar araştırmaları kurumu Yole’nin su dezenfeksiyonu için 
başlangıç fiyatının 1$/mW olacağı tahmininde bulunduğunu söy-
ledi. Ve 0,25$/mW düzeyi şimdiye kadar maliyet açısından görmüş 
olduğumuz en büyük detay.

Crystal IS’e güvenilirlik verilerini de sorduk. Bu bilgiler şirketin veri 
föylerinde esrarengiz bir şekilde eksik. Ve doğrudan sorularımıza da 
çok iyi bir yanıt alamadık.
UV LED’ler de tıpkı görülür ışıklı LED’lere benziyor ancak teknoloji 
olgunluğu bakımından daha emekleme aşamasında. LED’leri düşük 
güçte kullanır ve kutu sıcaklığını maksimum önerilen sıcaklığın çok 
daha altında tutarsanız muhtemelen daha iyi bir ürün ömrü yakala-
yabilirsiniz. Ancak bunu yapmak, söz konusu işi gerçekleştirmek için 
daha fazla LED’e ihtiyaç duyacağınız anlamına gelebilir ve elbette 
sistem maliyetini artırır.
Crystal IS, 20.000 saat hedefleyen sistem ve diğerleri için hedefle-
nen işletim süresinin 900 saat olduğu ürün geliştirmelerinin yakında 
piyasaya sürüleceğini açıkladı. Bu sistemlerin çok daha farklı şekilde 
tasarlanması gerektiği açık. Şirket aynı zamanda B10 istatistiksel 
arıza oranına sahip LED’ler sunacağını belirtti. Yani bir sistemde-
ki bileşenlerin %90’ı yine de çalışacaktır. Ancak özgül ürün ömrü 
hedefleri olmaksızın B10’dan bahsetmek anlamsızdır. Burada söy-
lenmek istenen şey, sistemi ihtiyacınız olandan daha fazla LED ile 
tasarlayabilir ve istatistiksel olarak nihai ürünün bir uygulamada her 
halükarda kullanışlı olacağını düşünebilirsiniz, çünkü belirli sistem 
düzeyi performansını sağlayacak sayıda LED hayatta kalacaktır.
Crystal IS bileşenleriyle tasarlanmış nihai ürünler görmek ilginç ola-
cak. Şirket akarsu ya da durgun suyu arıtmak için tasarımlar yapabi-
leceğinizi belirtti. Örneğin, gıda hazırlama alanında suyu dezenfekte 
eden bir musluk eklentisine sahip olabilirsiniz. Buz makineleri ve 
içecek muslukları gibi uygulamalar ise Asya’nın çeşitli bölgeleri gibi 
yerlerde son derece başarılı olacaktır.
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Son Gooee Ortaklığı Nesnelerin İnternetinin 
Tasarımcıları da İlgilendirdiğini Gösterdi

Latest Gooee Partnership Shows The Iot İs For Designers, Too

aydınlatma
lighting

Nesnelerin İnterneti (IoT) aydınlatma konusunda uzman Gooee, 
internete bağlı aydınlatmanın sadece armatür üreticilerini de-
ğil aynı zamanda aydınlatma sektörünün tüm değer zincirini 

ilgilendirdiği doğrultusunda çok defa fikir belirtmişti. Bugün ise bu 
görüşünü, Singapurlu Klaasen Aydınlatma Tasarım ile ortaklık imza-
layarak destekledi.

Hem Gooee hem de Klaasen (KLD) ortaklık çalışmaları veya KLD’nin 
akıllı taslakları nasıl uygulamaya koyacağı hakkında çok az detaya 
yer verirken, bu ortaklık tasarımcıların -genellikle aydınlatmanın 
görüntüsü, verdiği his ve verimliliği ile bağdaştırılır- IoT aydınlatma 
ilkelerini tasarımlarına nasıl entegre edeceklerini kararlaştırmaya 
ciddi zaman ayırdıklarını hatırlatmış oldu.
Gooee, iletişim çipleri ve armatürlere dahil edildiğinde bir ofis, salon, 
mağaza ve pek çok diğer alanda neler olduğuna dair veri toplamaya 
ve bu verilere göre hareket etmeye yardımcı olan sensörler içeren 
yonga setleri sunarak “bir ev sahibi olarak aydınlatma” adını verdi-
ği şeyi tanıtıyor. Aynı zamanda bulut veri analizi için internet bağ-
lantısı da sağlıyor. Bir ofis yöneticisi böylece mekanı nasıl yeniden 
düzenleyebileceği hakkında daha net bilgi ediniyor; bir perakendeci 
mağazasını nasıl daha iyi düzenleyebileceğini veya nasıl daha iyi 
indirimler sunabileceğini öğrenebiliyor. Akıllı aydınlatma ayrıca ışık 

Gooee, a specialist in Internet of Things (IoT) lighting, has long insisted 
that Internet-connected lighting is something that should concern 
not just luminaire makers but the entire value chain of the lighting 
industry. It backed up that assertion today, striking a partnership with 
Singapore-based Klaasen Lighting Design.
While both Gooee and Klaasen (KLD) revealed few details of how the 
partnership works or exactly how KLD will deploy smart schemes, the 
alliance served as a reminder that designers — normally associated 
with the look, feel, and effectiveness of lighting — are giving serious 
thought on how to integrate the principles of IoT lighting into their 
blueprints.
Gooee promotes what it calls “lighting as a host,” providing chipsets 
that include communications chips and sensors which, when embed-
ded in luminaires, help gather and act on data that they collect about 
what’s happening in an office room, a lounge, a shop to name a few 
examples. It also provides Internet connections to cloud data analytics. 
An office facilities manager might thus gain insight into how to reas-
sign space; a retailer might learn better how to arrange a shop or offer 
discounts. Smart lighting might also provide cues on when to change 
lighting levels and color temperatures to suit different activities.
“In a rapidly changing industry, a luminaire that is acting as a host 
will have many additional functions beyond illuminating a space,” 
said KLD CEO and founder Martin Klaasen. “This requires a whole new 
design approach for specifiers and lighting designers. We value the 
flexibility the Gooee IoT platform offers us and our clients; it is the ulti-
mate lighting ecosystem, allowing the designers to provide independ-
ent professional lighting solutions.”
KLD has many showcase installations in the Asia-Pacific region, in-
cluding the Lippo Plaza shopping area in Shanghai; the Paradise Hotel 
& Casino in Busan, South Korea; the Paragon Shopping Mall and the 
Mandarin Oriental Hotel in Singapore; the Pullman Hotel in Jakarta; 
several Alila luxury hotels in China and Oman; and many others.
“KLD is taking a leading position in creating a new lighting-design 
approach that considers and plans its designs around the device in-
tegration into Gooee’s data platform,” said Jan Kemeling, Gooee chief 
commercial officer. “While the illumination of the space remains, key 
occupiers of the space might now also need sensors or beacons or other 
connected technologies, which might have an influence on the layout 
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düzeylerinin ve renk sıcaklıklarının farklı aktivitelere göre ne zaman 
değiştirileceği hakkında ipuçları veriyor.
KLD CEO’su ve kurucusu Martin Klaasen, “Hızla değişen bir sektörde, 
ev sahibi olarak hizmet gören bir armatür bir mekanın aydınlatılma-
sının ötesinde pek çok ek fonksiyona sahip olacaktır,” dedi. Sözlerine 
“Bu da aydınlatma tasarımcıları ve muhataplar için tamamen yeni 
tasarım yaklaşımları gerektirir. Gooee IoT platformunun bize ve 
müşterilerimize sunduğu esnekliğe büyük önem veriyoruz; bu, tasa-
rımcıların bağımsız profesyonel aydınlatma çözümleri sunmalarına 
imkan tanıyan nihai aydınlatma ekosistemidir” diyerek devam etti.
KLD Asya-Pasifik bölgesinde Şnagay’da Lippo Plaza alışveriş bölgesi; 
Busan, Güney Kore’de Paradise Hotel ve Casino; Singapur’da Paragon 
Alışveriş Merkezi ve Mandarin Oriental Hotel, Jakarta’da Pullman 
Hotel; Çin ve Umman’da çok sayıda Alila lüks otelleri ve birçok farklı 
lokasyonda görsel enstalasyonlara sahip.
Gooee Ticari İşler Sorumlusu Jan Kemeling konuyla ilgili olarak, 
“KLD, cihazların Gooee’nin veri platformuna entegrasyonuna ilişkin 
tasarımları göz önünde bulunduran ve planlayan yeni bir aydınlat-
ma-tasarım yaklaşımı yaratmakta öncü konumda. Mekan aydınlat-
ması devam ederken, o mekanın sakinleri artık çok amaçlı cihazların 
düzeni ve lokasyonu üzerinde etkiye sahip olabilecek sensörler veya 
işaretçiler ya da diğer birbirine bağlı teknolojilere ihtiyaç duyabilir-
ler. Bu mekanların ışıklandırılması cihazın fonksiyonlarından sadece 
biri olacaktır. Aydınlatma tasarımcısının rolü de aydınlatma tasarım 
standartlarının bütünlüğü ve kalitesinin sağlandığından emin ol-
manın yanı sıra veri platformu seçeneklerini de içine alacak şekilde 
yeniden tanımlanacaktır” dedi.
Gooee iş ortaklarının büyüyen listesine en son dahil olan tasarım şir-
keti Koopman Interlight adlı Hollandalı armatür üreticisi Gooee’nin 
en iyi üç “platin” düzeyi ortağından biri oldu.
Gooee İdari Müdürü Neil Salt, geçtiğimiz senenin Kasım ayında 
Londra’da gerçekleşen LuxLive 2017 konferans ve sergisinde tasa-
rımcılar da dahil olmak üzere aydınlatma endüstrisi değer zincirinde 
yer alan şirketlerin akıllı aydınlatmaya yöneldiğini söylemişti.
Salt konuşmasında, “IoT kendi başınıza inşa edebileceğiniz bir şey 
değildir. Bunun gibi bir şeyin mümkün olması için birden fazla ki-
şiyi bir araya getirmeniz gerekir. Lansmandan yaygınlaştırmaya her 
konunun uzmanlarına ihtiyaç duyulur. Ve bugün burada bulunma 
sebebimiz de aslında budur. Tesisatçılar, tasarımcılar, mühendisler, 
iletişim şirketleri, sunucu şirketler bugün burada bizimle birlikteler. 
Bir aydınlatma fuarında görmeyi beklemeyeceğiniz pek çok farklı 
kişiyi burada görmeniz mümkün. İnanıyorum ki bu durum, kurulu 
çevrede aydınlatmanın algılanma tarzında nasıl bir değişim yaşan-
dığını gözler önüne sermektedir. Ve bu aslında sadece ışık veren bir 
şeyden ziyade bir altyapı unsurudur” dedi.

and location of these multi-purpose devices. Illuminating these spaces 
will be just one function of the device. The role of the lighting designer 
will therefore be redefined to include the data platform options while 
making sure that the integrity, quality, and standard compliance of the 
lighting design is upheld.”
The design company is the latest in a growing list of Gooee partners, 
which most recently saw the addition of Dutch luminaire maker Koop-
man Interlight, one of three luminaire makers in Gooee’s top “plati-
num” level of partnerships.
At the LuxLive 2017 conference and exhibition last November in Lon-
don, Gooee managing director Neil Salt noted that companies across 
the lighting industry value chain, including designers, are tapping into 
smart lighting.

“The IoT is not something you can construct on your own,” Salt said 
at the time. “It requires putting together multiple people to make 
something like this happen. From deployment to adoption, you need a 
whole mixture of people. And that’s really what the idea is of this arena 
here today. You have installers, designers, engineers, communications 
companies, server companies. You see a lot of different people here you 
wouldn’t typically see at a lighting show. I believe that demonstrates 
how a change is happening in how lighting is being perceived within 
the built environment. And it really is an infrastructure element, rather 
than something that just provides illumination.”
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Zumtobel’den Alüminyum Fabrikasında 
Lüks Düzeylerini Garanti Ediyor

Zumtobel Lighting-As-A-Service Deal Guarantees 
Lux Levels At Aluminum Plant
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Zumtobel Grup, bir hizmet olarak aydınlatma (LaaS) sözleşme-
lerinin internete bağlı aydınlatma ağlarının veri toplama uç 
birimleri olarak armatürleri kullanan yeni ve maceracı dünyaya 

balıklama atlaması gerekmediğini, aksine sade bir şekilde aydınlat-
ma ve enerji tasarrufuna odaklanabileceğini hatırlattı.

Avusturyalı Dornbirn Alman elektrik üreticisi Vorarlberger Kraft-
werke AG bir araya gelerek Alman alüminyum üreticisi Aluminium 
GmbH Nachrodt (AGN) ile, şirketin Dortmund yakınlarındaki alümin-
yum bar fabrikasında aydınlatma düzeylerini 200 ile 400 lx arasında 
tutmayı garanti eden 6 yıllık bir LaaS sözleşmesi imzaladı. Bu düzen-
leme ile elektrik masraflarından %40 tasarruf edilmesi bekleniyor.
AGN 400 yeni LED lamba satın almıyor. Bunun yerine aylık bir ücret 
ödüyor. Zumtobel üzerinde anlaşılan meblağı belirtmemeyi tercih 
etti.
Zumtobel, 200-400 lx aralığının daha önce kullanılan ve cıva kuvars 
iyodid teknolojisi (bir zamanlar Osram ile özdeşleşmişti) kullanan 
metal halide armatürlere göre “ışık şiddetinin ikiye katlanması” an-
lamına geliyor. 
Birincil taşeron Vorarlberger aydınlatma faaliyetlerinden sorumlu 
olacak. Zumtobel ise -Zumtobel Hizmet Grubunun NOW birimi ara-

Zumtobel Group has served another reminder that lighting-as-a-
service (LaaS) contracts do not have to wade into the adventurous new 
world of using lights as data-gathering nodes in Internet-connected 
lighting networks, but can focus more simply on illumination and en-
ergy savings.

The Dornbirn, Austria company, together with German power utility 
Vorarlberger Kraftwerke AG, has signed a 6-year LaaS contract with 
German aluminum company Aluminium GmbH Nachrodt (AGN) to 
guarantee lighting levels of between 200 and 400 lx at AGN’s alu-
minum bar factory near Dortmund. The arrangement is also expected 
to save 40% on energy bills.
AGN is not purchasing the 400 new LED lights. Rather it is paying a 
monthly fee. Zumtobel declined to reveal the amount.
Zumtobel said the 200–400-lx range represents a “doubling of lu-
minous intensity” over the previous metal halide lamps, which used 
hydrargyrum quartz iodide technology (at one point associated with 
Osram).
Lead contractor Vorarlberger is responsible for the lighting operations. 
Zumtobel - through the NOW unit of its Zumtobel Services Group-
planned, designed, and switched on the layout of around 400 LED 
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cılığıyla 7.500m2’lik alan üzerine kurulu sekiz üretim holünde yak-
laşık 400 LED armatürün düzenini planladı, tasarladı ve çalışır hale 
getirdi.
Zumtobel aynı zamanda yıllık denetimler ve arızalı ürünlerin de-
ğiştirilmesi de dahil olmak üzere aydınlatmanın yıllık bakımından 
sorumlu olacak. Şirket yaklaşık 300 Tecton kesintisiz çizgi armatür-
lerin yanı sıra Craft LED yüksek tavan armatürleri ve Scuba LED neme 
dayanıklı armatürlerin kurulumunu tamamladı. Ayrıca acil durum 
aydınlatma sistemi de değiştirildi.

AGN tesisinin üretim hollerinin sekizinden biri Almanya’da yer alıyor. 
Zumtobel, farklı hollerin ihtiyaçlarına göre aydınlatma düzeylerini 
200 ile 400 lx arasında ayarlıyor.
Zumtobel kontroller için üretim alanlarında Dimlite sistemini ve acil 
durum aydınlatmalarında da eBox sistemini kullandı.
Bu aydınlatma ve enerji odaklı hizmet sözleşmesi Zumbotel’in   
Avusturya’da Faigle Kunstoffe GmbH ile sürdürdüğü 5 yıllık LaaS söz-
leşmesi ile benzerlik gösteriyor.
Aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren satıcılar yeni aydınlat-
ma tabanlı veri toplama ve analiz mekanizmalarını   LaaS işletme 
modelleriyle birleştirmekte büyük bir fırsat görürken Faigle ve AGN 
tarafından üstlenilen işler, nihai kullanıcıların LaaS’a ihtiyatlı yaklaş-
tıklarını ve iptidai LED aydınlatma faydalarıyla yetindiklerini göste-
riyor.
Bu AGN projesi, satıcıların geleneksel satış ve armatür değiştirme 
modelleri ki bu modeller LED ışık kaynaklarına uygun değildir ve dö-
nüşüm pazarını baltalamaktadır- yerine yeni ve hizmet odaklı gelir 
mekanizmaları bulmaya çalıştıkları, aydınlatma sektörünün çalkan-
tılı bir döneminde gerçekleşti.
Aydınlatma sektöründe yakın zamanda bir yönetim değişiklikleri 
furyası ortaya çıktı. Zumtobel’de şirket CEO’su Ulrich Schumacher’e 
geçtiğimiz ay istifa etmesi teklif edildi  ve şirket geçtiğimiz haf-
ta kâr tahminlerinde düşüşe gitti. Philips Lighting Amerika grubu 
sorumlusunu değiştirdi ve Ledvance de CEO’sunu değiştirdi. GE’nin 
Aydınlatma ve Akım gruplarını değerlendirmesi, ve dünyanın en bü-
yük aydınlatma firması olan Philips Aydınlatma’nın dördüncü çeyrek 
sonuçlarını yarın açıklamaya hazırlanması ile aydınlatmadaki bu ye-
nilenme devam edecek gibi görünüyor.

luminaires across eight production halls spanning around 7.500ft2.
Zumtobel is also responsible for yearly maintenance of the lighting, 
including yearly inspections and replacement of any faulty luminaires. 
The company installed some 300 Tecton continuous-row luminaires, 
as well as a number of Craft LED high-bay luminaires and Scuba LED 
moisture-proof luminaires. It also replaced the emergency lighting 
system.
One of eight production halls at the AGN facility in Germany. Zumtobel 
is setting lighting levels at between 200 and 400 lx, depending on the 
needs of the different halls.
For controls, Zumtobel installed its Dimlite system for the production 
lights, and its eBox system for emergency lighting.
The lighting-and-energy centric service deal is similar to a 5-year LaaS 
Zumtobel job at the Faigle Kunstoffe GmbH plastics factory in Austria.
While many lighting industry vendors see a huge opportunity in wed-
ding new lighting-based data collection and analysis schemes to LaaS 
business models, the Faigle and AGN jobs demonstrate that end users 
in some cases might want to walk before they run with LaaS, and settle 
for more rudimentary LED lighting benefits.
The AGN project comes amid turbulent times in the lighting industry, 
as vendors try to find new service-oriented revenue schemes to replace 
conventional models of selling and replacing bulbs and luminaires — 
which doesn’t work well when LED light sources last purported dec-
ades and undermine the replacement market.

A rash of management changes has recently broken out in the lighting 
industry. At Zumtobel, CEO Ulrich Schumacher last month offered to 
resign, and last week the company slashed its profits forecast. Philips 
Lighting has replaced the head of its Americas group, and Ledvance 
has replaced its CEO. More industry shakeups could be coming soon, 
as GE shops its Lighting and Current groups, and as Philips Lighting, 
the world’s largest lighting company, prepares to announce its fourth-
quarter results tomorrow.
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İnsan Odaklı Aydınlatma, Ofis Çalışanlarının 
Uyku Süresini 26 Dakika Arttırıyor

Bir ofisteki kişiselleştirilmiş ve kontrol edilebilir aydınlatma sis-
teminin kurulması, orada çalışanların ortalama olarak 26 da-
kika daha uzun süre uyumasını sağladı. Çalışanlar tarafından 

bildirilen iyileştirilmiş uyku süresi, yoğunluk ve renk sıcaklığına bağlı 
olarak ayarlanabilir durumdaydı.

Eindhoven Teknoloji Üniversitesi tarafından yürütülen bu çalışma 
aydınlatmada kişiselleştirmenin önemini gözler önünde seriyor.

Bu ofisin çalışanları ilk önce üç haftalığına rastgele seçilen bir ay-
dınlatmaya maruz bırakıldı, ardından sonraki hafta boyunca test 
edilen aydınlatma gerçekleştirildi. Kontrol grubundaki çalışanlar, 
masalarında nötr bir beyaz ışıkla ortalama 500 lx’luk bir aydınlatma 
seviyesine sahip standart ofis ışıklandırması elde ederlerken diğer 
test grubundakiler, renk sıcaklığı ve yoğunluğu değişen dinamik ışık 
deneyimledi.

Eindhoven Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, bulgularını doğru-
layabilmek için, ışık hassasiyetleri, genel uyku kalitesi ve değerlen-
dirme süresi gibi olası karıştırıcı değişkenleri kontrol etmek için ışık 
kayıt cihazıyla ölçüm yaptılar.

Araştırmacılar, test grubundaki çalışanların sabaha daha kolay 
uyum sağladığını fark etti. Kişiselleştirilmiş aydınlatma grubundaki 
çalışanlar, tüm gün hareket halindeyken de daha iyi bir aydınlatma 
etkileşimi yaşadılar. Deneye maruz kalan kişiler bu kişiselleştirilmiş 
aydınlatma senaryosunda ortalama 26 dakika daha fazla uyuduğu 

bildirildi. Araştırmacılar mevcut bulguların erken bulgu niteliğinde 
olduğunu ve konuyla ilgili daha detaylı araştırma yapmak gerektiği-
ni belirtseler de bir diğer çarpıcı keşif, ışık şiddeti ve renk sıcaklığıü-
zerine olan görüş çeşitliliği. Ekip, bulguların “kişisel kontrol ihtiyacını 
açıkça gösterdiğini” bildiriyor ve bu, özellikle çok parlak veya çok 
mavi ışık gibi daha “aşırı” senaryolarda önem taşıyor. 

Canlandırıcı etkiler ve sağlığa ilişkin faydalar hakkında kullanıcının 
bilgilenmesiyle ışığın genel olarak uyanıklık, sağlık veya üretkenliği 
arttırıcı etkileri ölçülebiliyor.

Çalışma, Profesör Yvonne de Kort tarafından yönetilen “Kişiselleş-
tirilmiş Akıllı Aydınlatma Kontrol Sistemleri” (PILCS) adlı büyük bir 
projenin bir parçası. 

Kaynak: luxreview.com 
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Yüksek Teknolojili Cemdağ Sokak Armatürleri İle 
Şehirlerin Aydınlatmasında %80’e Varan

 Enerji Verimliliği 

aydınlatma
lighting

Türkiye ve dünyada aydınlatma sektörünün öncü firmalarından 
Cemdağ Aydınlatma Teknolojileri tarafından LED ve IoT tekno-
lojileri ile üretilen Cem markalı sokak armatürleri, yüzde 80’e 

varan enerji tasarrufu sağlıyor. 

Tarihte ilk kez dünya nüfusunun yüzde 50’si artık kentlerde yaşıyor; 
şehirlerde yaşayanların sayısının ise 2020’ye kadar 4,3 milyarı aş-
ması bekleniyor. İstanbul’un da içinde bulunduğu “mega kent”lerin 
sayısı hızla artarken, bu şehirlerin ihtiyaç duyduğu enerjinin sürdü-
rülebilirliği ise en büyük çalışma konusu olmayı sürdürüyor.  
Şehirlere akıllı aydınlatma konusunda yenilikçi ve yüksek teknolojiye 
sahip çözümler sunan ve 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracaat yapan 
Cemdağ Aydınlatma Teknolojileri, yüksek LED teknolojisi ile ürettiği 

sokak aydınlatmasında aynı zamanda IoT (Nesnelerin Interneti) tek-
nolojisinden faydalanarak enerji tasarruflu aydınlatma çözümlerini 
hizmete sunuyor. Armatürler, IoT teknolojisi sayesinde bir ağ üze-
rinden birbiriyle haberleşebiliyor ve bu da enerji verimliliği yüksek 

aydınlatma çözümleri sunmalarını sağlıyor. Cem markalı kentsel 
aydınlatma armatürleri ışığın yoğun kullanıldığı alanlarda yüzde 
80’e varan tasarrufu sağlayarak, şehirlerin enerji verimliliğinde 
adeta devrim yaratıyor.  Yarının teknolojisini bugün üreten Cemdağ 
aydınlatma teknolojisi sözcüleri sensörlerle uzaktan kontrol, analiz, 
otomasyon ve ölçüm yapma imkanı sunan IoT teknolojilerine sahip 
aydınlatma ürünleri üreterek kullanıcısına konfor kaybı yaşatmadan 
maksimum tasarruf hedeflediklerini belirtiyorlar. 

Mart  March  2018





216

haber

www.sektorumdergisi.com

Günsan ile Bir Dokunuşla Yaşam Alanları Aydınlanıyor
Günsan Illuminates Living Spaces with One Touch

Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak anahtar-priz 
sektöründe yenilikçi ürünler geliştiren Günsan Elektrik’in 
dokunmatik ürünleri sessiz ve konforlu bir tüketici deneyimi 

sunuyor. 

Günsan; tekli, ikili, üçlü ve dörtlü fonksiyonlara bağlanabilen dokun-
matik ürünleri ile hastane, yatak odası, çalışma odası, otel odaları 
gibi sessizliğin önemli olduğu yaşam alanlarına dokunma teknolo-
jisini getiriyor.
Yüksek hassasiyet ile minik dokunuşlarla dahi çalışan ve tüketici 
konforunu bir üst seviyeye çıkaran dokunmatik seride metalik renk-
ler, beyaz, krem, bej ve gümüş gibi renk seçenekleri bulunuyor.

Touch operated products by Günsan Electricity, a company developing 
innovative products in line with customer expectations and needs, of-
fer a silent and comfortable consumer experience. 

Günsan brings the touch technology to living spaces such as bedroom, 
study, hotel room, hospital room where silence is of utmost importance 
with its new touch operated products which can be connected up to 
four functions.
Operated with high sensitivity and soft touches, the new touch operat-
ed series maximizes the customer comfort and it is available in white, 
cream, beige, and silver color options
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Tasarruflu Aydınlatmada Uygulayacağınız 
Püf Noktaları

Evlerde aydınlatmaya tek yönden bakılır. Işık var veya yok. Fakat 
durum bundan çok daha detaylı püf noktaya sahiptir. Evleri-
mizde kullandığımız alanın tipine göre ışığın rengi, aydınlatma 

seviyesi ve yönlendirmesi ayrı ayrı seçilmelidir.

Hangi Odada Nasıl Bir Aydınlatma Seçilmelidir?
Oturma odaları çoğunlukla günün yorgunluğunu attığımız alanlar-
dır. Bu nedenle dinlendirici bir atmosfer seçilmelidir. Eğer bu alan-
larda çalışma köşemiz de varsa bu köşe biraz daha taze ve canlılık 
içeren bir alan olmalıdır. Dinlenme alanları için sarı ışık, iş yapılan 
alanlar için ise beyaz ışık kullanılmalıdır. Çünkü sarı ışığın rahatlatan 
bir sıcaklık seviyesi vardır. Salonlarımızın ve oturma odalarımızın 
tavanlarını kullanılan alanlara göre farklı armatürlerle göze hoş ge-
lecek ve fonksiyonel şekilde döşeyebiliriz.

Mutfaklar, faal olarak iş yapılan alanlar olduğundan beyaz ışık tercih 
edilmelidir. Ada tipi olmayan mutfaklarda sadece tavan aydınlat-
ması konforlu bir yemek yapma ortamı sağlamaz. Bu nedenle klasik 
mutfaklarda tezgah üstü aydınlatmayla kişilerin sadece sırtından 
olan aydınlatma, yüzünden de sağlanmış olur.
Yatak odaları dinlenme ve uyku alanları olduğundan sarı ışık tercih 
edilmelidir. Lambanın gücü orta şiddette olmalı ve armatür tipi ola-
rak endirekt aydınlatma tercih edilebilir. Giyim bölümü varsa oraya 
daha yüksek güçte bir aydınlatma noktası oluşturulabilir.
Banyo ve tuvaleti içeren ıslak hacimler beyaz ışıklı tercih edilebilir. 
Sık aç-kapa durumunda ömrü kısaldığından, ıslak hacimlerde flore-
san tercih edilmemelidir. Tüm odalarda LED ampuller, şerit LED’ler 
tercih edilebilir. Görsellik planlanan şerit LED’ler, kalıcı olarak yer-
leştiriliyorsa kaliteli bir LED’in seçilmesini öneriyoruz. Aksi takdirde 
sürekli bozulan LED’lerle yapılan kalıcı tasarımla işçilik maliyeti çı-
kabilir.

Verimli Aydınlatma Uygularken Bunlara Dikkat Edin
En verimli ampulleri kullanın. Eşe dosta danışarak aldığınız ampuller 
verimsiz olabilir. Floresan lambaları artık tarihe gömmenin vakti ge-
liyor. LED lambaların, her türlü kullanıma uygun birçok çeşidi bulun-
maktadır. İstediğiniz özellikleri sağlayan bir LED ampul muhakkak 
vardır.
Bazı evlerde tüm odaların ışıkları açıktır. Sadece ihtiyacınız kadarını 
açın. Paranızın bol olması demek, tüm ortamları aydınlatabilirsiniz 
anlamına gelmiyor. Sayaç çalıştıkça sizin eviniz için enerji üretilmek-
tedir. Sadece kendimizi değil gelecek nesilleri de düşünmeliyiz.
• Minimalist olacağız diye odaları kapkara koyu renklere boyamayın. 
• Yeni trend olan koyu renkli duvarlar enerji tasarrufu için son dere-
ce verimsizdir. Çünkü açık renkli duvarlar ışığı ne kadar iyi yansıtıp 
güzel bir aydınlatma sağlıyorsa, koyu renk de bunun tam tersidir. 
Yüksek güçlü aydınlatmaya ihtiyaç duyulur.
• İmkanınız varsa evinize büyük pencereler taktırın. Hem eviniz daha 
ferah bir görüntüye kavuşur hem de doğal ışığı içeri alarak yüksek 
oranda doğal bir aydınlatma elde edilmiş olur.
• Zamanla lambalar ve armatürler tozlanmaktadır. Tozlanan aydın-
latma ürünlerinin ışığı yansıtma düzeyi de azalır. Bu nedenle lamba-
larınızı ve armatürlerinizi temizlemeyi ihmal etmeyin.
• LED ampul satın alırken kalitelisini ve uzun ömürlüsünü almaya 
çalışın. Kalitesiz LED’ler kısa zamanda bozularak size kar yerine zarar 
ettirebilir. Zaten kaliteli LED’ler kendini kısa süre içerisinde amorti 
edecektir.

• Lambaların dimmerlama özelliğini kullanın. Dimmerlar, evlerimiz-
de çoğunlukla anahtarlama elemanı olarak kullanılmasa da ortam 
ambiyansını ihtiyacınız kadar düzenlemeye yardımcı olur. Eğer bunu 
yapma şansınız yoksa, tek bir aydınlatma noktasına 2-3 adet ampul 
içeren avize takarak da bu sistemi tasarlayabilirsiniz. Kaynak: Voltimum
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Borled Ürünleri Avrupa’yı Fethe Çıkıyor

Kablo ve aydınlatma ürünleriyle varlık gösterdiği 75 ülkenin 
10’unda pazar lideri olan Borsan Grup, Borled markasının 
300’den fazla ürünü, Borsan Cavi markasının zayıf akım ve özel 

üretim kablolarıyla Avrupa’nın en büyük aydınlatma fuarı Light + 
Building 2018’de yerini alacak. Grubun amiral gemisi Borsan Kablo 
ürünleri de fuarda sergilenecek.

Kuruluşu 1984 yılına dayanan Borsan Grup, Borled markasını dünya 
pazarlarında tanıtmaya devam ediyor. Mart ayı başında Dubai’deki 
43. Uluslararası Elektrik, Elektronik ve Aydınlatma Fuarı’nın ardın-
dan Borled ve Borsan Cavi ürünlerini, 18-23 Mart 2018 tarihlerinde 
Frankfurt’ta gerçekleştirilecek Light + Building 2018’de sergileye-
cek. Borsan Grup marka ürünler, Messe Frankfurt Fuar alanının 6’ncı 
holünde A50-3 numaralı standda tanıtılacak. 2017 yılında yeniden 
yapılanma ve fabrika yatırımlarını tamamlayan Borled, yerli üretim 
LED teknolojili aydınlatma ürünlerinin satışına başladı. 300’ün üze-
rinde ürünüyle sektörde önemli bir konuma gelen Borled, yurtdışı 
pazarlarındaki varlığını daha da güçlendirmek istiyor.
Türkiye, Kiralanan Alan Açısından İlk 10 Ülke Arasında
Almanya’nın Frankfurt kentinde Messe Frankfurt tarafından dü-
zenlenen Light + Building 2018 Fuarı, aydınlatma sektöründe 
Avrupa’nın en büyüğü konumunda. Her 2 yılda bir gerçekleştirilen 
fuara 2016 yılında 851’i Almanya olmak üzere toplamda 2 bin 626 
kuruluş ve marka katıldı. 250 bin metrekareye yakın bir alana yerle-
şik fuarın katılımcıları arasında Türkiye, kiralanan alan olarak 

Market leader in the cable and lighting segments of 10 out of 75 coun-
tries the company operates, Borsan Group will participate in Light + 
Building 2018, the largest lighting fair organized in Europe, and the 
company will showcase more than 300 Borled products and low-volt-
age and custom cables by Borsan Cavi.  Products of Borsan Cable, the 
flagship of the group, will also be showcased in the fair.

Founded back in 1984, Borsan Group promotes its Borled brand in the 
global markets. Following the 43rd Middle East Electricity Fair to be 
held in Dubai by March, the company will showcase Borled and Borsan 
Cavi products in the Light + Building 2018 located in Frankfurt, be-
tween March 18-23, 2018 . Borsan Group’s products will be introduced 
to the visitors of the Messe Frankfurt Fair in the 6th hall of at the stand 
numbered A50-3. Having finalized its restructuring and manufactur-
ing plant efforts in 2017, Borled has recently introduced locally manu-
factured LED lighting products. Drawing attention with more than 300 
products already available under the brand, Borled wants to increase 
its market share in international markets.
Turkish Companies are in Top 10 in the Fair in Terms of the 
Stand Area Rented
Held in Frankfurt, Germany, by Messe Frankfurt, Light + Building 2018 
Fair is one of the largest fairs involving the lighting industry. As a bian-
nual fair, the event in 2016 had seen the participation of a total num-
ber of 2,626 establishments and among these 851 were German com-
panies. Built on a total area of approx. 250,000 m2, Turkish companies 
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ilk 10’da yer alıyor. Yine 2016 yılında fuarı ziyaret eden 216 binin 
üzerindeki ziyaretçinin yarısının yurtdışından gelmiş olması, ulusla-
rarası pazarlara erişim noktasında fuara katılımın ne kadar önemli 
olduğunu gösteriyor.

Adnan Ölmez: “Ülkemiz Aydınlatma Sanayiinin En Güçlü 
Olduğu Fuar”
Katılımcı sayısı ve kiralanan alan açısından Light + Building’in, Türk 
markalarının en çok ilgi gösterdiği fuar olduğunu belirten Adnan 
Ölmez, “Son 3 yıldır ülkemiz, bölgemiz ve şirketimizin daha parlak 
geleceği için yatırımlar yapıyoruz. Geçtiğimiz yılın sonlarında baş-
ladığımız LED ürünlerimizin üretimiyle artık hem Türkiye hem de 
uluslararası pazarlarda gururla boy gösterebiliyoruz. Borsan Grup 
olarak markalarımızı dünyanın dört bir yanında 75 ülkede satıyoruz 
ve 10’unda da pazar lideriyiz. Frankfurt’ta olmamızın nedeniyse, 
yeni LED ürün grubumuzla, Avrupa’daki güçlü konumumuzu daha da 
pekiştirmek. Burası, kalite ve estetikten ödün vermeyen ve önemse-
yen Avrupalı müşterilerimizle en ideal buluşma noktamız. Türkiye’de 
sektörde 3 yıl üretici garantisi veren ilk şirketiz. Ürünlerimize olan 
bu güvenimizi Avrupalı müşterilerimize de göstermek ve kanıtla-
mak istiyoruz. Buna ilave olarak üretim dışında tüm operasyonlarını 
Avrupa’dan yönettiğimiz Borsan Cavi’nin ürünlerini de sergileyerek, 
grubumuzun know-how ve prestij taşıyıcısının gücünü ortaya koya-
cağız” dedi.
Borled’den LED Teknolojili 300’e Yakın Yeni Ürün
Samsun’da bulunan tesislerde Türk çalışanların emeğiyle üretilen 
Borled marka LED aydınlatma armatürleri, iç ve dış mekan olmak 
üzere 300’e yakın çeşit sunan bir ürün grubuna dönüştü. Borled, aynı 
zamanda Türkiye’de LED aydınlatma ürünleri segmentinde 3 yıl üre-
tici garantisi sunan ilk marka oldu. Fuarda ayrıca telekomünikasyon, 
robot sanayi, otomotiv, havacılık, savunma sanayi ve pek çok farklı 
sektörlere hizmet eden Borsan Cavi markasının ürünleri de sergile-
necek. Merkezi İtalya’da bulunan şirket, 80 binin üzerinde ürün çe-
şitliliğine sahipken ayrıca Avrupa’nın tamamında toplamda 180’den 
fazla imalatçının onaylı tedarikçisi konumunda.

are in top 10 in terms of the stand area rented. The fact that more than 
half of the 216,000 visitors of the event in 2016 were not local further 
emphasizes the importance of the participation in this fair if one is to 
gain access to international markets.
Adnan Ölmez: “This is a Fair Where Turkish Lighting Industry 
Stands Strong”
“We have been investing to a brighter future for our country, our re-
gion and our company for the last 3 years,” said Adnan Ölmez, not-
ing that Turkish brands place great importance on Light + Building 
in terms of the number of participants and the area rented. “As we 
started to produce LED products since the end of the last year, it is now 
the time for us to show off in local and international fairs. As Borsan 
Group, we are exporting our products to 75 countries around the globe 
and we are the market leader in 10 countries. The reason behind our 
appearance in Frankfurt, on the other hand, is to further improve our 
already strong standing in Europe. This is an ideal meeting point with 
our European customers who do not compromise on quality and aes-
thetics. We are the first company in Turkey to offer 3-years manufac-
turer’s warranty in our sector. We are willing to show and prove our 
belief in our products to our European customers. Additionally, we will 
be showcasing the products of Borsan Cavi, an affiliate which is fully 
managed from Europe with the exception of production, and we are 
going to demonstrate the power of now-how and prestige,” he added.

Approx. 300 New Products with LED Tech by Borled
Borled LED lighting products manufactured in Samsun by Turkish 
workers have become a complete product range with approximately 
300 products for interiors and exteriors. Borled also has become the 
sole manufacturer in Turkey to offer 3 year warranty in the LED lighting 
segment. The fair will also see the products by Borsan Cavi, an affiliate 
which caters to several sectors including telecommunication, robotics, 
automotive, aviation, defense and others. With head offices located in 
Italy, the company offers a wide range of products over 80,000 and it 
is the certified supplier for more than 180 manufacturers in Europe.
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En İyi Evde Sinema Deneyimi İçin Mekan Aydınlatması
How To Light A Room For The Ultimate Home Theatre Experience

Televizyon izleme keyfinizi optimize etmek için evinizde deği-
şiklik yapıyor olabilirsiniz. Belki de tuttuğunuz takımın maçla-
rında sanal ön sıradaki yerinizi garantiye almak için hazırlık ya-

pıyorsunuz. Evinize sonunda ışıldayan ve yeni yüksek çözünürlüklü 
bir televizyon almak için %100 dijital televizyon yayını dönüşümünü 
bahane etmeniz son derece mümkün.

El üstünde tuttuğunuz geniş ekran DLP, LCD ya da plazma güzelliği 
kutusundan çıkardıktan sonra ve kullanım amacınız fark etmeksizin 
mümkün olan en iyi izleme deneyimini yakalamak için birçok farklı 
seçenek, özellik ve ayarlar olduğunu göreceksiniz. Sıklıkla unutulan 
detaylardan biri de televizyon veya sinema odanızda aydınlatmanın 
nasıl kullanılacağıdır.
Karanlıkta Ne Yapacağınızı Bilmiyor musunuz?
Çoğu kişi en iyi televizyon izleme deneyiminin tam karanlıkta ger-
çekleştiğini düşünür. Ne de olsa ticari sinema operatörleri sinema 
filmlerini karanlıkta izletiyor, öyle değil mi? Genellikle öyle değil. Si-
nema salonları genellikle baş üstü aydınlatmalarını tamamen kısar-
ken duvarlar ve orta koridor boyunca ve sıraların sonlarında önemli 
ölçüde dimmerlenmiş vurgu aydınlatma kullanır.
Bir aydınlatma uzmanı ve Kentucky Üniversitesi İç Tasarım Fakül-
tesinde doçent doktor olan Joseph A. Rey-Barreau’ya göre ticari 
sinema salonlarında kullanılan aydınlatma tasarımı, sinema keyfini 
evlerinin konforunda yaşamak isteyen tüketiciler için iyi bir başlan-
gıç noktası.
Rey-Barreau açıklamasında, “Sinemada sadece perdeye odaklandı-
ğınızda gözleriniz o belirli ışık düzeyine adapte olacaktır. Evde tele-
vizyon izlerken ise genellikle o kadar fazla odaklanmayız. 

Maybe you’re remodeling to optimize TV watching at home. Perhaps 
you’re gearing up to secure virtual front-row seats to your favorite col-
legiate or professional ball game. It’s entirely possible that you’re sim-
ply using the national conversion to 100-percent digital TV broadcasts 
as a good excuse to finally bring home a shiny, new high-definition TV.
After eagerly unpacking your cherished widescreen DLP, LCD or plasma 
beauty  regardless of your motivation for the purchase  you’ll see there 
are many different options, tweaks and adjustments to make in pur-
suit of the best possible viewing experience. One oft-forgotten detail is 
how to use lighting in your media room or home theater.
In The Dark About Darkness?
Many people assume that the best TV watching occurs in total dark-
ness. After all, commercial theater operators run movies in the dark, 
right? Not usually. Often theaters fully dim overhead lighting, while 
operating significantly dimmed accent lights along the walls and 
center-aisle floor, and on end seats.
According to Joseph A. Rey-Barreau, AIA, IESNA, a lighting expert and 
associate professor at the University of Kentucky’s School of Interior 
Design, the lighting design used by commercial theater operators is a 
good starting point for consumers who want to create a cinema expe-
rience with the comforts of home.
“At the theater, when you’re only focused on the screen, your eyes will 
adapt to that particular level of light,” Rey-Barreau explains. “When 
you’re watching TV at home, you’re not usually that focused. Your eyes 
will move around and you’ll probably get up once in a while. If you 
don’t have at least a little bit of light, your pupils will constantly dilate 
up and down to adjust to a multitude of light levels. It can be disorient-
ing.”
Mary Beth Gotti, director of the GE Lighting & Electrical Institute, a cus-
tomer education facility in Cleveland, says effective lighting design in 
any room, including media rooms and home theaters, must take into 
account tasks needing handled visual comfort and overall ambiance.
“In a multipurpose home media room,” she says, “a good lighting de-
sign will integrate various layers of light that can provide pleasing and 
variable light patterns for more casual and flexible viewing conditions. 
It’s a bit different than a commercial theater setting where the room is 
used for a singular purpose.”
Pay Attention To Location, “Layers” And Dimming Capability
According to Gotti, soft, recessed overhead lighting that’s dimmable is 
ideal. It allows you to maintain focus on the TV, while keeping an eye 
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Gözleriniz etrafa bakar ve genellikle arada sırada yerinizden kalkar-
sınız. Eğer az da olsa ışık olmazsa göz bebekleriniz çeşitli ışık düzey-
lerine ayak uydurmak için sürekli olarak büyüyüp küçülecektir. Bu da 
kafa karıştırıcı olabilir” dedi.
Cleveland’da yer alan bir müşteri eğitim tesisi olan GE Aydınlatma 
ve Elektrik Enstitüsü Müdürü Mary Beth Gotti, televizyon ve sinema 
odaları da dahil her odada kurulacak etkin aydınlatma tasarımının 
görsel konfor ve genel ambiyans ihtiyaçlarını göz önünde bulundur-
ması gerektiğini söyledi.
Gotti sözlerine “Çok amaçlı televizyon odasında iyi bir aydınlatma ta-
sarımı daha rahat ve esnek izleme koşulları sağlamak için memnun 
edici ve çeşitli ışık düzeylerini sunacak birden fazla ışık katmanını 
içermelidir. Bu tasarım, mekanın sadece bir amaçla kullanıldığı ticari 
sinema salonlarından biraz daha farklıdır” diyerek devam etti.
Lokasyon, “Katmanlar” ve Dimmerleme Kapasitesi Önemli
Gotti’ye göre dimmerlenebilir, yumuşak ve duvara gömülü baş üstü 
aydınlatma ideal. Bu aydınlatma, bir gözünüzü patlamış mısırdan 
ayırmazken ve odaya girip çıkarken etrafınızı görmek için yeterli ışı-
ğı sağlarken televizyona odaklanmanıza imkan tanır. Gotti şunları 
öneriyor:
• Dimmer kontrollü halojen PAR38 veya PAR30 projektör ampuller,
• Düşük voltajlı dimmer kontrollü küçük boyutlu Precise MR16 pro-
jektör ampuller.
•  Dimmerli 15-watt R30 ve 20-watt R40 GE Energy Smart® CFL pro-
jektör ampuller veya düşük voltajlı GE Vio™ LED’ler ile donatılmış 
duvara gömülü donatılar verimlilik ve sonuna kadar kısılabilir aydın-
latma sağlamaktadır.
Diğer bir taktik ise raylı aydınlatma ya da duvar lambaları ile sağ-
lanan aydınlatmadır ve odaya hoş bir ışıltı vermektedir. Taş, eskit-
me ahşap veya dokulu duvarlar üzerine yansıtılan temiz ve güzel 
halojen ya da LED duvar aydınlatmaları dinamizm katabilir ve alanı 
görsel olarak genişleterek görsel konforu artırır. Duvarlardaki sanat 
eserlerinin halojen PAR projektör ampuller ya da MR16 gömülü ar-
matürler, ayarlanabilir vurgu aydınlatmaları ya da raylı aydınlatma-
larla ışıklandırılması görsel etkiyi artırır.
Duvar girintileri ya da mimari dikmelerde daha fazla sinema temalı 
görünüm için beyaz ışık, çeşitli renkler ve hatta renk değiştirme özel-
liğine sahip halojen ampuller veya LED’ler kullanın.
Rey-Barreau, Gotti’nin değerlendirmeleri ve ürün önerileriyle hem-
fikir. Televizyon ya da sinema odası aydınlatma tasarımı için en az 
iki aydınlatma konsepti kullanımının son derece önemli olduğunun 
altını çiziyor: ışık çeşitliliği (ışık katmanları) ve aydınlatma kontrolle-
ri. Rey-Barreau, “Aydınlatma tasarımınızı ele almaksızın en iyi tele-
vizyon izleme deneyimi için hazırlığınızı tamamlamış sayılmazsınız’’ 
diyor.

on your popcorn and having enough light to see when entering or exit-
ing the room. She recommends:
• Halogen PAR38 or PAR30 Floodlights Operated With A Dimmer,
• Smaller-sized Precise MR16 floodlights run on a low-voltage dimmer
Dimmable 15-watt R30 and 20-watt R40 GE Energy Smart® CFL flood-
lights; or recessed fixtures equipped with low-wattage GE Vio™ LEDs, 
the latest in efficient, infinitely dimmable lighting.

Another tactic, the lighting of walls with track lighting or sconces, cre-
ates a pleasing glow in a room. Washing clean, beautiful halogen or 
LED light over stone, weathered wood or textured walls can add pop, 
visually expand the space and improve visual comfort. Illuminating 
artwork on walls with halogen PAR floodlights or MR16 recessed, ad-
justable accent lights or track lighting adds visual interest.
For a more theatrical-themed look in coves or architectural reveals, use 
halogen lights or LEDs, which provide white light, a variety of colors 
and even a color changing capability.
Rey-Barreau agrees with Gotti’s assessment and product suggestions. 
He emphasizes that using a minimum of two lighting concepts is cru-
cial to media room and home theater lighting design: variety of light-
ing (layers of light) and lighting controls. “Remember that you’re not 
finished preparing for the ultimate TV viewing experience until you’ve 
addressed your lighting design,” he remarks.
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ELQ-LED Araştırmasına 9,1 Milyon Avro Yatırım

Önde gelen bir bilim ve teknoloji şirketi olan Merck, “Kuantum 
malzemelerin keşfi inovatif opto elektronik bileşenlerin haya-
ta geçirilmesinin yeni yolları (ELQ-LED)” adlı müşterek projeye 

öncülük edeceğini açıkladı. Almanya Federal Eğitim ve Araştırma 

Bakanlığı’ndan (BMBF) toplam 5,5 milyon Avro destek alacak olan 
projenin amacı, teşhir ve aydınlatma sektörlerinde inovatif uygula-
malar için kuantum malzemeler geliştirilmesi. Projenin toplam büt-
çesi ise 9,1 milyon Avro’ya ulaşıyor.
Geleceğin Işığı İçin Temel Araştırma
Organik ışık yayan diyotlar (OLED) gibi modern ışık kaynaklarının 
bağlayıcı gereklilikleri karşılaması gerekiyor. Yüksek görüntü kalitesi 
ve son derece ince, enerji verimliliği yüksek tasarımlar. Emitör olarak 
kuantum malzemelerin kullanılmasıyla bu avantajlar, maliyetlerin 
azaltılması ve renk spektrumunun optimize edilmesi ile birlikte de-
ğerlendirilmeyi bekliyor. Bunun sonucunda kuantum malzemeler 

Merck, a leading science and technology company, is announcing its 
leadership role in the joint project entitled “Exploration of quantum 
materials New paths to realizing innovative optoelectronic compo-
nents (ELQ-LED)”. The aim of the project, which will receive total fund-

ing of € 5.5 million from the German Federal Ministry of Education and 
Research (BMBF), is to develop quantum materials for innovative ap-
plications in the display and lighting industries. The total budget of the 
project amounts to € 9.1 million.
Basic Research For Light Of The Future
Modern light sources such as organic light-emitting diodes (OLEDs) 
must satisfy stringent requirements: high image quality and extreme-
ly slim, highly energy-efficient designs. With quantum materials as 
emitters, these advantages are now to be further exploited while si-
multaneously reducing costs and optimizing color spectra. The result-
ing innovative component utilizing the quantum materials is called an 
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kullanılarak elde edilen inovatif bileşene ise elektroluminisan ku-
antum malzeme tabanlı ışık yayan diyotlar (ELQ-LED) adı veriliyor. 
Kuantum malzemeler, tanecik boyutu ile kontrol edilebilen daha da 
yüksek bir renk şiddeti sunuyor. Toksik bir metal olan kadmiyum, 
OLED’lerin güvenliğinin sağlanması amacıyla bilinçli bir şekilde bu 
geliştirme sürecinde yer almıyor.
Merck OLED ve Kuantum Malzemeler Müdürü Michael Grund konuy-
la ilgili olarak, “ELQ-LED’ler OLED’ler için sistematik bir iyileştirme 

niteliğinde ve OLED ile kuantum malzemeler arasındaki sinerji için 
mükemmel bir potansiyele sahip” dedi.
Merck, Osram OLED, Fraunhofer Uygulamalı Polimer Araştırma-
ları Enstitüsü, Augsburg Üniversitesi, Münih Ludwig Maximilians 
Üniversitesi ve Oldenburg Carl von Ossietzky Üniversitesi güçlerini 
birleştirerek kuantum malzemelerin aydınlatmadaki temel uygu-
lanabilirliğini göstermek amacıyla organik elektronik değer zinci-
rinde ortaklık kurdu. Ortaklar kapsamlı bir yaklaşım benimseyerek 
kuantum malzemeler üzerinde araştırmalar gerçekleştirmenin yanı 
sıra bileşenler, prosesler, matris malzemeler, taşıyıcı malzemeler ve 
mürekkepleri test etmeyi ve geliştirmeyi planlıyor. Üretim esnasın-
da kaynaklardan tasarruf etmek amacıyla tüm bileşenler tamamen 
yazdırılabilir olacak. Yazdırılan parçalar teşhir ve otomotive stop 
lambası deney mekanizmaları kullanılarak test ediliyor. Bu araştır-
ma projesinin üç sene boyunca sürmesi ve 2020 yazında sonlanması 
planlandı.

electroluminescent quantum materials-based light-emitting diode 
(ELQ-LED). Quantum materials feature even greater color intensity, 
which can be controlled by the particle size. The toxic metal cadmium 
is deliberately not being used in the development of materials in order 
to preserve the safety of OLEDs.
“ELQ-LEDs represent a systematic refinement of OLEDs and offer great 
potential for synergies between OLED and quantum materials,” says 
Michael Grund, Head of OLED and Quantum Materials at Merck.

Merck, Osram OLED, the Fraunhofer Institute for Applied Polymer Re-
search, the University of Augsburg, Ludwig Maximilians University in 
Munich, and Carl von Ossietzky University of Oldenburg have joined 
forces as partners along the organic electronics value chain in order to 
demonstrate the basic applicability of quantum materials in lighting. 
In addition to conducting research on quantum materials, the part-
ners plan to test and develop components, processes, matrix materials, 
transport materials, and inks following the comprehensive approach. 
All components are to be completely printable to save resources during 
production. 
The printed parts are being tested in display and automotive tail light 
demonstrators. The research project is scheduled to run for three years, 
ending in summer 2020.

Mart  March  2018





232

haber

www.sektorumdergisi.com

Terme Işıl Işıl Olacak 

Terme’ye estetik bir kent görünümü kazandırmak adına çalış-
malara devam edildiğini vurgulayan Belediye Başkanı Şenol 
Kul, ‘Şehrimizde aydınlatma çalışmalarını devam ettiriyoruz. 

Terme ışıl ışıl bir şehir olacak’ dedi.
İlçenin siluetini değiştiren dev yatırımların tamamlanarak hizmete 
girmeye devam ettiği Terme’de, geceleri tam bir görsel şölen yaşa-

nacak. Terme Belediyesi’nin hizmete sunmaya başladığı yol, parklar, 
bahçeler, sokaklar, rekreasyon alanları, proje ve yatırımlarda estetik 
aydınlatma uygulamalarını kullanıyor.
LED Aydınlatma
Dayanıklılığı, geniş kullanım alanı, tasarruflu yapısı nedeniyle Terme 
Belediyesi aydınlatmalarında daha çok LED aydınlatma uygulama-
larını tercih ediyor. Terme’nin kent havasına bürünmesi adına ne 
gerekiyorsa onu yapıyoruz diyen Başkan Kul, “Termemizin değişimi 
ve mutlu insanların yaşadığı bir kentin ortaya çıkması maksadıyla 
ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Alt yapı, üst yapı ve çev-

re düzenleme projelerimizle ilçemizi daha yaşanılabilir bir kent ko-
numuna getiriyoruz. Çevre düzenleme çalışmalarımız kapsamında 
ışıklandırma çalışmalarımızı da başlattık. Bu çalışmalarımız Terme 
akşamlarına bambaşka bir renk kattı. Bu çalışmalarımızın tamam-
lanmasıyla ilçemiz ışıl ışıl görünümüyle gece gündüz içaçıcı bir kent 
haline gelecek” dedi.

Göz Kamaştıracak
Aydınlatma çalışmalarının şehir estetiği açısından da son derece 
önemli olduğunu dile getiren Başkan Kul, “Modern şehircilik anlayı-
şında estetik son derece önemli. Terme ırmak boyu ve şehir içerisin-
de devam eden çalışmalarımız kapsamında, bazı noktalarda şehrin 
estetiğine uygun renkli aydınlatmalara da önem veriyoruz. 
Kısa sürede Terme, daha aydınlık ve renkli bir şehir haline gelecek. 
Tamamlayarak hizmete sunduğumuz yatırımlar hem gündüz hem 
gece göz kamaştırıyor” ifadelerine yer verdi. 
Kaynak : Haber Gazetesi

aydınlatma
lighting

Mart  March  2018





234

haber

www.sektorumdergisi.com

Beyazıt Kütüphanesi Restorasyon Sonrası Şimdi 
Daha Aydınlık Olacak

Birleşik Krallık Mimarlar Enstitüsü (RIBA) 2018 ödüllerinde, 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi restorasyonu projesi, ön elemeyi 
geçerek yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Sonuçlar Aralık 

ayında açıklanacak ancak kütüphanenin yeni haliyle okumayı bir haz 
haline getirdiği kesin.
Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve hemen önündeki çınaraltı ile Sahaflar 
Çarşısı üçgeni, bugün değilse bile yakın zamana kadar kentin yazan, 
çizen, okuyan nüfusuna ev sahipliği yapıyordu. Bir buluşma nokta-
sıydı. Türkiye’nin ilk devlet üniversitesi ile ilk devlet kütüphanesi, 
şehrin en önemli sahaflarına birkaç adım mesafedeydi. Sahaflar 
Çarşısı, zamanla dini eserlerin ve test kitaplarının satıldığı bir yer 
haline geldi, çınaraltı ise seyyar satıcıların mekanı oldu, ardından da 
ıssızlaştı.

Bugün bu kıymetli kitap üçgenini yeniden canlandırabilecek bir 
fırsat var: Restorasyon sonrası haliyle okumayı başlı başına bir haz 
haline getiren Beyazıt Devlet Kütüphanesi.
Nadir Eserler, Şeffaf Küplerin İçinde Korunuyor
Restorasyonu 2017’de tamamlanan kütüphane, Birleşik Krallık Mi-
marlar Enstitüsü’nün (RIBA) 2018 Uluslararası Mimarlık Ödülleri’nde 
ilk elemeyi geçen projeler arasına girdi. Sonuçlar, bu yılın Aralık 
ayında açıklanacak.
İçerisi Artık Daha Aydınlık
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aydın Doğan Vakfı’nın ortak projesi 
olan restorasyon, Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından gerçekleştirildi. 
Projelendirme çalışmaları 2006’da başlasa da inşaat aşamasına an-

cak 2015’te geçilebildi ve 2017’de tamamlandı. Melkan Tabanlıoğlu, 
çok uzun süren, oldukça hassas ve özenli bir restorasyon sürecinden 
geçtiklerini söylüyor: “Açıkçası kütüphaneye gittiğimizde durum hiç 
iç açıcı değildi. 21. yüzyıla uygun bir kütüphane oluşturabilmeyi 
hedefleyerek başladık ve içimize sinen bir proje üretinceye kadar 
araştırdık, inceledik ve çalıştık.” Restorasyon projesi ile, kentin çok 
önemli bir parçasında yer alan kütüphanenin, Beyazıt Meydanı’nın 
canlanmasını ivmelendirecek bir dönüşüm hedeflendi. Okuma oda-
sının yapısında çok büyük değişiklikler yapılmadı ancak fiziksel ko-
şulları iyileştirildi. Batılı örneklerinde gördüğümüz ve özendiğimiz 
bir ferahlığı var. Aydınlatması da gözü yormayacak, okumayı zevk 
haline getirecek biçimde yapılmış. Zaten içerisi de öğrenciler ile 
tıklım tıklım dolu. Okuma odasında yer bulabilmek için kapıda sıra 
bekleyenlere rastlanıyor.
Nadir eserler ise koyu renkte ancak şeffaf odaların içine alınmış. 
Dışarıdan baktığınızda tüm eserleri görebiliyorsunuz. Böylece 
mekan hem bir kütüphane hem de sergi alanı işlevi görüyor. Ta-
banlıoğlu “Bu eserleri belirli koşullarda korumak gerekiyor. Hassas 
dengeyi sağlayacak altyapıyı sağlarken, cam küplerle onları sürekli 
göz önünde tutarak, mekanı zenginleştiren ve hayli estetik bir öğe 
haline getirdik” diyor. Farklı zamanlarda restorasyon süreçlerinden 
geçmiş kütüphanede, orijinalde olmayan eklemelere de rastlandı. 
Örneğin giriş avlusunun üstü ağır beton dam ile kapatılmıştı. Bu 
dam kaldırılarak, yerine hafif ve şeffaf bir örtü kondu. Böylece hem 
tarihi duvarlar üzerindeki yük kaldırıldı hem de içeride çok daha ay-
dınlık bir atmosfer yaratıldı. Avlunun ortasında yer alan otantik çeş-
me yerine geri taşındı. İnşaat sırasında kalıntılarına rastlanan Bizans 
kilisesi de korumaya alındı.
Yenilerken Minimal Müdahale
Tabanlıoğlu’na göre, projenin ödüle aday gösterilmesinin sebebi, 
yenilemeye getirdiği yaklaşım. Kendileri bu yaklaşımı ‘minimal mü-
dahale’ olarak tanımlıyor: “Sanırım elimizi mimar olarak biraz geride 
tuttuğumuzda sonuçlar daha etkileyici olabiliyor. Bir diğer önemli 
yanı ise, Studio Dinnebier ile yaptığımız, ezici olmayan, zarif, hacim-
leri vurgulayan, tarihe referans veren aydınlatma projesi.” 
7/24 Gidebilirsiniz
Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Türkiye’de devlet eliyle kurulan ilk kü-
tüphane. 24 Haziran 1884’te, Beyazıt Camii İmaret Binası’nda açıldı. 
Haftanın her günü, 24 saat hizmet veriyor. İçerisi çok doluysa araş-
tırmacılara öncelik tanınıyor. Çantanızı kilitli dolaplara bıraktıktan 
sonra salona geçebiliyorsunuz.

aydınlatma
lighting

Mart  March  2018





236

haber

www.sektorumdergisi.com

Halojen Ev Lambalarının Sonu

Enerji verimliliği düşük ve doğrusal olmayan halojen ışık kaynak-
ları, Eylül 2009’dan bu yana piyasadan kademeli olarak kaldı-
rılıyor. Ledvance’in yeni Parathom LED Retrofit Classic ürünleri 

dimlenebilir cam model, saydam model ve mat görünüme sahip 
şekilde sunulmaktadır.

Bu yıl özellikle doğrusal olmayan ışığa sahip halojen ev lambalarına 
veda etme vakti geliyor. Bu lambalar 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle, 
Avrupa Birliği’nde ErP Yönetmeliği’nin 244/2009 altıncı aşamasının 
bir parçası olarak artık satılamayacak. Bu değişim hareketi aydın-
latma profesyonelleri ve son kullanıcılar için bir umut ışığı oluyor. 
Ledvance’in geniş enerji tasarruflu, uzun ömürlü ve yüksek kaliteli 
LED lambaları bu değişim hareketine kolayca geçiş yapmanıza yar-
dımcı oluyor.
Üreticiler ve Perakendeciler Bu Yasağı Deneyimleyen İlk 
Kişiler Olacaklar
Yeni Er Yönetmeliği, tüm Avrupa Birliği’nde ilk “piyasaya sürülme” 
tarihinden itibaren geçerli olacağından, ilk olarak lamba üreticilerini 
ve perakendecileri etkileyecek. Yani evinde, ofisinde bu lambaları 
kullanan kişilerin hemen değiştirmesi gerekmiyor. Bununla birlik-
te, doğrusal olmayan ışığa sahip halojen lambaların stokları 1 Eylül 
2018 itibariyle son ürün satılana kadar devam edecek.
Etkilenen Lambaların Özellikleri
1 Eylül’den itibaren dağıtımı durdurulacak olan lambalardan biri de, 
çok yönlü ışık sağlayabilen, tipik cam ampuller kullanan ve transfor-
matör olmadan çalışan halojen “akkor lambalar” olacak. Bu lamba-

ların çoğu E27 veya E14 duya sahiptir, ortam veya antre aydınlatma-
sında kullanılıyor. Ledvance portföyünde, bu ürünler Osram Halogen 
Classic ve Halolux Ceram ailelerinde bulunmaktadır. G4 veya GY6.35  
24V Halostar Standart gibi tak çalıştır doğrusal olmayan ışığa sahip 
halojen lambalar da yasaklanan ürünler arasında yer alacak.
Enerji tasarruflu teknolojilerle değiştirilemeyen fırın lambaları ile 
Ledvance tarafından üretilen R7 veya G9 duya sahip Osram Haloline 
veya Osram Halopin ürünleri bu yönetmelikten hariç tutulan lamba-
lar arasında yer alıyor.
İyi Bir Alternatif: Ledvance’den Profesyonel LED Lambalar
Enerji ve ürün maliyeti açısından verimli olan Osram LED lambalar, 
yönetmelikle değiştirilecek olan halojen lambaların yerine kullanı-
labilecek iyi bir alternatif. Ledvance diğer ürünlerin yanı sıra müşte-
rilerine Parathom LED Retrofit Classic adı verilen ürünleri de sunuyor. 
Bu LED ürünler serisi eski halojen “akkor lambalarla” kolayca yer de-
ğiştirebilen en son filament teknolojisine sahip. 

Değiştirebilen bu ürünler, dimlenebilen full cam, saydam veya mat 
versiyonlarında sunulmakta. Halojen eşdeğerlerine çok yakın benzer 
özelliklere sahipler. 
Yüksek uzun ömürlü LED lambalara yapacağınız yatırım maliyeti, 
elektrik faturalarını önemli ölçüde düşürerek kısa zamanda kendini 
amorti edecektir. Aynı zamanda Ledvance, LED ürünlere geçişi hız-
landırmak için 5 yıla kadar üretici garantisi sunuyor.
Kaynak: Voltimum
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Sokak Armatürü Aydınlatma Kontrol Sistemi 
Üniteleri Serçeleri mi Öldürüyor?

İngiltere’nin kuzeyinde Gateshead’de serçelerle ilgili bir felaket 
meydana geldi. Anti-elektromanyetik dalga konusunda kampan-
ya yürüten Mark Steele, bu felakete  sokak armatürlerinin aydın-

latma kontrol sistemi ünitelerinin neden olduğunu söylüyor. Buna 
göre cadde ışıklarına yerleştirilen vericiler, küçük kuşları ve böcekleri 
yok ediyor.
Ayrıca doğa felaketi bununla kalmıyor, bu vericilerin yerleştirildiği 
direklerin yakınında yaşayan çevre sakinlerinde burun kanaması gibi 
belirtiler yaşandığı söylentiler arasında.
Martılar, kargalar gibi daha büyük türlerin henüz bu durumdan etki-
lenmediği ancak serçelerin kaybolduğu yerli halkın dilinde.
Sadece Steele değil çevrede yaşayan insanlar da “bütün kuşlar ne-
reye gitti?” diye soruyor. Armatürlerin asılı olduğu direklerinin tepe-
sindeki mikrodalga vericilerin radyasyon yaydığı iddialar arasında.

LeafNut, 868 MHz’lik bir GPRS ve FM radyo frekansı kombinasyonu-
nu kullanarak her sokak aydınlatmasının çıkışını uzaktan izlemek ve 
kontrol etmek için WiMAC (kablosuz yönetim ve kontrol) teknolo-
jisini kullanıyor. 31, 875 deneysel radyasyon vericinin bu anlamda 
şüpheleri üzerine çektiğini söyleyen Steele, kuşların ve küçük böcek-
lerin kaybolmasını bu vericiye bağlıyor. Ayrıca çocukların ve özellikle 
hamilelerin sağlığından da endişe duyduklarını ifade ediyor.
Aslında bu sokak armatürü aydınlatma kontrol sistemi ünitelerinin,  
karbon azaltma projesinin bir parçası olarak Leeds merkezli Harvard 
Technology tarafından 6 milyon sterlinlik bir sözleşme ile tedarik 
edilen ve LeafNut kablosuz merkezi yönetim sisteminin sofistike bir 

parçası olduğuna inanılıyordu. LeafNut, her ayrı sokak armatürünü 
868 MHz’lik bir GPRS ve FM radyo frekansının bir kombinasyonunu 
kullanarak uzaktan izlemek ve kontrol etmek için WiMAC (kablosuz 
yönetim ve kontrol) teknolojisini kullanıyor. Yerel otoriteler bunun 
mükemmel bir yapı olduğunda hemfikirdi. Ancak Steele, bu  vericile-
rin kullanılmasının doğru olup olmadığını tartışıyor ve bu durumun 
5G mobil telefon denemelerinin bir parçası olduğunu iddia ediyor.

Steele, Gateshead Konseyi bize bunun güvenli olduğunu söylüyor 
ancak elimizde kanıtlar var diyor ve ekliyor  “bilgi edinme özgürlüğü 
yasama talebinde bulunduk ama belediye kanıtları vermeyi redde-
diyor”.  Konsey mühendisi, 24 Kasım’daki Gateshead Büyükşehir Be-
lediye Meclisi oturumunda Steele’nin iddialarını yanıtladı ve radyo 
frekansına maruz kalmanın sağlık üzerindeki etkilerinin on yıllar 
boyunca araştırılıp gözden geçirildiğini söyledi.
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Komisyonu ve İngiltere 
Halk Sağlığı Merkezi’nin bu konudaki açıklamaları da konseyi des-
tekler nitelikte, demeçleri şöyle; “radyo dalgalarınamaruz kalmanın 
hem yetişkinlerde hem de çocuklarda sağlık etkilerine neden oldu-
ğuna dair ikna edici bir kanıt yok”.
Harvard Technology sözcüsü, LeafNut’ın yasal olarak bu sistemi kur-
masını sağlayan ve sağlık ölçütlerini karşılayan Uygunluk Beyanını 
aldığını söylüyor ayrıca üründe CE işareti olduğuna dikkat çekiyor.
Kaynak: PLD Türkiye
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Aydınlatma Sistemlerinin 
Mimari Tasarımdaki Konumu

Bütün yapıların inşa aşamasında aydınlatma konusu bir sonraki 
kademe olarak değerlendiriliyor. Detay konu olarak bakılan ay-
dınlatma aslında bir yapının var olmasını sağlar. Şöyle ki bina 

ne kadar kaliteli yapılmış olsa bile aydınlatma sistemleri olmadan 
kullanılması imkansızdır.

Işık ve aydınlatmayı bir ihtiyaç olarak nitelendirebiliriz. Sokaklarda, 
evlerde, iş yerlerinde mevcut tüm yapılardaki aydınlatma sistemleri 
ihtiyaç üzerine uygulanıyor.
Aydınlatmaya ihtiyaç eski çağlardan başlamış insanlar bulundukla-
rı alanları alev ışıklarıyla aydınlatmışlar. Daha yakın tarihe gelirsek 
Thomas Edison ve Swan’ın uzun çalışmalarından sonra 21 Ekim 
1879’da mekanlarda kullanılabilen lambaları icat ettiler ve o günden 
sonra lambalar yaygınlaşıp günümüze kadar geliyor.

Bilim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanarak, lambalar 
günümüzde aydınlatma amacını aşarak mimari tasarımla bütünle-
şip, bir taraftan aydınlatma misyonunu yerine getirirken diğer bir 
taraftan da mekana farklı bir görsel etki katıyor. Bugün kullanılan 
aydınlatma sistemleri bir kaç görevi kapsamakta;

1. Ortam aydınlatmasını yeterince sağlamalı,
2. Enerjiye tasarruf etmeli,
3. Mekanın dekorasyonuna katkına bulunmalı.
Kullanılan lamba görünümü itibariyle mekana yeni bir soluk getir-
mesinin yanı sıra farklı ambiyans yaratmakta önemli bir etkendir.
Bu gün farklı tasarımda yüzlerle dikkat çeken avizeler ve lambalar 
örnek gösterebiliriz. Bu tür aydınlatma sistemleri bahçelerde, yol-
larda, iç ve dış mekanlarda kullanılmaktadır. Bunlardan biri ilginç 
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tasarımı ile dikkat çeken odanın köşe kısımlarına uyarlanan “Peel 
Duvar Işık” tasarımıdır.
Aydınlatma Sistemlerinin Sağlık Boyutu
Aydınlatma sistemlerinin gün içinde bulunduğumuz her mekanda 
görsel işleri rahatlıkla yapmamızı sağlaması yanı sıra birde insanları 
biyolojik ve psikolojik açıdan etki etme yönüde vardır.
Özellikle insanlar gününün bir çok kısmını çalışarak geçirdikleri için 
iş yerlerinde aydınlatmada güneş ışınlarından faydalanmak en uy-
gun olanıdır. Bu mümkün olmadığı taktirde gün ışığıyla paralel ola-
rak yapay aydınlatma sistemlerinin birlikte kullanılması öneriliyor.

Aydınlatma ışığının renginin de insanlar üzerinde olumlu ve olumsuz 
etkisi vardır. Şöyle ki ışığın renk sıcaklığı 3’e bölünmektedir. Sıcak, 
orta ve soğuk olarak değerlendirilir. Sıcak ışık renginde daha fazla 
kırmızılık barındırır. Çok insan bu renk altında kendini daha huzurlu 
ve konforlu hissetmektedir. Orta ışık renginde daha beyazlık görül-
mekte ve tayfsal kompozisyonda sıcak bileşenleri nispeten azdır. So-
ğuk ışık ise insanlar tarafından fazla rahatsız edici olarak değerlen-
dirilmektedir. Soğuk ışık tayfsal kompozisyonda minimum kırmızı 
ışık bileşenleri barındırıyor. Bu ışık rengi altında bazı insanlarda baş 
dönmesi ve mide bulanması gibi, olumsuz etkiler gözükmektedir.

Işığın renk sıcaklığı dikkate alınması gereken estekik ve psikolojik bir 
konudur. Işık rengi kadar lamba seçimi de aydınlatmada önemli bir 
unsurdur. Lambanın ışığı yansıtma endeksi çevreyi doğru ve doğal 
görmemizi sağlar [1].
Farklı Tasarımlı Aydınlatma Elemanları
Restoranların, otellerin, küçük kafelerin ve AVM merkezlerinin de-
korasyonunda önemli yer kaplayan aydınlatma lambaları ve avizeler 
ilginç görünümleri dolayısıyla insanların dikkatini çekiyor ve insan-
lar arasında en çok tercih edilen mekanlar listesine giriyor. Yapılarda 
uygulanan aydınlatma sistemleri mekanın tarzını yansıttığı ve müş-
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teri ilgisi çektiği için yeni inşa edilen yapılarda aydınlatma sistemleri 
konusuna daha hassas yaklaşılıyor.
En çok tercih edilen aydınlatmalar içerisinde sade görünümlü duvar 
içi LED aydınlatmalarda yer alıyor. Tasarımı Bulgar asıllı Jovo Boshi-
novski  ait olan aydınlatma, sade ve şık görünümü yanı sıra ekonomi 
özelliği ile de dikkat çekiyor.
Kaynaklar

[1] Kürkçü, E.A., Çakar, İ., Zeyrek, S. “İş Yerlerinde Aydınlatma”, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM), (http://www.isgum.gov.tr) 2017

Shargiyya Javadzade / İnşaat Mühendisi - İstanbul Aydın Üniversitesi / aydınlatma.gen.tr
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LED Aydınlatmada Yerli Üretime 
Zeybekci’den Destek

Zeybekci To Support Local LED Lighting Production

aydınlatma
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Yüzde yüz yerli sermaye ile 41 yıldır elektrik malzemeleri sektö-
ründeki faaliyetlerine aralıksız devam eden Makel, bir süredir 
gerçekleştirdiği yatırımların sonucu olarak Türkiye’de LED ay-

dınlatma sistemleri konusunda yerli bir firma olarak üretim  yapıyor. 

Makel’in LED aydınlatma fabrikasını ziyaret eden Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, yerli ve milli üretimin önemine dikkat çekti.
1977 yılından bugüne dek elektrik malzemeleri sektöründeki bü-
yümesini istikrarlı şekilde sürdüren Makel, yatırım süreçleri ve bü-
yümesi devam eden ilk yerli LED aydınlatma fabrikasında Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci’yi ağırladı. Fabrikada LED aydınlatma üretim 
tesislerini gezen ve yetkililerden bilgi alan Bakan Zeybekci’ye Makel 
Yönetim Kurulu Başkanı Necati Çalışkan, Yönetim Kurulu, Makel Ge-
nel Müdürü Hakan Öztürk ve üst düzey yöneticiler katıldı. 
Ziyaret sırasında konuyla ilgili bir açıklama yapan Çalışkan, Türkiye 
pazarındaki LED aydınlatma ürünlerinin ithal olduğuna dikkat çekti. 

Operating in the electrical materials sector for the last 41 years with 
100% local capital, Makel is now a local manufacturer of LED lighting 
systems in Turkey thanks to the investments the company has made 
into this segment in the recent years. 

Having visited the LED lighting manufacturing plant of Makel, Nihat 
Zeybekci, Minister of Economy, emphasized the importance of local 
and national production.
Makel, as a company which has continuously grown since 1977 in the 
electrical materials sector, hosted Nihat Zeybekci, Minister of Economy, 
in its LED lighting manufacturing plant, the first locally funded LED 
lighting manufacturing plant in Turkey which is being expanded with 
new investments. Necati Çalışkan, Chairman of the Board of Makel, the 
Members of the Board, Hakan Öztürk, General Manager of Makel, and 
other executives accompanied Minister Zeybekci as he visited and ob-
tained information about the LED lighting manufacturing plant. 
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Mr. Çalışkan, in his speech during the visit, emphasized the fact that 
LED lighting products available in Turkish market are imported. Necati 
Çalışkan, Chairman of the Board of Makel, said: 

“We are aiming to supply 20% of the LED lighting product demand 
available in Turkey as the first stage of our investment in LED lighting 
which required a lot of self-sacrifice. In the close future, we are aiming 
to export our LED lighting products while also increasing our market 
share in the local economy. Makel products are being exported to more 
than fifty countries. Our priority is to create added value for our nation. 
In this respect, we are happy to be a pioneer in our country as we com-
mence yet another local manufacturing operation. We feel encouraged 
by the visit of Nihat Zeybekci, Minister of Economy,” he added.
Nihat Zeybekci, Minister of Economy Gives the Thumbs Up
Having visited the LED lighting manufacturing plant of Makel located 
in Esenyurt, Istanbul, Nihat Zeybekci, Minister of Economy, empha-
sized the importance of local manufacturing and congratulated Makel 
family with respect to their investments into local manufacturing. 
Minister Zeybekci said:
“As far as I can see from the products and the manufacturing condi-
tions of the plant, I can say that Makel has chosen the right course. I 
would like to see the company to grow to be a global and regional gi-
ant. The world is changing rapidly.  Now we are living in a world where 
everything is known and controlled thanks to advanced software and 
systems. We are able to manage the street lights available in each 
street and even a single street light using smart systems. In the close 
future, the consumers will be satisfying all their needs using electronic 
means and thus they will find the solutions they seek. The world is di-
vided into two: manufacturers and consumers. Manufacturing nations 
dominate while consuming nations are bound to be forgotten.”
Operating on a closed production area of 45,000 m2, Makel offers 
more than 17,000 products in switch and socket, smart home and 
automation systems, switch and industrial products and meters and 
the company manufactures switches, power strips, fuse boxes, acces-
sories, smart home systems, industrial products, electric meters and 
LED products.
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Makel Yönetim Kurulu Başkanı Necati Çalışkan konuşmasını şöyle 
sürdürdü; 
“Büyük özveri ile gerçekleştirdiğimiz LED aydınlatma yatırımı ile 
ilk etapta Türkiye’deki LED aydınlatma ürünlerinin %20’sini karşı-
lamayı hedefliyoruz. İlerleyen dönemde iç pazardaki payımızı artı-
rırken yurtdışı LED aydınlatma ürünleri pazarında da geniş bir ağa 
ulaşmayı planlıyoruz. Makel olarak bugün, ellinin üzerinde ülkeye 
ihracat yapıyoruz. Öncelikli amacımız daima ülkemize katma değer 
oluşturmak oldu. Bu anlamda ülkemizde yerli bir üretime daha imza 
atarken öncü olmaktan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Ekonomi 
Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’nin de fabrikamızı ziyareti bizleri 
daha da cesaretlendirdi” dedi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den Tam Not
Makel’in İstanbul-Esenyurt’taki LED aydınlatma fabrikasını ziyaret 
eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yerli üretim noktasında ger-
çekleştirilen yatırımdan dolayı Makel ailesini tebrik etti ve milli üre-
timin önemine değindi. Bakan Zeybekci konuşmasına şöyle devam 
etti:

“Ürünlerden ve üretim şartlarından fabrikada gördüğümüz kadarıy-
la Makel doğru yolda. Firmanın ileride global bölgesel bir dev olma-
sını dileriz. Dünya hızlı bir şekilde değişiyor.  Şimdi öyle bir noktaya 
geldik ki, öyle yazılımlar, sistemler geliştirildi ki her şey bilinebilir 
ve kontrol edilebilir hale geldi. Bir bir sokağı hatta tek bir sokak 
lambasını bile akıllı sistemler üzerinden yönetebiliyoruz. Bir süre 
sonra tüketiciler neredeyse tüm ihtiyaçlarını elektronik ortamlarda 
sağlayacak ve oradan çözüm bulacak. Dünya keskin bir şekilde 2’ye 
ayrılıyor. Bunlar üreten ve tüketen. Üretenler egemen tüketenler ise 
yok olan ülkelerdir.”
45 bin metrekare kapalı alan üzerinde anahtar grubu, grup prizleri, 
şalt ürünleri, sigorta kutuları, aksesuarlar, akıllı ev sistemleri, en-
düstriyel ürünler, elektrik sayaçları ve LED aydınlatma ürünleri üre-
ten Makel’in anahtar – priz, akıllı ev ve otomasyon sistemleri, şalt 
& endüstriyel ürünler ve sayaç dahil 17 binin üzerinde ürün çeşidi 
bulunuyor.
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Değişimi Takip Eden Değil, Değişimden 
Faydalanan Olun

Değişen teknoloji ve oyuncuların, büyüyen pazar fırsatlarıyla 
buluşacağı aydınlatma sektörünün tek fuarı IstanbulLight 19-
22 Eylül 2018’de İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.

Türkiye Pazarı Büyüyor
Kentsel dönüşüm, artan nüfusa bağlı olarak ortaya çıkan konut ihti-
yacı, konut dışı alt yapı yatırımları, enerji verimliliğin arttırılmasına 
yönelik uygulamalar artıyor. Bunun yanı sıra sokak aydınlatmasının 
LED’e dönüşümü aydınlatma sektöründe fırsatlar yaratıyor.
Teknoloji Değişiyor
Enkadasen veya floresan ışık kaynağının kullamı yerine LED tekno-
lojisi yaygınlaşıyor. IOT ve akıllı uygulamalarla birlikte aydınlatma 
otomasyonu ön plana çıkıyor.
Sektör Oyuncuları Değişiyor
Teknolojik gelişmeler ve pazarın sunduğu fırsatlarla birlikte yeni ve 
genç markalar sektöre adım atıyor. Değişimin getirdiği yeni pozis-

yonlarla yeni karar verici mekanizmaları ortaya çıkıyor. İnşaat sek-
töründeki yatırımlar sektörün büyümesine öncülük ederken, birçok 
yeni inşaat ve elektrik taahhüt firmaları kuruluyor. Bu firmalarda da 

yeni ve genç nüfus çalışma hayatına adım atıyor. IstanbulLight 2017 
ziyaretçilerinin %51’inin fuarı ilk defa ziyaret etmiş olması sektörde 
ciddi bir dönüşüm olduğunun göstergelerinden biridir.
İnşaat sektöründeki gelişmeler ve büyüme, aydınlatma sektöründe 
de ivme yaratıyor. Yeni evler, iş yerleri, yaşam alanları, spor sahaları, 
fabrikalar, plazalar, yollar, tüneller inşa ediliyor. Bu durum aydınlat-
ma sektöründe binlerce proje ve on binlerce ürün talebi doğuruyor. 
Bu fırsatları yakalamak, inşaat proje ve taahhüt, elektrik proje şir-
ketleri olmak üzere mimarlar, aydınlatma tasarımcıları, aydınlatma 
ürünleri distribütörleri ve toptancılarının yanı sıra kamu ve belediye-
lerden gelecek karar vericilerle projeleri yatırıma dönüştürme imka-
nı IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma & Elektrik Malzemeleri Fuar 
ve Kongresi’nde.

aydınlatma
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Loş Işık Beynimize Ne Yapıyor?

Eğer ofisinizde loş aydınlatma tercih ettiyseniz bunu tekrar dü-
şünmelisiniz. Michigan Devlet Üniversitesi’nde yapılan bir araş-
tırmaya göre, kemirgenler uzun süre loş ışığa maruz bırakıldık-

larında beyin kapasitelerinin azaldığı gözlendi. Henüz insanlar için 
çalışmanın benzeri yapılmadı ama acaba aynı durum insanlar için 
de geçerli olabilir mi?

Çalışmada kullanılan kemirgenler, Diurnal olan Nil otu kemirgenleri. 
Diurnal, geceleri uyuyan ve gün boyunca aktif olan anlamına geli-
yor, bu da loş aydınlatmanın insan üzerinde de etkisi olabileceğini 
düşündürüyor.
Hayvanlardan bir grup dört hafta boyunca loş ışığa maruz bırakıldı 
ardından öğrenme ve hafıza ile ilişkili beynin bir parçası olan hipo-
kampüs kapasitesinin yaklaşık yüzde 30’unu kaybettikleri gözlendi.

Diğer grubun ise her gün parlak ışık alması sağlandı ve performans-
ları, o andan itibaren düzeldi. Ek olarak, loş ışıktaki kemirgenlerin 
performansı ve beyin kapasitesi, bir ay ara verildikten sonra tama-
men iyileşti ve daha sonra onlar da dört hafta parlak ışığa maruz 
bırakıldı.Bu deneyin ardından, kemirgenlerde sürekli loş ışığa maruz 
kalmanın beyindeki nörotrofik faktörde belirgin bir azalmaya yol 

açtığı ortaya çıktı. Aynı zamanda, nöronların birbirleriyle iletişim 
kurmasına izin veren bağlantıların da azalmasına neden oluyor. 
Araştırmacıların şu an üzerinde çalıştıkları konu ise şu; beyindeki 
görme kısmı üzerinde etkili olduğu bilinen ışığın loş hali gözler için 
zararlıysa, parlak hali gözlere faydalı olabilir mi? Çünkü eğer öyleyse 
ve insanlar için de aynı etkiler söz konusuysa yaşlılar ya da göz prob-
lemi olanlar için de etkileri olabilir. Kaynak: newatlas.com
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ALKÜ Mühendislik İlk TÜBİTAK Projesini Kazandı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) yeni nesil fosfor 
içerikli LED aydınlatma lambalarının üretimi Dünya’da ilk defa 
gerçekleştirilecek. ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Arife 
Yurdakul ve çalışma arkadaşları tarafından hazırlanan “Fosfor içerikli 

katı hal aydınlatma LED sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve ato-
mik ölçekte karakterizasyonu” içerikli proje, TÜBİTAK 3501-Kariyer 
Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu. 
350 bin TL bütçeli ve 2 yıl sürecek proje, ALKÜ ve Rafet Kayış Mü-
hendislik Fakültesi’nin ilk TÜBİTAK projesi olma başarısını gösterdi.
Projenin sunumu için ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Arife 
Yurdakul ile görüştü. Sunumda, ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Güneş de hazır bulundu.
Sunumun ardından Yurdakul’u tebrik eden Rektör Pınarbaşı, “Üni-
versitemiz hem eğitim-öğretim, hem de bilimsel faaliyetler bakı-
mından büyük aşamalar göstermeye devam diyor. Daha önce Tıp 
Fakültesinden 3 öğretim üyemiz TÜBİTAK projesi kazanmıştı. Bu 
defa da Mühendislik Fakültemiz ilk TÜBİTAK projesini kazandı. Proje 
sayılarını gittikçe artacaktır. Çünkü kaliteli hocalarımız özveri ile ça-
lışmalarını sürdürüyorlar” dedi.
Yurdakul: “Proje Ülkemiz İçin Öncelikli Alan”
TÜBİTAK 3501 projesi hakkında bilgi veren Arife Yurdakul ise, 
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ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı

Yrd. Doç. Dr. Arife Yurdakul

Alanya Alaaddin Keykubat University (ALKÜ) will be the first in the 
world to manufacture the new generation of Phosphor-LED lighting 
products. 
Developed by Arife Yurdakul, Member of the Department of Metal-
lurgy and Material Engineering of the Rafet Kayış Engineering Faculty 

of ALKÜ and her colleagues, the study titled “Development, Produc-
tion and Atomic-Level Characterization of Phosphors for LED-based 
Solid-State Lighting Systems” was found eligible for funding as part 
of TUBITAK 3501-Career Development Program. With a budget of TL 
350,000 and planned to be completed within 2 years, the project is the 
first TUBITAK project undertaken by ALKÜ and Rafet Kayış Engineering 
Faculty.
Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, President of ALKÜ, contacted Arife Yurdakul 
for the presentation of the project. Also attending to the presentation 
was Prof. Dr. Hasan Güneş, Dean of the Rafet Kayış Engineering Fac-
ulty.
“Our university is taking important steps both in education and scienc-
es,” said Mr. Pınarbaşı, having congratulated Ms. Yurdakul “3 under-
graduates of the Faculty of Medicine of ALKÜ were awarded a TUBITAK 
project recently. And now our Engineering Faculty is awarded another 
TUBITAK project. The number of projects we undertake will increase in 
time thanks to the selfless efforts of our valued instructors,” he added.

ALKÜ Engineering Was Awarded Its First TUBITAK Project
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Yurdakul: “This Project Is A Priority For Our Nation”
“Development of new materials and systems to reduce the consump-
tion of the available energy resources has drawn the interest of stake-
holders in the world, especially in the recent years,” said Arife Yurdakul, 
on Tubitak 3501 project. “In this context, the pursuit and development 
of national and superior materials are priorities for Turkey in line with 
our targets for 2023. Thus, this project undertaken by ALKÜ aims to 

produce high-efficiency new generation of LED lights thanks to the 
phosphorous material synthesis for solid-state lighting systems for the 
first time in the world which in return will boost the LED production in 
Turkey. It is expected to see this new technology used in automotive, 
home appliances and aviation industries and we believe it will pave 
the way for new projects thanks to the TUBITAK reference,” she added.
To be managed by  Asst. Prof. Arife Yurdakul, the project team will 
include Assoc. Prof. Dr. Hilmi Yurdakul of the Department of Metal-
lurgy and Material Engineering of ALKÜ, Prof. Dr. Hasan Göçmez of the 
Department of Material Sciences and Engineering of Dumlupınar Uni-
versity, Prof. Dr. Servet Turan of Material Sciences and Engineering of 
Anadolu University and  Asst. Prof. Orkun Tunçkan of the Department 
of Aircraft Airframe Engine Maintenance of the Faculty of Aviation and 
Space Sciences of Anadolu University. Moreover, a graduate student 
will be supported with scholarship during the course of the project.

Mart  March  2018

“Enerji kaynaklarını tasarruflu bir şekilde tüketmeye yönelik yeni 
malzemeler ve sistemlerin geliştirilmesi son zamanlarda Dünya’da 
oldukça popüler bir çalışma konusu haline gelmiştir. Bu amaçla, 
millîleştirilişmiş üstün özellikli yeni malzeme arayışları ve gelişti-
rilmesine yönelik çalışmalarda, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda 
ülkemiz içinde öncelikli alanların birisidir. Bu kapsamda, ALKÜ’de 
yapılacak bu projede, Dünya’da ilk kez katı hal aydınlatma sistemleri 

için yeni bir fosfor içerikli malzeme sentezi sayesinde yüksek verim-
de yeni nesil LED lambalarının üretimini ve ülkemizi LED üretiminde 
en üst seviyelere taşımayı hedeflemiştir. 
TÜBİTAK seviyesinde yeni projeleri ayrıca beraberinde getireceği ve 
elde edilecek çıktıların Ülkemiz otomotiv, beyaz eşya ve havacılık sa-
nayisinde uygulanabilirliği ayrıca beklenmektedir.”
Yürütücülüğünü Yrd. Doç. Dr. Arife Yurdakul’un yapacağı proje eki-
binde ayrıca, ALKÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden 
Doç. Dr. Hilmi Yurdakul, Dumlupınar Üniversitesi Malzeme Bilimi ve 
Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Hasan Göçmez, Anadolu Üniver-
sitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Servet 
Turan ve Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Orkun Tunçkan 
da görev alacak. Ayrıca proje kapsamında, 1 adet yüksek lisans öğ-
rencisine de bursiyer olarak proje süresince destek verilecek.
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Dicle’den Diyarbakır’daki Aydınlatmaya 
1,7 Milyonluk Yatırım

Özelleştirme sonrasında bölgesindeki enerji altyapısını güçlen-
direrek, müşterilerine kesintisiz elektrik vermek için yatırımla-
ra ağırlık veren Dicle Elektrik, şehir aydınlatmalarını da ihmal 

etmiyor.

Şirket, bu çerçevede son bir yıl içerisinde sadece Diyarbakır’da bir 
milyon 700 bin liralık yatırım yaparak, değişik semtlerde toplam 26 
kilometrelik orta refüj aydınlatma çalışmasını tamamladı ve devreye 
aldı.
Yatırımlarını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası 
Düzenleme Kurumu’nun müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi 
yönetmelikleri çerçevesinde sürdüren Dicle Elektrik Dağıtım Diyar-
bakır İl Müdürlüğü, projelendirdiği altyapı çalışmalarından genel 
aydınlatma tesis yapım işini tamamladı. Diyarbakır İl Müdürlüğü 
tarafından kentin yeni yerleşim bölgesi olan merkez Kayapınar ilçesi 

ile Bağlar ilçesinin Bağcılar mahallesindeki orta refüjlere 740 aydın-
latma direği dikildi. Aydınlatma direklerine ise bin 460 armatürün 

montajı sağlandı. Söz konusu çalışma kapsamında 125 bin 116 
metre alçak gerilim yeraltı kablosu montajı yapılarak, 26 kilomet-
re uzunluğundaki refüjler aydınlatılmaya başlandı. Kentin en işlek 
ulaşım noktası olan Mahabat Bulvarı’ndaki trafik yükünü oldukça 
hafifleten bu çalışma vatandaşlar tarafından da övgü ile karşılandı.

Yatırımlarımız Devam Edecek
Devreye alınan aydınlatma şebekesi ile yeni gelişen yerleşim bölge-
sindeki elektrik altyapısının önemli ölçüde tamamlandığını belirten 
Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, “Gerçekleştir-
diğimiz genel aydınlatma yatırımı için son bir yılda 1 milyon 747 bin 
lira yatırım harcaması gerçekleştirdik. Diyarbakır genelinde olduğu 
gibi yeni yerleşim alanlarında elektrik altyapısını, cadde ve sokak 
aydınlatmaları ile birlikte zamanında tamamladık. Müşteri memnu-
niyetini önemsediğimizden dolayı enerji kalitesini artırmak, onlara 
kesintisiz elektrik vermek için yatırımlarımız devam edecek” dedi.
Kaynak: İHA
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Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır 
İl Müdürü Uğur Yaka
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Philips Aydınlatma Yıl Sonu Verilerini Açıkladı

Philips Aydınlatma, geçen yıla oranla satış büyümesini %0,5, 
operasyonel karlılığını %10 ve serbest nakit akışını 403 milyon 
Euro olarak açıkladı.  Aydınlatmada dünya lideri Philips Ay-

dınlatma, şirketin 2017 için tüm yıl ve dördüncü çeyrek sonuçlarını 
açıkladı. Şirketin CEO’su Eric Rondolat; “Philips Aydınlatma olarak, 
hedeflerimiz doğrultusunda, LED ve bağlantılı aydınlatma sistem-

lerimiz ve hizmetlerimizdeki büyüme sayesinde, 2017 yılında bir 
önceki yıla oranla satışlarımızı arttırdık. Bu da, stratejimizi başarılı 
bir şekilde uyguladığımızı gösteriyor. Ayrıca LED, profesyonel ve ev 
kategorilerinde gerçekleştirdiğimiz önemli iyileşmeler ile operas-
yonel karlılığımızı da arttırırken, sağlam bir serbest nakit akışı elde 
ettik. Bu sayede, büyüme fırsatlarına yatırım yapmaya devam ede-
ceğiz, hissedarlarımıza getiri sağlayacağız ve bilançomuzu optimize 

edeceğiz. Ekibimiz, orta vadedeki görünümümüze ulaşmaya odak-
lanmayı sürdürüyor” dedi.
2017 Tüm Yıl İçin Öne Çıkan Rakamlar
• Geçen yıla oranla %0,5’lik artış ile 6.965 milyon Euro satış (2016: 
%-2,4)

• Geçen yıla oranla toplam LED satışlarında %19’luk artış ile toplam 
satışlar içerisinde %65’lik pay (2016: %55)
• 699 milyon Euro düzeltilmiş EBITA (2016: 645 Milyon EURO)
• 90 baz puanlık artış ile %10’a çıkan düzeltilmiş EBITA marjı (2016: 
%9,1)
• 281 milyon Euro net gelir  (2016: 185 Milyon Euro)
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  %3.0 Geçen yıla/çeyreğe oranla satış büyümesi   %0.5

  %-4,6 Kur hareketlerinin etkisi   %-1,6

  %-0,6 Konsolidasyon ve diğer farklar   %-1,0

1.934 1.892 %-2,2 Satışlar 7.115 6.965 %-2,1

744 731 %-1,8 Düzeltilmiş brüt kar 2,763 2,752 %-0,4

38,5% 38,6%  Düz. brüt kar (satışların %’si olarak) %38,8 %39,5  

 

-507 -471  Düz. Satış ve Genel Yönetim giderleri -1.917 -1.857  

-86 -80  Düz. ARGE giderleri -340 -334  

-593 -551 %7,1 Düz. dolaylı maliyetler -2.257 -2.191 %2,9

%30,7 %29,1  Düz. dolaylı maliyetler (satışların %’si olarak) %31,7 %31,5  

 

188 207 %10,1 Düzeltilmiş EBITA 645 699 %8,4

%9,7 %10,9  Düzeltilmiş EBITA marjı (%) %9,1 %10  

-52 -88  Düzeltilmiş kalemler -166 -128  

136 119 %-12,2 EBITA 479 571 %19,3

 

109 75 %-31,6 Faaliyetlerden elde edilen gelirler (EBIT) 369 441 %19,5

-12 -12  Net finansal gelir/gider -67 -43  

-35 -25  Gelir vergisi gideri -119 -117  

63 38 %-40,3 Net gelir 185 281 %52

  

272 434  Serbest nakit akışı 418 403  

0,43 0,30  Asgari hisse başına kar (€) 1.26 2.04  

34.256 32.130 Çalışanlar (Tam Zamanlı Eşdeğer) 34.256 32.130  
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• 403 Milyon Euro serbest nakit akışı (2016: 418 Milyon Euro)
2017 Dördüncü Çeyrekte Öne Çıkan Rakamlar 
• Geçen yılın aynı dönemine oranla %3’lük artış ile 1.892 Milyon Euro 
satış (2016: %-3,2)
• Geçen yılın aynı dönemine oranla toplam LED satışlarında %19’luk 
artış ile toplam satışlar içerisinde %68’lik pay (2016 dördüncü çey-
rek: %59)

• 207 Milyon Euro düzeltilmiş EBITA (2016 dördüncü çeyrek: 188 
Milyon Euro)
• 120 baz puanlık artış ile %10,9’a çıkan düzeltilmiş EBITA marjı 
(2016 dördüncü çeyrek: %9,7)
• 38 Milyon Euro net gelir (2016 dördüncü çeyrek: 63 Milyon Euro)
• 434 Milyon Euro serbest nakit akışı (2016 dördüncü çeyrek: 272 
Milyon Euro)
Hissedar Getirisi
• 2017 yılında, hisse geri alımları ve 2016 yılına ait kar paylarının 
ödemesi için 429 milyon Euro kullanıldı. 
• 2018 yılında hisse başına 1,25 Euro nakdi kar payı ödeme teklifi ile 
%14’lük bir artış ve %45 oranında kar payı ödemesi 

• Ana hissedarın elinden çıkardığı hisselere katılım yoluyla, 2018 yı-
lında 150 milyon Euro’ya kadar bir miktara karşılık gelecek şekilde 
hisse geri alım niyeti 
2018 yılında, orta vadeli görünümümüze paralel olarak, Düzeltilmiş 
EBİTA marjımızı %10 ila %10,5’e çıkarmayı hedefliyoruz. Maliyet 
azaltma girişimlerimize odaklanmaya devam edeceğiz ve 2018 yı-
lının ikinci yarısı itibariyle daha yüksek tasarruflardan fayda sağlamayı 

Mart  March  2018

bekliyoruz. Aynı zamanda, birinci çeyrekte yumuşak bir başlangıç 
ile, bir önceki yıla oranla tüm yıl bazında satışlarımızı arttırmayı he-
defliyoruz. 2018 yılında sağlam bir serbest nakit akışı elde etmeyi 
beklemekle birlikte, nispeten yüksek yeniden yapılandırma ödeme-
leri nedeniyle, 2017’deki seviyenin biraz daha altında gerçekleşece-
ğini öngörüyoruz. 
2018 Mali Takvimi 
27 Şubat 2018 2017 Faaliyet Raporu 
26 Nisan 2018 2018 İlk Çeyrek Sonuçları 
15 Mayıs 2018 Yıllık Hissedarlar Genel Kurulu 
27 Temmuz 2018 2018 Yarı Yıl Sonuçları 
26 Ekim 2018 2018 Üçüncü Çeyrek Sonuçları 
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Lamp 83’ten Ödüllü Ray Spot Ailelerine 
Estetik Dokunuş

Lamp 83 ray spot ürünleri, raya entegre sürücülü yeni formuy-
la, perakende sektöründe fark yaratacak. İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) tarafından düzenlenen İSO Enerji Verimliliği Ödülleri’nde, 

‘KOBİ Enerji Verimli Ürünler’ dalında birincilik ödülü alan Lamp 
83’ün.

Lamp 83 ray spot ürünleri, raya entegre sürücülü yeni formuyla, pe-
rakende sektöründe fark yaratacak.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen İSO Enerji Ve-
rimliliği Ödülleri’nde, ‘KOBİ Enerji Verimli Ürünler’ dalında birincilik 
ödülü alan Lamp 83’ün A++ ödüllü ray spot ürünleri; yeni enteg-
re sürücülü ray soketi seçeneğiyle, fonksiyonellik, verimlilik, uzun 
ömür gibi üstün özelliklerinin yanında, tasarım açısından da estetik 
ve benzersiz bir görünüm vaat ediyor. Silver, Pride, R-Flex, Mono ve 

yeni Joy-S ürün ailelerinde kullanılan standart yatay ya da dikey kit 
kutusu dışında, yeni sunulan raya entegre sürücülü versiyonlar; hem 
tavanlarda estetik anlamda daha temiz bir görüntünün oluşmasını 
sağlıyor, hem de görsel olarak daha şık bir görüntü sergiliyor. Spotun 
yanı sıra ankastre, yarı ankastre, sıva üstü ve sarkıt gibi farklı gövde 

seçenekleriyle sunulan Lamp 83 ürünleri, bir mekanın tüm aydın-
latma ihtiyacının aynı ürün ailesi ile karşılanabilmesine de olanak 
tanıyor.
120 lümen / Watt’ın üzerine çıkabilen A++ ürünler, sağladıkları 
enerji tasarrufu ve ulaştığı enerji verimliliği sayesinde tüketiciler 
açısından; bir mekanda kullanılan ürün adedi, yakalanan aydınlık 
seviyesi ve harcanan enerji anlamında büyük bir fark yaratabiliyor.

aydınlatma
lighting

Mart  March  2018





264

haber

www.sektorumdergisi.com

aydınlatma
lighting

Mart  March  2018

Mimarlık ve Tasarımın Profesyonelleri 
Arch+Dsgn Summit 2018’de Buluşuyor

Mimari Etkinlik Merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzenle-
necek olan mimari ve tasarım zirvesi “Arch+Dsgn Summit 
2018”, 6-7 Nisan tarihlerinde “Mimari ve Tasarımda Yeni 

Yaklaşımlar” temasıyla hayata geçirilecek. Zirvede gerçekleştirilecek 

panel oturumlarında mimarlık ve tasarım dünyasının önemli isimleri 
“Kimlik ve Kültür”, “Tasarım”, “Eğitim”, “Mekan” ve “Teknoloji” alt baş-
lıkları üzerinden güncel konuları tartışmaya açacak.
Mimarlık, iç mimarlık ve tasarım dünyasının profesyonelleri, 6-7 
Nisan’da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda, Bü-
rosit ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan Arch+Dsgn Summit 
2018’de biraraya gelecek. Zirvede bu yıl, Türkiye’nin ve  dünyanın 
önde giden mimar, iç mimar ve tasarımcılarından oluşan birçok 
farklı konuşmacıyla bu sene “Kimlik ve Kültür”, “Tasarım”, “Eğitim”, 
“Mekan” ve “Teknoloji” alt başlıkları üzerinden “Mimari ve Tasarımda 
Yeni Yaklaşımlar” teması ele alınacak. 
Arch+Dsgn Summit 2018’de “Mimarlar Ne Der? + Mimarlıkta Öğ-
rencinin Yeri” konulu oturum, Kentsel Strateji Kurucu Ortağı ve Şe-
hir Plancısı Ali Faruk Göksu, Kreatif Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar 
Aydan Volkan ve Cengiz Bektaş Mimarlık İşliği Kurucusu Y.Mimar 

Cengiz Bektaş’ın katılımıyla gerçekleşecek. Atölye’den Mekansal Ta-
sarım Yöneticisi Nesile Yalçın’ın moderatörlüğünü üstleneceği ikinci 
oturumda ise yine Atölye’den Deneyim Tasarımcısı Ayşesu Çelik, Mi-
mar Begüm Ural, Grafik Tasarımcı Ece Çiftçi, Kurucu Ortak ve Tasarım 

Direktörü Engin Ayaz, “Mekansal Tasarımda Disiplinler Ötesi Yakla-
şımlar” konusunda mekan tasarımının farklı disiplinler arası koordi-
nasyonunu ve gereklerini tartışacaklar. Bir diğer panel başlığı olan 
“Sürdürülebilir Yapı Çevreleri” konusunda ise İç Mimar/Endüstriyel 
Tasarımcı Y. Taner Gültekin’in moderatörlüğüyle Prof. Dr. Hale Turgay 
Gezer, Prof. Dr. Nihal Şenlier, Yrd. Doç. Dr. Yavuz Irmak ve Yrd. Doç. 
Dr. Z. Funda Ürük mimari sürdürülebilirlik temasını tüm detaylarıyla 
masaya yatıracak. 
Moderatörlüğünü Acıbadem Proje Yönetimi’nin Mimari Teknik Da-
nışmanı Mimar Hamdi Dostoğlu’nun üstleneceği “Sağlık Yapıları Ta-
sarımında Yenilikçi Yaklaşımlar” başlıklı panelde ise Acıbadem Proje 
Yönetimi’nin Tasarım Grup Yöneticisi Mimar, PMP Sema Uluşık, Lina 
Mimarlık Kurucusu Y. Mimar Aylin Şensoy, Norm Mimarlık Kurucu 
Ortağı Doç.Dr. Mimar Ahmet Tercan ve Metex Design Group Proje 
Yöneticisi Mimar Didem Gençsoy konuşmacılar arasında olacak. 





266

haber

www.sektorumdergisi.com

aydınlatma
lighting

Mart  March  2018

Geçtiğimiz yıl “Tasarım Sürecinde Disiplinler Arası Yaklaşım” tema-
sıyla gördüğü yoğun ilginin ardından bu sene birçok farklı alt başlıkla 

tasarım yaklaşımlarının farklı açılardan ele alınmasına fırsat verecek 
olan etkinlikte yapı sektörü firmalarının Türkiye’nin önde gelen mi-
marlık ofisleri ve kamu/özel sektör işverenleri ile tanıştığı, ürün ve 
hizmetlerini kendileriyle paylaşma şansı bulacağı B2B Toplantıları 
da gerçekleşecek. 20’şer dakikalık birebir görüşmelerin kurgulana-
cağı B2B Toplantıları’nda sektörler arası iletişim köprüleri kurulması-
na imkan tanınmış olacak.

Bürosit ana sponsorluğundaki Arch+Dsgn Summit 2018, katılımcı-
lara mimarlık mesleğinin taşıdığı işlevsel ve estetik özellikler bağ-
lamında, endüstri ürünleri, mühendislik, güzel sanatlar, felsefe ve 
sosyoloji olmak üzere pek çok disiplin ile ilişkilerin güçlendirilmesine 
yönelik bir program sunacak. 6-7 Nisan’da Lütfi Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek olan zirvede, mimarlar, iç 
mimarlar, tasarımcılar ve diğer yaratıcı endüstri profesyonellerinden 
oluşan 20 bine yakın ziyaretçinin ağırlanacağı öngörülüyor. Zirve, 
geçen sene gördüğü yoğun ilginin ardından bu yıl katılımcılarına 
ücretsiz olarak kapılarını açacak.

Arch+Dsgn Summit 2018’in bu sene ağırlayacağı isimler şunlar 
olacak; Norm Mimarlık Kurucu Ortağı Doç. Dr. Mimar Ahmet Ter-
can, Kentsel Strateji Kurucu Ortağı ve Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu, 
Kreatif Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Aydan Volkan, Lina Mimarlık 
Kurucusu Yüksek Mimar Aylin Şensoy, Atölye’den Deneyim Tasa-
rımcısı Ayşesu Çelik, Mimar Begüm Ural, Grafik Tasarımcı Ece Çiftçi, 
Kurucu Ortak ve Tasarım Direktörü Engin Ayaz ve Mekansal Tasarım 
Yöneticisi (Moderatör) Nesile Yalçın, Bahadır Kul Architects Kurucusu 
Y.Mimar Bahadır Kul, Boran Ekinci Mimarlık Kurucusu Mimar Boran 
Ekinci, Db Mimarlık Kurucu Ortağı Y.Mimar Bünyamin Derman, Tis-
car Design Kurucusu Carlos Tiscar, Cengiz Bektaş Mimarlık İşliği Ku-
rucusu Y.Mimar Cengiz Bektaş, I-AM İstanbul Kurucu Ortağı Y.Mimar 
Emre Kuzlu, Öncüoğlu Mimarlık Genel Müdürü Mimar Enis Öncüoğ-
lu, Esat Fişek Interiors Kurucusu İç Mimar Esat Fişek, Metex Design 
Group’tan Proje Yöneticisi Mimar Didem Gençsoy, GAD Architecture 
Kurucusu Mimar Gökhan Avcıoğlu, VEN Mimarlık Kurucusu Y.Mimar 
Gül Güven, Habif Mimarlık Kurucusu Hakan Habif, 3XKO Kurucu Ortağı 

Mimar Korkut Özgenler, Studio Molini Kurucusu Mimar Maurizio 
Molini, Evrenol Architects Kurucu Ortağı Y.Mimar Mehpare Evrenol, 
İki Design Group Kurucu Ortağı Y.Mimar Murat Kader, MRTS Mimarlık 
Kurucusu Y.Mimar Murat Sönmez, PAB Mimari Tasarım Kurucu Ortağı 
Y. Mimar Pınar Gökbayrak, Renda Helin Design & Interiors Kurucusu 
Y. İç Mimar Renda Helin Çilalioğlu Çizer, Avcı Architects Kurucu Orta-
ğı Mimar Selçuk Avcı, Acıbadem Proje Yönetimi’nden PMP, Tasarım 
Grup Yöneticisi Mimar Sema Uluşık, Autoban Kurucu Ortağı Mimar 
Seyhan Özdemir,Tasarımcı Sezgin Aksu, Association for Robots in 
Architecture Eş Kurucu ve Başkanı, II Architects int Kurucu ve Müdü-
rü, RWTH Aachen Üniversitesi’nde Bireyselleştirilmiş Üretim Kurucu 
ve Direktörü Sigrid Brell-Cokcan, Erdem Mimarlar Kurucu Ortağı Pey-
zaj Mimarı Sunay Erdem, Tasarımcı Şafak Çak.
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GE Aydınlatma İsmi Avrupa’dan Siliniyor
GE Lighting Name To Disappear İn Europe

Bir zamanların tanıdık markası GE Aydınlatma, Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika’dan siliniyor. Ana kuruluş olan General Electric 
bu bölgelerdeki aydınlatma operasyonlarını şirketin eski yöne-

ticisi ve Macaristan operasyonlarını yönetmiş olan Joerg Bauer’e sat-
tı. Bauer, GE Aydınlatma markasını sınırlı bir süreyle kullanma iznine 

sahip -beş sene ile sınırlı olduğu düşünülüyor ve bu süre sonunda 
şirket ismi Budapeşte menşeli bir kamu kuruluşu olan akkor lamba 
üreticisinin markası Tungsram ile değiştirilecek.
Bu satış ile bir zamanlar Avrupa’da büyüme gösteren GE Aydınlatma’nın 
çağı da kapanmış olacak. GE Aydınlatma, Philips ve Osram ile birlikte 
dünyanın ‘En Büyük Üç’ aydınlatma markası arasında yer alıyordu.
Ama LED piyasasının büyümesiyle bu en büyük üç aydınlatma kuru-
luşunun işletme modelleri de temelden sarsıldı ve bu da satışlarla 
sonuçlandı. Hem Philips Aydınlatma hem de Osram yaygın kullanım 
amaçlı aydınlatma operasyonlarını diğer faaliyetlerinden ayırdı ve 
sattı.

The once-familiar brand of ge lighting is set to disappear in europe, 
the Middle East and Africa. Parent company General Electric has sold 
the lighting business in those regions to former executive Joerg Bauer, 
who has run the company’s operations in Hungary. He’s allowed to 
use the GE Lighting brand for a limited time  believed to be five years  

after which he will revert to Tungsram, the name of the original state-
owned incandescent lamp manufacturer based in Budapest.
The sale marks the end of an era for the once-thriving GE Lighting in 
Europe. It was, along with Philips and Osram, one of the revered ‘Big 
Three’ lighting brands globally.
But the introduction of LEDs has challenged fundamentally the busi-
ness models of the Big Three, and has led to sell offs. Both Philips 
Lighting and Osram have already separated and sold their mainstream 
lighting operations.
Included in the sale is ‘all of GE Lighting’s business in Europe, the Mid-
dle East and Africs, including commercial operations, manufacturing 
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Bu satışa dahil olan operasyonlar arasında GE Aydınlatma’nın böl-
gedeki tüm ticari operasyonları, fabrikaları, ofis alanları, çalışanları 
ve ekipmanların’ yanı sıra otomobil ışıkları segmenti de yer alıyor. 
GE Aydınlatma CEO’su Bill Lacey tarafından paylaşılan bir yazışmaya 
göre satışa dahil olan maddeler arasında geçiş süresi boyunca GE 
Aydınlatma markasının kullanımı ve bu geçiş sürecinden sonra yeni 

bir kuruluşun oluşturulması, ürünlerin ikonik Tungsram markası al-
tında üretilmesi ve satışı yer alıyor. GE 1989 senesinde Tungsram’ı 
satın almıştı.
GE Aydınlatma aynı zamanda kökenleri şirketin kurucusu ve mucit 
Thomas Edison’a kadar uzanan Kuzey Amerika tüketici aydınlatma 
operasyonlarını da satmayı umut ediyor.
GE’nin diğer aydınlatmayla ilgili kuruluşu Current powered by GE’ de 
satışa çıkarıldı. GE Aydınlatma’dan farklı bir işletme olarak pazar-
lanıyor olsa da potansiyel alıcılara bağlı olarak GE’nin Current ve 
Aydınlatma operasyonları için çeşitli stratejik seçenekler değerlendi-
rilecek. Alıcılar hem Current hem de Aydınlatma’yı içeren segmentin 
tamamını satın almak isteyebilir ya da her iki operasyon için farklı 
alıcılar çıkabilir.
Current’in devam eden sözleşmeleri -İngiliz süpermarket zinciri Sa-
insbury ile imzalamış olduğu tedarik sözleşmesi gibi- bu aşamada 
satışlardan etkilenmeyecek. GE Aydınlatma’nın Avrupa, Orta Doğu, 
Afrika ve Türkiye’de devam eden sözleşmeleri ise satışın sonuçlan-
ması üzerine yeni şirkete devredilecek.

plants, office sites, employees and equipment throughout the region’ 
as well as the car lights business. The sale also includes the use of the 
GE Lighting brand during a transition period, after which the new or-
ganisation would develop, manufacture and sell products under the 
iconic Tungsram brand,’ GE Lighting CEO Bill Lacey said in a memo. GE 
acquired Tungsram in 1989.

GE Lighting is also hoping to sell its North American consumer lighting 
business, an operation that can trace its origins back to founder and 
inventor Thomas Edison.
GE’s other lighting-related business, Current powered by GE, is also 
up for sale. While it is being marketed as a separate businesses to GE 
Lighting, several strategic options will be explored for GE’s Current and 
Lighting businesses based on potential buyers. A buyer may want the 
entire segment, including both Current and Lighting, or it could mean 
different buyers for each business.
Contracts held by Current – such as a deal to supply UK supermarket 
Sainsbury’s – are not impacted at this stage. Other contracts held by 
GE Lighting in Europe, the Middle East, Africa and Turkey will transfer 
to the new company once the deal is closed.
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Dünyanın İlk Li-Fi Aydınlatma Paneli Tanıtıldı
World’s First Li-Fi Light Panel Launched

Dünyanın entegre Li-Fi özellikli ilk LED paneli ABD’li bir şirket 
tarafından satışa sunuldu. Sistem Wi-Fi radyo dalgaları yerine 

LED’lerin görünür ışığını kullanarak internetten bilgisayarlara ve 
diğer cihazlara veri aktarabiliyor.

Virginia menşeli VLNComm tarafından geliştirilen panel 108Mbps 
indirme ve 53Mbps yükleme hızına sahip ve 48 metre kare kapsama 
alanı sunuyor.
Standart beyaz LED kullanımı ile yaklaşık 15 kullanıcı aynı anda veri 
alabiliyor.
Şirketin Teknolojiden Sorumlu Müdürü Dr. Mohammad Noshad Lux’a 
verdiği demeçte “Bu gerçek anlamda devrim niteliğinde bir gelişme” 
dedi. “Dünyaya Li-Fi’nin yapabileceklerini kanıtlıyor.
Li-Fi’yi farklı kılan şey, elektromanyetik parazit yapmaması. Daha 
fazla güvenlik sunuyor, [Wi-Fi’den] daha güvenli ve daha büyük bir 
spektruma erişim sağlıyor.”

A Us Technology company has introduced the world’s first LED panel 
with integrated Li-Fi.
It can deliver data such as the internet to computers and other devices 
using the visible light of the LEDs rather than the radio waves of Wi-Fi.

Developed by Virginia-based VLNComm, the panel is capable of a 
download speed of 108Mbps and an upload speed of 53Mbps, and 
provides 48 square metres of coverage.
Around 15 users can simultaneously receive data through the use of 
standard white LEDs.
‘This is a truly revolutionary development,’ the company’s chief tech-
nology officer Dr. Mohammad Noshad told Lux. ‘It shows the world 
what Li-Fi is capable of.
‘What discriminates Li-Fi is that it has no electromagnetic interference. 
It offers enhanced security, is safer [than Wi-Fi] and provides access to 
a larger amount of available spectrum.’
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LED, dizüstü bilgisayar ve tabletler gibi cihazların armatür ile her 
doğrultuda iletişim kurabilmesine imkan tanıyan bir cihaz kilidi 
(USB bellek boyutlarında) ile eşleştiriliyor.
LED panelin lansmanını ise Kasım ayında Londra’da gerçekleşen Lux-
Live 2017 sergisinde çok sayıda Li-Fi armatürün tanıtılması izledi.
Sergide downlight, bant tipi armatürler ve driver modelleri kullanı-
ma hazır ilk sertifikalı ürünler olarak görücüye çıktı.

PureLiFi ve Lucibel, tüm gerekli Li-Fi bileşenlerini bir LED downlight 
içerisinde toplayan ilk ortak girişimleri Ores armatürü tanıttı. Bu 
ürün aynı anda sekiz ile 16 arasında kullanıcıyı destekliyor ve saniye-
de 45 megabit düzeyindeki hızlarda veri aktarıyor.
Li-Fi driver serisi -pureLiFi imzalı- üreticilerin artık görünür ışık kul-
lanarak güvenli internet bağlantısı sunmak için ürünleriyle teknolo-
jiyi bir araya getirebildikleri anlamına geliyor.
Li-Fi XC driver – FCC, UL ve CE sertifikalı – LED aydınlatma ürünlerini 
internete erişim noktaları haline getiriyor.
Bununla birlikte, ABD’li Linmore da floresan ampullerin yerini almak 
üzere tasarladığı dünyanın ilk Li-Fi bant tipi armatürlerini piyasaya 
sundu. Bu aydınlatma ürünleri yukarı ve aşağı yönde saniyede 43 
Megabite (Mbps) kadar veri aktarabiliyor.

The LED is paired with a dongle – the size of a memory stick –  which 
allows devices such as laptops and tablets to communicate in both di-
rections with the luminaire.

The introduction of the LED panel follows the launch of a slew of Li-Fi 
luminaires at the LuxLive 2017 exhibition in London in November.
The first off-the-shelf certified products made their debut at the show, 
including downlights, battens and drivers.
PureLiFi and Lucibel unveiled their first joint-venture Ores luminaire, 
which embeds all the necessary Li-Fi components in an LED downlight. 
It’s able to support between eight to 16 users at once, and deliver data 
at rates of 45 megabits per second.

A range of Li-Fi drivers – from pureLiFi – means that now manufactur-
ers of luminaires can incorporate the technology in their products to 
offer secure internet connectivity using visible light.
The Li-Fi XC driver – which is FCC, UL and CE marked – turns LED light 
fittings into access points for the internet.
Meanwhile US firm Linmore launched the first-ever Li-Fi battens, de-
signed as retrofit for fluorescent luminaires. These light fittings deliver 
data speeds of up to 43 Megabits-per-second (Mbps) up and down.
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Mimarlık İçin Aydınlatmanın Önemi

Kullanım amacı ne olursa olsun bütün mimari yapılar iyi bir 
aydınlatmaya ihtiyaç duyar. Tasarımın konsept aşamasından 
itibaren düşünülmesi gereken etkenlerden birisi de ışık düzeni 

konusudur. Yapı tasarımında bina çevresi ve cephesinin aydınlatması 
veya iç mekanlarda söz konusu alan bir ev, ofis, konferans salonu, 
sergi alanı veya tiyatro salonu olabilir. Her türlü tasarım için aydın-
latma yapının atmosferini belirleyen en önemli unsurlardan birisidir.

İnsanlar mimari yapıların içinde mutlu ve güvenli biçimde zaman 
geçirmek isterler. Hiç şüphesiz bir mekandaki ışık, insan hayatı için 
gerekli hatta olmazsa olmaz bir faktördür. Aydınlatma planı başarılı 
bir şekilde yapılmış bir yapı insanlara ferahlık sağladığı gibi psiko-
lojik olarak da olumlu yönde etki eder. Tarihteki ilk mimari yapıları 
incelediğimizde, doğal ışıktan mümkün olduğunca yararlanabilecek 
şekilde planladıklarınızı görürüz. Günümüz mimarları yapıların otu-
rumunu ve iç düzenini yine güneşin konumuna göre düzenler. Diğer 
yandan günümüzün ileri teknolojisi sayesinde aydınlatma alterna-
tifleri çoğalmış ve mimari tasarımlar ile bütünleşebilecek bir nokta-
ya kadar erişmiştir. Duvar içine gömülebilen dekoratif spotlar, yağ-
murdan ve sisten etkilenmeyen dış armatürler, tasarruflu ve uzun 
ömürlü LED teknolojisi, tavanlardan endirekt aydınlatma imkanı 
sunan özel ışık profilleri gibi pek çok teknolojik aydınlatma çözümü 
mimarların kullanımına sunulmuştur. Aydınlatma düzenlemeleri 
sayesinde ışık ve renk, tavan ile duvar, zemin ve dikey elemanlar 
arasında ilişkiler kurularak mekan içerisinde istenilen algı zenginliği 
yaratılabilmektedir. Seçilen aydınlatma türü ile iç mekanlar daha 
geniş veya daha yüksek gösterilebilir, çeşitli yöntemler ile mağaza 
gibi ticari alanlarda bazı ürünler daha öne çıkartılırken diğerleri geri 
planda bırakılabilir. Işıklandırma konusuna hakim olan mimarlar, 
aydınlatma teknolojilerini mekan ve yapılarında diledikleri algıyı 
yaratmak için kullanırlar.

Yapı Tasarımında Aydınlatma
Işıklandırmadan bahsedilirken çoğu kişinin aklı hemen iç mekan ay-
dınlatmalarına kayar. Oysa bir yapının cephe aydınlatması yapının 
ve kütlelerin algısı açısından son derece önemlidir. Dünyaca ünlü 
mimarlardan Louis Kahn, mimarlıkta aydınlatmanın öneminden 
bahsederken konuya şu sözleri ile dikkat çekmiştir; “Güneş binaya 
çarpana kadar binanın ne kadar muhteşem olduğunu bilmiyordum”. 
Işıklandırma bir yapının insan üzerindeki algısını oluşturur ve ta-
sarımı tamamlayan çok önemli bir öğedir. Binanın köşe ve kavisle-
rinden, peyzaj düzenine ve dahası kullanılan malzemeye kadar her 
unsur sadece ışığın dokunuşları ile kendini gösterebilmektedir.
Mimaride Farklı Aydınlatma Yöntemleri
Mimari alanda bir aydınlatma çalışması yapılırken, öncelikle hem 
yapının hem de kentin atmosferine edeceği etki göz önünde bu-
lundurulmalıdır. Dış mekan aydınlatmalarında günümüzde son 
teknoloji olarak fiber optik ya da LED aydınlatma teknikleri ağırlıklı 
olarak kullanılmaktadır. Noktasal veya yaygın şekilde yapılabilen bu 
aydınlatmalar binaların dinamik ve renkli görünümlere kavuşmasını 
sağlamaktadır. Günümüzde LED aydınlatmaların bilgisayar teknolo-
jisi ile desteklenmesi sayesinde animasyon ve efekt kullanımı bile 

mümkün hale gelmiştir. Aydınlatma teknolojilerinin kullanımı mi-
mari de estetik kavramını farklı bir boyuta taşımış ve kent düzenle-
melerinde kompozisyonlar yapmaya olanak tanımaktadır. Özellikle 
Japonya’da bu teknolojilerin uygulandığı pek çok düzenleme yapıl-
makta. Işığın kullanımı ile çeşitli etkinliklerde farklı yapıların ışık-
landırma sonucu birlikte ne kadar başarılı bir şekilde bütünleştikleri 
defalarca gözler önüne serilmiştir.
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AGİD, 12. Olağan Genel Kurulu İle 
Yeni Yönetimi Belirledi

Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği’nin (AGİD) 12. Olağan 
Genel Kurul toplantısı 13 Şubat 2018 tarihinde İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) Tünel salonunda gerçekleştirildi. 12. Olağan Genel 

Kurul’da 2018 - 2020 Dönemi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil 
ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı. Buna göre yeni Yönetim Kurulu ve 
Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri şu şekildedir;

Yönetim Kurulu Asil Üyelikleri
•  Fahir Gök, Fersa Aydınlatma Ltd. Şti.,
•  Kevork Benlioğlu, Elektronik Cihazlar A.Ş.,
•  Yaşar Sencer Aksuner, Er Elektronik A.Ş.,
•  Batu Ceyişakar, Lamp 83 Aydınlatma A.Ş.,
•  Pelin Girit Sarı, Grup İmaj Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş.
•  Banu Akın Ayhan, İkizler Aydınlatma A.Ş.,
•  Arzu Rona, Beş A Elektrik ve Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Yedek Üyelikleri
• Zübeyde Yazıcı, Litpa Aydınlatma Ltd. Şti.,

• İlker Güngör, Samet Kalıp ve Madeni Eşya A.Ş.  
• Özgür Murat, Aytaş Aydınlatma San. A.Ş.,
• Ayten Özer, Yapım Elektrik San. ve Tic. A.Ş.,
• Zafer Tutar, Duyulmuş A.Ş.,
• Murat Öztürk, Pedaş Elektrik San. Tic. A.Ş.,
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• Lütfü Pişiren, Assan Elektronik İmalat Paz. San. ve Tic. A.Ş.,
• Savaş Seçkin, Son Reklam İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Denetim Kurulu Asil Üyelikleri
• Sebahattin Aydoğmuş, Arsel Elektronik Ltd. Şti.,
• Manuk Kalaycıyan, Nasa Elektrik Aydınlatma Ltd. Şti.,
• Halil Öner, RTM Elektronik ve Elektrik Malz. Ltd. Şti.
Denetim Kurulu Yedek Üyelikleri
• Zübeyr Baybars Çaycı, Odsel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.,
• Muharrem Kemal Güver, Feilo Sylvania TR Elektrik Ürünleri Ltd. Şti.,
• İlker Güngör, İlker Güngör, Samet Kalıp ve Madeni Eşya A.Ş.

AGİD Yönetim Kurulu Başkanı Fahir GÖK
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Küresel Akıllı Kent Aydınlatma Çalışması Başladı

Bu çalışmayla, dünya genelindeki yerel yönetimlerde, akıllı ay-
dınlatmanın nasıl anlaşılması gerektiği incelenecek, bunun 
geliştirilmesi için gereken stratejiler saptanacak ve hangi po-

litikaların uygulanacağına karar verilecek.

Kentsel akıllı aydınlatma konularını tartışmaya açan taraflar, “Yerel 
Yönetimlerde Akıllı Aydınlatmaya Giden Yol” başlıklı ortak bir araştır-
ma projesi başlatmak üzere bir araya geldi. Paydaşlar şöyle; The Lon-
don School of Economics’teki Işık Araştırma Grubu, LUCI (Uluslararası 
Kentsel Aydınlatma Topluluğu), kentsel aydınlatma üzerine çalışan 
uluslararası ağ ve LUCI’nin destekleyici üyesi olan küresel aydınlatma 
üreticisi Osram.
Kamuoyuna yapılan açıklamaya göre çalışma, dünya çapında beledi-
yelerin akıllı aydınlatmayı nasıl anladığını, konunun kentsel gelecek 
için vizyon ve planlara nasıl uyduğunu ve belirli kamu politikaları 
çerçevesinde akıllı aydınlatmanın nasıl gerçekleştirilebileceğini gös-
termeyi amaçlıyor.
“Akıllı” teknoloji tartışmaları, birkaç yıldır küresel ölçekte önemli bir 
gündem maddesi. Aydınlatma endüstrisi için ana tartışma noktası 
haline gelmiş olan bu konu, son birkaç senedir dönüşüm içinde. 

Bununla birlikte, endüstri “akıllı” aydınlatmanın ne anlama geldiği 
veya neyi temsil ettiği konusunda hala bir konsensus içinde değil. 
Ayrıca özel ve kamu sektörlerinin de akıllı aydınlatmadan anladıkları 
farklı. 

Konuya yaklaşımın çeşitli olması ve önemli paydaşlar tarafından fi-
kir birliğine varılamaması yapılan çalışmanın önemini bir kat daha 
artırıyor. Yapılan açıklamaya göre çalışma için 5 pilot şehir seçilecek. 
Bu şehirlerin akıllı aydınlatma talepleri incelenecek, hedef ve bek-
lentileri belirlenecek. Aynı zamanda bu seçilen dünya şehirlerinin 
karşılaştıkları zorluklar ve fırsata çevrilebilecek artılar masaya ya-
tırılacak. Projenin başında yapılandırılmış ışık araştırma grubunun 
kurucu ortağı ve LSE’de Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi olan olan 
Dr. Don Slater bulunuyor.
Geçtiğimiz Kasım ayında LUCI ve LSE Aydınlatma Araştırma Grubu, 
“aydınlatmanın kentsel yaşamın ve refahın merkezi bir unsuru ola-
rak ele alınması ve bu konuyla ilgili sosyal ve siyasi gündemi aydın-
latmak” için bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu yılın ilerleyen dönem-
lerinde konuyla ilgili çalışmanın hız kazanması bekleniyor.
Kaynak : www.archlighting.com / PLD TÜrkiye
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Saniyeler İçinde Alarm Veren 
Keskin Yangın Algılama  

Bosch’un Aviotec’i, dünyada VdS tarafından tanınan ilk video ta-
banlı yangın algılama kamerası oldu. Aviotec IP starlight 8000, 
VdS’nin video tabanlı yangın algılaması için geliştirdiği test 

prosedürünü geçen dünyadaki ilk ürün oldu.
Bosch’un video tabanlı yangın algılaması  Aviotec, G217090 numa-
rası ile dünyada VdS Damage Prevention GmbH (VdS) tarafından 

tanınan ilk video tabanlı yangın algılaması oldu. İş güvenliğinde ta-
nınmış bağımsız ve uluslararası güvenlik standartlarıyla uyumlu bir 
kuruluş olan VdS’nin kalite mührü, önemli bir yatırım kriteri olarak 
kabul ediliyor ve sıklıkla yayınlanacak olan EN standardizasyonunun 
temeli olarak işlev görüyor.
Aviotec IP starlight 8000, VdS’nin video tabanlı yangın algılaması 
için geliştirdiği ‘Yangından korunma yazılımı gereklilikleri’, ‘Alev de-
dektörleri testi gereklilikleri’ ve VdS 2203 kılavuzlarını bünyesinde 
toplayan test prosedürünü geçen dünyadaki ilk ürün oldu. Kame-
ranın, yanlış alarmlara karşı bağışıklığının yanı sıra zorlu çevresel 
şartlar altındaki uzun dönem fonksiyonel güvenliği, güvenilirliği ve 
operasyonel olarak meydana gelen mekanik etkileri de test edildi. 
Işık Dumandan Daha Hızlıdır
Video tabanlı yangın algılamanın belirleyici avantajı hızıdır. Yangı-
nı, dedektördeki duman hareketinden bağımsız bir şekilde, doğru-
dan kaynağından görsel olarak tespit eder. VdS’den proje yöneticisi 
Philipp Mondrik Aviotec IP starlight 8000 ürününe yaptıkları testin 
ardından, “Genel olarak, testlerimiz gösterdi ki, bu video tabanlı 
yangın algılaması, uygun şartlar altında ‘en hızlı yangın algılaması’ 
olabilir” dedi.

Bosch, yangın algılama algoritmalarının fiziksel duman ve alev 
modelleri baz alınarak geliştirilmesi, isabetli olarak yangınla ilgili 
özellikleri tanımlayabilmesi ve onları potansiyel parazitik değerler-
den açık bir şekilde ayırabilmesiyle, önemli bir test kriteri olan yanlış 
alarmlara karşı bağışıklığı özel bir dereceye kadar karşılıyor. Dolayı-
sıyla Aviotec, video tabanlı yangın algılaması için sadece çok hızlı 

değil, ayrıca güvenilir, sağlam ve 16 Kasım 2017’den bu yana da VdS 
onaylı çözüm sunuyor.
Hızlı Algılama, Sağlam Zeka ve Maliyet Tasarrufu, Hepsi 
Aviotec’te
Aviotec, gerçek yangınları yansıma, hareket ya da arka ışık gibi hatalı 
alarm kaynaklarından ayırt etmek için akıllı algoritmalar kullanıyor. 
Bu da neredeyse hiç yanlış alarm vermeden oldukça güvenilir algıla-
ma yapılmasına olanak sağlıyor. 
Gerçek yangınların veya refleks gibi karışıklıkların, hareketlerin, arka 
plan ışıklarının kesin ayrımını gerçekleştiriyor. Sonuç olarak, alev ve/
veya dumanı doğrudan kaynak üzerinde tanımlayarak yaygın olarak 
kullanılan yangın detektörlerinden daha hızlı algılama performansı 
sunuyor. 
Zorlu ortam koşullarına sahip uygulamalar için özellikle önerilen 
Aviotec, üretim tesislerinde oluşan tozlu ve nemli ortamlarda da 
en uygun çözümü sunuyor. Ayrıca, havaalanı ve depolar gibi yüksek 
tavanlara sahip geniş alanların yanı sıra kültürel yapılar ve alışveriş 
merkezleri gibi yüksek trafiğe sahip alanlar için de kapsamlı bir ko-
ruma sağlıyor.
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Trafikte “Hatalıysam Ara” Devri Kapanıyor

Sirket aracı kullanan çalışanların sürüş alışkanlıklarını geliştir-
meyi hedefleyen Arvento; yol emniyetini ve enerji verimliliğini 
arttırarak ekonomik ve emniyetli araç kullanımını destekliyor.  

Şirketlerin sahadaki ekiplerinin trafikteki davranışlarının takibi ve 
analizi amacıyla geliştirilen Arvento Güvenli ve Ekonomik Sürüş 
Sistemi ile sürücülerin trafik güvenliğinin arttırılması, kötü araç kul-
lanımı kaynaklı araç giderlerinin düşürülmesi, sürücü ve şirket 

bazında daha güvenli ve ekonomik sürüş alışkanlıklarının kazandı-
rılması hedefleniyor. Şirket araçları ile yapılan trafik kazaları ve bu 
araçların kötü kullanımından kaynaklanan trafik cezaları şirketlerin 
başını ağrıtan konular arasında yer alıyor. Türkiye’nin Lider Araç Takip 
Sistemi Arvento tarafından geliştirilen Güvenli ve Ekonomik Sürüş 
Sistemi ise bu sorununun çözümü için şirketlere sahadaki araçları-
nın trafikteki davranışlarını sürücü, il ve bölge bazında analiz ede-
rek güvenli ve ekonomik araç kullanımı profillerini oluşturmalarını 
sağlayan özel bir sistem sunuyor. Sistem sayesinde sürücülerin hız 
yapmasının önlenmesi, trafikteki güvenliklerinin arttırılması, trafik 
cezalarının azaltılması, kötü araç kullanımı kaynaklı araç giderleri-
nin düşürülmesi ve böylece hem sürücü hem de şirket bazında daha 
güvenli ve ekonomik sürüş alışkanlıklarının kazandırılması hedefle-
niyor.

Araçlardan toplanan hız, devir, ani hızlanma, ani yavaşlama ve rö-
lanti bilgileri sayesinde sistem üzerinden her bir sürücü için ayrı bir 
profil oluşturulabiliyor. Bu sayede sürücülerin performansı puanla-
ma sistemiyle değerlendirilerek öncelikle sürücünün, sonrasında 
bulunduğu ekibin, görev yaptığı ilin ve toplamda şirket genelinin 
ekonomik ve güvenli sürüş ortalaması bilgisine ulaşılabiliyor. Aldığı 
puan şirket ortalaması üzerinde olan sürücü ve ekipler şirketler tara

fından kurum kültürüne uygun olarak ödüllendiriliyor. Arvento Drive 
Mobil Uygulaması ile Tüm Çalışanlar Trafikte Puanlanıyor. Güvenli ve 
Ekonomik Sürüş Sistemi’nde sadece şirket yöneticilerinin değil şirket 
çalışanlarının da aktif olarak sisteme katılması sağlanıyor. 
“Arvento Drive” uygulaması sayesinde sürücüler de bireysel puanla-
rını, grup puan ortalamalarını ve şirket ortalamasında nerede bu-
lunduklarını mobil uygulama üzerinden takip edebiliyorlar. 
Arvento Güvenli ve Ekonomik Sürüş Sistemi güvenli ve ekonomik 
araç kullanımını teşvik ederek şirket verimliliğinin artması ve trafik 
kazalarının azalmasına katkıda bulunurken yüksek puan alan sürü-
cülerin belirlenerek ödüllendirilmesine de imkan sağlıyor.
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Müşteri Memnuniyetinde En ‘Tepe’de

Kişi ve kurumlara yönelik özel elektronik güvenlik hizmeti sunan 
Tepe Güvenlik, müşteri şikayetlerine en hızlı yanıt veren şirket 
oldu. Tepe Güvenlik Müşteri Hizmetleri, 2017 yılında www.si-

kayetvar.com’da yayınlanan Tepe Güvenlik alarm sistemlerine ilişkin 

şikayetlere getirdiği hızlı çözüm süresi ile sektöründe fark yarattı. 
www.sikayetvar.com’un 2017 yılı verilerine göre, Tepe Güvenlik, 
site üzerinden gelen şikayetlerin cevaplanmasıyla ilgili yıllık bazda 
sektör ortalamasının 15 saat olduğu bir alanda, şikayetleri 51 dakika 
gibi kısa bir zamanda çözüme kavuşturdu. Türkiye genelinde tüm 
markaların cevaplama hızı ise ortalama 35 saat.
Site verilerine göre, elektronik güvenlik sektöründe müşterilerin 
memnuniyet düzeyi en yüksek marka yüzde 80.5 ile Tepe Güvenlik 
olurken, şikayetlerin çözüme kavuşturulmasını ifade eden teşekkür 
oranı ise yüzde 61 oldu.
Ayrıca yıllık verilere bakıldığında şikayet sayısı rakiplerine göre, en az 
olan marka yine Tepe Güvenlik ve yıllık şikayet sayısı ise sadece 51.

“Önceliğimiz Müşteri Memnuniyeti ve Marka İtibarı” 
Verileri değerlendiren Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, 
sektörün güven duyulan markası olarak 60 bini aşan aboneye hiz-
met sunduklarını belirtti. Müşteri memnuniyeti ve marka itibarının 
kendileri için öncelikli olduğuna dikkat çeken Özgür Gök, farklı kay-
naklardan gelen tüm şikayetlerin çözümü ile ilgili ayrı bir birimleri 
bulunduğunu ifade etti.
Bu yılın başında pazarlama sektörü dergisi Marketing Türkiye’nin 
Akademetre tarafından yapılan “İtibar ve Marka Değer Performans 
Ölçümü” araştırmasına değinen Özgür Gök, “The ONE Awards Bütün-
leşik Pazarlama Ödülleri içerisinde “Güvenlik Sistemleri Sektörü Yılın 
En Başarılı Markaları” kategorisinde marka algısını en çok yükselten 
yılın en itibarlı markası olmasında şirketimize özel şikayet yönetim 
iş modelimizin de çok katkısı olduğunu düşünüyoruz. ” Oneawards” 
ödülünden sonra www.sikayetvar.com sitesinde de şikayeti en iyi 
yöneten firmaların başında gelmemiz şu an bulunduğumuz yerin 
tesadüf olmadığını göstermektedir” diye konuştu.

Çalışanlar, tüketiciler ve tedarikçiler olarak büyük bir aile oldukları-
nı belirten Özgür Gök, “Müşterilerimize eksiksiz hizmet sunabilmek 
için Tepe Güvenlik olarak teknolojisi yüksek bir alt yapıya sahibiz. 
Müşteri taleplerine geri dönüş aksiyonumuz ise bu alt yapının en 
önemli halkalarından biri. Bu sebeple, öncelikli işimiz olarak tüketi-
cimize kusursuz hizmet sunmayı kendimize ilke edindik. Tüketiciden 
gelen geri bildirimleri şirket olarak hizmetlerimizi güçlendirmemiz 
açısından bulunmaz fırsat olarak görüyoruz. www.sikayetvar.com  
gibi Türkiye’nin önemli bir tüketici platformunda böyle bir skor elde 
etmemiz müşterimize verdiğimiz değerin en önemli göstergelerin-
den biri” dedi.
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Pronet Akıllı Kilit’i Bir Adım İleriye Taşıdı

Pronet, çok tercih edilen Akıllı Kilit çözümünü yenileyerek daha 
üstün ve daha güvenli hale getirdi. Yeni Akıllı Kilit’in anahtarsız 
giriş özelliği sayesinde anahtarı unutunca çilingire koşma devri 

son buluyor. Ayrıca evin kapısını evde yokken bile uzaktan açıp ki-
litleyebilmek mümkün oluyor, böylece kimseye anahtar bırakmaya 
gerek kalmıyor. Bu yeniliklere ek olarak, daha yüksek uyumluluk 

özelliği, kapı kapatılınca otomatik kilitlenme sistemi ve kolay kuru-
lumu gibi özellikler de dikkat çekiyor.
Pronet Plus sistemine entegre çalışan akıllı ürün ailesinin en çok 
tercih edilen üyelerinden Akıllı Kilit yenilendi. Yeni Akıllı Kilit, gün-
cellenen teknolojisi sayesinde kolay kurulum imkanı sunuyor, kapı 
kapatıldığında otomatik olarak kitleniyor. Ayrıca daha fazla sayıda 
kapı tipi ve modeline uyum sağlayabiliyor.
Anahtarı Unutunca Çilingire Koşma Devri Son Buluyor
Pronet Akıllı Kilit’in anahtarsız giriş özelliği sayesinde, anahtar alıp 
verme veya anahtar unutunca kapıda kalma devri de son buluyor. 
Akıllı Kilit, akıllı telefon veya masaüstünde kullanılabilen Pronet Plus 
uygulaması üzerinden yönetiliyor. Böylece Akıllı Kilit kullanıcıları 
anahtarını kaybettiğinde veya unuttuğunda, evine telefonundaki 

uygulama ile giriş yapabiliyor. Böylece istenmeyen bir durumda çi-
lingire gerek duymadan kapı kolayca açılabiliyor.
Evde Olmasanız Bile Uzaktan Açıp Kilitleyebiliyorsunuz
Akıllı Kilit ayrıca kullanıcılarına evde olmasalar bile kapı kilidini 
uzaktan açıp kilitleyebilme imkanı sunuyor. Örneğin çocuklar okul 
dönüşü anahtarlarını evde unutmuş veya bir aile dostunun evden 

alması gereken bir eşya varsa, sisteme akıllı telefonu üzerinden bağ-
lanıp evin kapısını açıp, tekrar kilitleyebilmek mümkün oluyor. 
Yine eve gelen yardımcıya veya çocuk bakıcısına da ayrıca anahtar 
verme zorunluluğu ortadan kalkıyor.

En Üstün ve En Güvenli Çözüm İçin Ürünler Sürekli Güncelleniyor
İnteraktif güvenlik ve görüntüleme sistemleri, akıllı ev çözümleri ve 
enerji yönetimini aynı çatı altında buluşturan, Türkiye’nin ilk akıllı 
güvenlik sistemi Pronet Plus, kullanıcılarını yalnızca hırsızlık, yangın, 
gaz kaçağı, su baskını veya acil sağlık gibi tehlikelere karşı korumu-
yor, onların hayatlarındaki kişisel ihtiyaçlarına göre farklı çözümler 
de sunuyor. Pronet ekibi, firmanın mevcut çözümleri üzerine sürekli 
çalışıyor, onları geliştirerek en üstün ve en güvenli hale gelmelerini 
sağlıyor.
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AVM Yatırımları Güvenlik Sektörünü 
Hareketlendirecek

AVM sektörünün 2018 yılında öngördüğü yatırımlar birçok 
sektör gibi güvenlik sektörünü de hareketlendirecek. Yeni 
açılacak AVM’lerin yanında mevcut AVM’lerin renovasyonu da 

kamu güvenliğine yatırım yapmaya teşvik ediyor.

2017 yılında 2 Milyarın üzerinde kişinin AVM’leri ziyaret etmesi, 
2018 yılında da beklentileri yükseltti. Yeni yılda ortalama 2,1 Milyar 
kişinin AVM’leri ziyaret edeceğini söyleyen uzmanlar, AVM sektö-
ründeki cironun da 2018 yılında 125 Milyar TL olacağını ön görüyor. 
Planlanan AVM yatırımlarının yanı sıra mevcut AVM’lerdeki renovas-
yonlar ise farklı sektörlere de iş kapısı doğuruyor.
Devam eden projelerde güvenliği de göz ardı etmeyen yatırımcılar 
kamu güvenliği için çözüm arıyor. Arma Kontrol, tam bu noktada 
AVM’lere özel projeler hazırlayarak kamu güvenliğini maksimum 
seviyeye çıkarıyor. Araç giriş - çıkış sistemlerinden, anti terör bariyer 
sistemlerine, otopark sistemlerinden, plaka tanıma sistemine kadar 
geniş ürün gamıyla hizmet veren Arma Kontrol, farklı mimari proje-
lerde de ihtiyaçlara çözüm üretiyor.
AVM’lerdeki gelişmenin güvenlik sektörüne de katkı sağlayacağını 
söyleyen Arma Kontrol CEO’su Koray Kartal, “AVM’lerdeki ziyaretçi 
sayıları geçtiğimiz seneye göre artış gösteriyor. Bu AVM yatırımla-
rını da etkiliyor. 2017 yılında sektöre genel olarak baktığımızda al-

dığımız projelerle AVM yönetimlerinin güvenlik konusunu ne kadar 
önemsediklerini görebiliyoruz.  Farklı güvenlik senaryolarını kapsa-
yabilecek sistemlerin alımına yönelen AVM yönetimleri için biz de 
yerli mühendislerimizle kompakt ürünler geliştiriyoruz” dedi.
Mantar Bariyer ve Road Blocker Sistemleri Tercih Ediliyor
AVM ziyaretçilerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda vakit geçirmesi 
gerektiğinin altını çizen Kartal, AVM yönetimlerince en çok tercih 
edilen ürünler arasında Mantar Bariyer ve Road Blocker sistemle-
rinin geldiğini söyledi. AVM’lerin mimari yapılarına göre çözüm 
üretildiğini belirten Kartal, sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Her 
AVM’nin farklı mimari yapısı bulunuyor. 

Bununla birlikte özellikle otoparklardaki ihtiyaçlar da projeye göre 
çeşitlilik gösterebiliyor. Uzman yerli mühendislerimizle fizibilite 
çalışmaları yaparak en uygun çözümleri sunuyoruz. Bunun yanı sıra 
hem dış mekanda hem zorlu hava şartlarında çalışabilecek giriş - 
çıkış sistemleri ürünlerini de projelerimize dahil edebiliyoruz. AVM 
tasarımına göre ürettiğimiz ürünlerle, tavan yüksekliği veya alt yapı 
gibi problemlerle karşılaşmıyoruz. Ürünler müşterilerimizin ihtiyaç-
larına ve fiziki alanlara göre tasarlanıp üretiliyor.”
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Türkiye’nin Öncü Gücü, Elektral A.Ş. 
Ar-Ge Merkezi Oldu

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB)’nde yüksek tekno-
lojili elektronik cihaz üreten Elektral, Ar-Ge Merkezi oldu. Belgeyi, 
Elektral A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Erdem 

Dinçsoy, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün elinden 
aldı.

Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) teşviki ile 1978 yılında Yüksek 
Mühendis M. Sayıl Dinçsoy tarafından kurulan, yazılım, donanım, 
mekatronik, elektronik, savunma sanayi alanlarında 40 yıldır faa-
liyet gösteren Türkiye’nin öncü gücü Elektral A.Ş. İzmir Atatürk Or-
ganize Sanayi Bölgesinde 3 adet tesis ve toplam 20.000 m² kapalı 
alanda, yıllık 1 milyondan fazla yüksek teknolojili elektronik cihaz 
üretimi yapıyor.
Dinçsoy: “Teknoloji Kullanan Değil, Teknoloji Yaratan Bir Şirketiz”
Ankara’da gerçekleştirilen 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri 
Zirvesi’nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün elin-
den Ar-Ge Merkezi Belgesi alan Elektral A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Dr. Erdem Dinçsoy, “Kuruluşumuzdan bugüne 40 yılı aşkın 
süredir yüksek teknolojili üretimler yapmaktayız. İşin önemli kısmı 
‘Teknoloji kullanan değil, Teknoloji yaratan’ bir fabrikayız. Kilogramı 
2-3$ olan malzemeleri, fabrikamızdan kilogramı 100$’a yakın fiyatla 
dünyaya satıyoruz. A’dan Z’ye tüm üretim prosesine sahibiz; Yazılım, 
donanım, mekatronik tüm disiplinleri kullanan Elektral A.Ş.;  İnsanın 
dokunduğu, laf dinleyen robot makineler üretmektedir.” dedi.

60 Ülkeye İhracat
Ürettikleri güvenlik sistemleri ile yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapan 
Elektral A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Erdem Dinçsoy, “ 
Ar-Ge harcamalarımız 2012-2017 yılları arasında cironun ortalama 
yüzde 8,91’i düzeyinde gerçekleşti. Bünyemizde 24 Ar- Ge persone-
limiz ile toplamda yaklaşık 70 proje tamamladık. Bu projelerin ortak 
özellikleri; müşteri memnuniyeti, uluslararası standartlara uygun-
luk, çevre dostu tasarımlar, teknolojik üstünlükler, müşteri ihtiyaç-
larına uygun olmalarıdır” diye konuştu.

Ar-Ge Çalışmaları İle
Ar-Ge çalışmalarında hedeflenen stratejilere değinen Dr. Erdem 
Dinçsoy, en büyük hedefin ortaya çıkan ürünlerden elde edilen ciro-
nun, toplam ciroya oranını arttırmak olduğunu söyledi. Dr. Dinçsoy 
sözlerini şöyle sürdürdü, “Ar-Ge çalışmalarından kısa vadede yeni 
donanım kart tasarımları ve 2018 yılı içerisinde iki ulusal destekli 
projeyi bitirmektir. Orta vadede ise, 1 adet uluslararası patent baş-
vurusu yapmak, geliştirdiğimiz ürünlerle ihracatımızı yüzde 25 art-
tırmak ve yüksek teknolojili yeni üretimler yapmaktır. Uzun vadede 
amaçladıklarımız, Ar-Ge harcamasını toplam ciro içerindeki payını 
yüzde 25’e çıkartmak, dünya markası olmak ve patent ve buluş sayı-
mızda artış sağlamaktır.”
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Büyük Tehlikeyi Türk Yazılımcılar Fark Etti

Türkiye’deki yüzlerce güvenlik kamerasında ciddi açık tespit edil-
di. Güvenlik kameraları başkaları tarafından izlenip kontrol edi-
lebiliyor. Genç yazılımcı Yalçın Özdemir ve beraberindeki arka-

daşları Türkiye’de bulunan yüzlerce güvenlik kamerasında ciddi açık 
tespit etti. Özdemir, “Canlı canlı her yerin izlenebilmesi çok büyük bir 
tehdit, onun için bunun önüne geçilmesi gerekiyor” dedi.

Uygulama geliştiricisi genç yazılımcılar, Yalçın Özdemir ve Halil İb-
rahim Karahan ile arayüz geliştiricisi Saffet Arslan bir video uygula-
ması üzerinde çalışırken Türkiye’de bulunan yüzlerce güvenlik kame-
rasının başkaları tarafından izlenip, kontrol edilebildiğini tespit etti.
Caddelerdeki güvenlik kameralarından restoranlara, camilerden 
kamu kurum ve kuruluşlarına, özel odalardan, çiftliklere kadar bir-
çok güvenlik kamerası dünyanın her tarafından serbestçe izlene-
biliyor. Güvenlik kameralarının geçmiş kayıtlarına ulaşmak, onları 
kontrol edebilmek ve alarm sistemi var ise harekete geçirebilmek de 
mümkün.
Kötü Niyetli Herhangi Bir İnsan Bu Kameralara Erişip Canlı 
Canlı İzleyebiliyor
Ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturan bu açığı kendi 
uygulamaları üzerinde çalışırken tespit ettiklerini söyleyen genç ya-
zılımcı Yalçın Özdemir, “Kendi uygulamamızı geliştirirken benzer bir 
servis üzerinde böyle bir açık olduğunu tespit ettik. Türkiye’de İstan-

bul, Ankara başta olmak üzere birçok ilde sokaktaki güvenlik kame-
raları, restoranlardaki, kafelerdeki güvenlik kameraları, camiler veya 
bazı kuruluşlardaki güvenlik kameraları internet üzerinden tama-
men güvenlik açığı olduğu için erişilebiliyor. Kötü niyetli herhangi 
bir insan bu kameralara erişip canlı canlı izleyebiliyor. Bu kayıtları 
kontrol edebiliyor geçmiş kayıtları izleyebiliyor ve değiştirebiliyor. 
Kameranın o anki yayınını kesebiliyor. Eğer alarm sistemiyle entegre 
edildiyse onu harekete geçirebiliyor. Çok büyük bir tehdit oluşturdu-
ğunu düşünüyoruz” diye konuştu.
Türkiye’de bulunan 700’den fazla kamerada açık tespit ettiklerini 
fakat bu sayının çok daha fazla olabileceğini belirten Özdemir, “Bi-
zim gördüğümüz 700’den fazla alan fakat aslında içerisinde 16 tane 
kamera olan oteller ve daha büyük mekânlar var. Ayrıca bu sadece 
bizim tespit edebildiğimiz ama bu çok çok büyük bir sayıda olabilir” 
dedi.
Güvenlik Açığı Kamerayı Satan Şirketlerden Kaynaklanıyor
Tespit ettikleri güvenlik açığının kamerayı satan şirketlerin hatasın-
dan dolayı oluştuğunu ifade eden Yalçın Özdemir, şöyle konuştu:
“Bir yazılımcı açısından baktığımızda olaya bu kamerayı satan şir-
ketlerin yaptığı bir hata çünkü kişiler bu olaylarla fazla haşır neşir 
olmadıkları, bu güvenliği sağlayamadıkları için firmaların vermeleri 
gerekiyor. Standart bir güvenliğinin olması gerekiyor bunun fakat 
standart bir güvenliği yok. Canlı canlı her yerin izlenebilmesi çok 
büyük bir tehdit onun için bunun önüne geçilmesi gerekiyor”.
Ülkemiz İçin Bir Tehdide Yol Açabilir
Genç yazılımcı Özdemir, bu güvenlik açığının ülkemiz için bir tehdit 
kaynağı olabileceğini ve en kısa zamanda giderilmesi gerektiğini 
vurgulayarak, “Bu kötü insanların eline geçtiğinde hırsızlıklara yol 
açabilir. Ülkemiz için bir tehdide yol açabilir. Herhangi bir kötü niyet-
li insanın bunu kullanabileceğinin bir sınırı yok ve bu kişi tarafından 
tespit edilemez. Odanızda güvenlik için konulan bir kamera aslında 
güvenlik tehdidine dönüşmeye başladı. Güvenlik sağlayacak bir şey 
güvensiz bir ortam sağlıyor. Bu sorunun en kısa zamanda çözülüp 
kişi, kurum ve kuruluşların güvene kavuşmasını istiyoruz” ifadelerini 
kullandı.
Güvenlik kameralarındaki açığı tespit eden diğer bir yazılımcı olan 
Halil İbrahim Karahan ise, şöyle konuştu: “Eğer kameranın hareket 
özelliği varsa kamera hareket ettirilip etraf gözlenebiliyor. Dünyanın 
herhangi bir yerinde bu açığı tespit eden herhangi biri internet olan 
herhangi bir yer bu kameralara erişebiliyor”. Kaynak: İHA
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Zerowire, Kablosuz Güvenlik ve 
Ev Otomasyonu EDS’de

Zerowire; bağımsız, kablosuz güvenlik ve interaktif ev otomas-
yon sistemidir. Z-Wave protokolü ile termostatlar ve aydınlat-
ma kontrolleri gibi birçok cihazla çalışarak, hem ev otomasyo-

nu, hem de ev güvenliği için tek sistem sunar.

Üzerindeki kompakt tuştakımı duvar ve masaüstü uygulama için 
uygun olup kurulumu basitleştirir. Arka LED aydınlatmalı tuş takımı 
dokunmaya duyarlı tuşlar ve Türkçe menü ile hızlı ve basit kuruluma 
olanak tanır.
Alarm bildirimi ve interaktif hizmetlere yönelik entegre Wi-Fi/IP 
desteği Zerowire sistemine kolay ve ekonomik erişim sağlar.
IP kamera desteği ile sadece hareketle tetiklenen görüntü ve alarm-
ları kaydederek yanlış alarm riskini azaltır. 64 kablosuz bölge, 2 
adede kadar kablolu bölge ve 4 alan, 40 kullanıcı ve 25 anahtarlık 
sayesinde farklı ev büyüklüklerinde ve yerleşimlerinde hizmet veri-
lebilir. iOS ve Android için akıllı telefon/tablet uygulaması; Zerowire 

sisteminin izlenmesi ve kontrol edilmesi için kolay ve kullanıcı dostu 
arayüzler sağlar. Opsiyonel 3G iletişim modülü ile Zerowire bildirim-
leri bağlantının aktif olduğu her yerde çalışır. Zerowire bulut sistemi; 
UltraSync etkileşimli hizmetleri ileri seviye bulut özelliklerine herhangi 

bir zamanda ve herhangi bir yerden erişebilmesini garantiler. Andro-
id veiOS uygulaması ve bir çevrimiçi portal aracılığıyla kurulu sistem 
etkin bir şekilde uzaktan izlenebilir ve yönetilebilir. UltraSync etkile-
şimli sistemleri sistem durumlarını izlemenize olanak tanır, bypass 
bölgeleri, alarm kurma kaldırma, olay geçmişini okuma gibi bir çok 
sistem kontrolleri sunar. 
UltraSync platformunu ister uzaktan hizmetler ve izleme için ister 
uzaktan programlama için kullanabilirsiniz. Wi-Fi ve ya bulut üze-
rinden cihazınız ile Zerowire sistem; size özel kullanıcı ve PIN kodu 
sayesinde 1,2,3 demek kadar kolaydır.
ZeroWire, UTC markası olup, EDS tek yetkili distribütörüdür.
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Sensonet ve Platform Güvenlik 
Güçlerini Birleştiriyor

Elektronik güvenlik sistemleri pazarında yeni bir dev doğuyor. 
Arena bünyesindeki elektronik güvenlik sistemleri dağıtıcısı 
Sensonet, sektörün en yaratıcı dağıtım şirketi olan Platform Gü-

venlik ile güçlerini birleştiriyor. Platform Güvenlik’in bünyesine ka-
tılmasından sonra Sensonet, elektronik güvenlik ve akıllı otomasyon 
sistemleri sektörünün en büyük ve en hızlı dağıtıcısı olacak. 

Arena bünyesindeki elektronik güvenlik sistemleri dağıtıcısı Senso-
net, sektörün en yenilikçi şirketlerinden Platform Güvenlik ile güç-
lerini birleştiriyor. Arena Genel Müdürü Serkan Çelik bu birlikteliğin 
elektronik güvenlik ve akıllı otomasyon sistemleri sektörünün en 
büyük, en yenilikçi ve en hızlı hareket eden dağıtıcısını ortaya çıkar-
tacağını söyledi. Çelik, Sensonet ve Platform Güvenlik’in güçlerini 
birleştirerek yeni teknolojileri sektöre kazandıran ve iş ortaklarına 

çok daha yakın olan bir dağıtım ve servis şirketi haline geleceğini 
belirtti.
Güvenlik Sektörü Radikal Bir Değişim İçinde
Platform Güvenlik’in Sensonet bünyesine katılmasından sonra 
Sensonet’in liderliğini Platform Güvenlik’in Kurucusu Aykut Atar üst-
lendi. Sensonet Genel Müdürü Aykut Atar şöyle konuştu: “Sensonet’in 

finansal ve lojistik altyapısı ile Platform’un iş ortakları ile birlikte 
geliştirdiği katma değerli iş modeli tecrübesini ve güçlü teknik alt 
yapısını birleştirerek hem üretici firmaların hem de iş ortaklarının bir 
numaralı dağıtıcısı olacağız.” Aykut Atar, elektronik güvenlik sistem-
leri sektörünün akıllı otomasyon sistemleri, IoT ve dijital teknolojilerin 
gelişimi ile radikal bir değişim içerisinde olduğunu vurgulayarak bu 
değişime liderlik edeceklerini söyledi. 
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Yerli ve Milli Teknolojiye Yatırım

BTM’de girişimci ile yatırımcı imza için ikinci kez buluştu. BTM, 
7 ayda ikinci projeyi yatırımcı ile buluşturdu. Girişimci İşadamı 
Erdem Dereli, restoran ve kafelerde kullanılan sipariş ve oto-

masyon sistemlerini yenilikçi özelliklerle farklı bir boyuta taşıyan 
Restroid projesine 2.5 milyon TL değerleme üzerinden yatırım yaptı.

Start-up Üniversitesi gibi çalışan ve yatırımcı ile iş fikirlerini buluş-
turmayı amaçlayan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) bünye-
sinde üretilen projeler yatırımcı çekmeye devam ediyor. Önceki hafta 
temizlikdevi.com projesi 3 milyon lira değerleme üzerinden yatırım-
cı çekerken, bu hafta da Restroid Sipariş ve Otomasyon Sistemleri’ne 
yatırım geldi. 
ENTREN (Entrepreneurship Expert Network) Kurucu Başkanı ve TOBB 
İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Kurumsal ve Uluslararası İlişkiler 
Çalışma Grubu Başkanı girişimci işadamı Erdem Dereli 2.5 milyon TL 
değerleme üzerinden Restroid’e yatırım yaptı. Taraflar düzenlenen 
bir törenle işbirliklerini imza altına aldılar. 
Restroid, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) iştiraki olan ve faaliyetleri 
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından da desteklenen BTM 
bünyesinde geliştirilen ilk ve tek yerli ve milli, kapalı sistem restoran 
otomasyonu.
Yeni nesil yazarkasalar ile tam entegre çalışan sistem, Mali Onaylı 
Otomasyon sistemi olmanın yanında halihazırda kullanılan sistem-
lerle karşılaştırıldığında sistem donmaları, hesap hataları, yavaş-
lama ve ısınma sorunlarını ortadan kaldırıyor. Sağlam iletişim alt-
yapısı sayesinde bağlantı kopması sorunları yaşamanızı engelliyor. 
Linux altyapısına sahip olduğu için virüs korumasına ihtiyacı yok, bu 
nedenle de daha güvenilir bir sistemle çalışma fırsatı sunuyor. 
7/24 Destek Sağlıyor
Sistem daha güvenilir olmasının yanında her platformda sipariş 
alma kolaylığı sağlayarak satışların artması ve daha az personelle 
daha çok iş yapılmasına yardımcı oluyor. Rakiplerine kıyasla daha-
hızlı/güvenilir bir sistem olma özelliği taşıyor ve müşterilerine 7/24 
destek sağlıyor. 

Sistemin kurucusu Yasin Asal yatırım alınması nedeniyle düzenle-
nen toplantıda yaptığı açıklamada, “Vizyon olarak hem ülkemizde 
pazarlanan yabancı menşeili restoran otomasyonlarının ülke dışına 
çıkardığı yerli sermayenin önüne geçmeyi hem de ihracat yaparak 
uluslararası pazarlarda önemli bir yer edinmeyi ve milli sermayeye 
destek olmayı hedefliyoruz” dedi. 
Yatırımcı Erdem Dereli de “Restroid’in, geliştirdiği teknolojiyle rakip-
lerine göre tüm özelliklerde bariz bir üstünlüğü olduğunu ve sağla-
dığı ek uygulamalarla, işletme sahiplerini mutlu ederken, müşteriye 
sunulan hizmet kalitesini de yükselttiğini bir süredir gözlemliyorduk. 
Ülkemizde geliştirilen bir teknoloji olması sebebiyle hem iç pazarda 
bu teknolojiye ihtiyacı olan işletmelerin talebine cevap vermeyi hem 
de global pazarda bir teknoloji markası olarak ülkemizin teknoloji 
ihracatına katkı sağlamayı düşündük. Geleceğin ekonomisinde söz 
sahibi olabilmek için geleceğin teknolojilerine yatırım yapmanın 
doğru bir karar olacağını düşünüyoruz. Restroid, Avrupa ve Orta-
doğu pazarlarından gelen talepler çerçevesinde yurtdışı açılımını 
gerçekleştirirken, 2018 yılı içerisinde Ar-Ge çalışmalarına da devam 
ederek birçok yenilikçi ürün geliştirmeye devam edecektir” dedi.

 

“Al Fikrini Gel, Fikrin İş Yapsın”
 “Al fikrini gel, fikrin iş yapsın” sloganı ile yola çıkan Bilgiyi Ticarileş-
tirme Merkezi, ekonomiye katkı sağlayabilecek fikri olanların proje-
lerinin, Hızlandırma Kampı’nda gelişmesine destek oluyor ve yatı-
rımcıların karşısına çıkabilecek olgunluğa ulaştırıyor. Ardından da 
İstanbul Ticaret Odası’nın 400 bini aşkın üyesi başta olmak üzere söz 
konusu fikirle ilgilenebilecek olan yatırımcıları BTM Sahne’ye davet 
ederek, girişimcilere yatırım yapmaya yönlendiriyor.
Yaklaşık 6 ay önce faaliyetlerine başlayan BTM, şu ana kadar 92 pro-
jeyi iş fikri olarak geliştirdi. 

otomasyon
automation

Mart   March  2018





304

ürün

www.sektorumdergisi.com

Cosa, Yeni Nesil Ürününü Duyurdu

Yenilenen tasarımı ve özellikleriyle yeni nesil Cosa, evlerde 
enerji yönetimini çok daha akıllı ve kolay hale getiriyor. Evler-
de akıllı enerji yönetimi sağlamak ve sürdürülebilir bir yaşama 

katkıda bulunabilmek amacıyla yaratıcı çözümler sunan Cosa, yeni 
nesil akıllı oda termostatı ürününü çok yakın zamanda kullanıcılar 
ile buluşturacağını duyurdu.
Türkiye’nin ilk akıllı oda termostatını geliştiren Cosa, ev, uyku, dışarı 
modları, lokasyon bazlı ve haftalık programlama özellikleri ile klasik 
bir oda termostatının tüm zorluklarından arındırılmış, akıllı ve kon-
forlu bir kullanım deneyimi sunuyor.

Yeni Cosa, yepyeni tasarımı ve geliştirilmiş özellikleri ile ev sıcaklı-
ğının hem akıllı telefonlar üzerinden hem de internete gerek duy-
madan termostatın dokunmatik ekranı üzerinden kolaylıkla kontrol 
edilmesini sağlıyor. Böylelikle kullanıcıların hayatını daha da kolay-
laştırmayı, enerji yönetimini daha akıllı ve tasarruflu hale getirmeyi 
amaçlıyor. 
Tercihe göre hem duvara asılı, hem de masa üzerinde kullanılabilen 
ve pilli kullanım özelliği ile odadan odaya da taşınabilen yeni Cosa, 
ilk kez 7-10 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen ISK-SODEX Fuarı’nda 
kullanıcıyla buluştu.
%100 Yerli Üretim
Cosa’nın Kurucu Ortağı ve aynı zamanda İTÜ Enerji Planlaması ve 
Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Emre Erkin: “İTÜ 
Enerji Teknokenti’nde geliştirilen, tasarımından üretimine kadar 
%100 yerli olan ve bundan yaklaşık üç yıl önce ilk kez kullanıcıları ile 
buluşan Cosa Akıllı Oda Termostatı, kombi kullanıcıları için faydalı bir 
deneyim sunmuştu. Öyle ki, dış hava sıcaklığı ne olursa olsun evleri-
nin sıcaklığını hep konforlu hissettikleri sıcaklıkta sabit koruyabilmiş 
ve faturalarında %30’lara varan tasarruf sağlamışlardı. 

İlerleyen zamanda Cosa, kombilerimizi akıllandırmanın ötesine 
geçerek, yazları da serinlememizi sağlayarak klimalarımızı da akıl-
landırdı. Böylece, sadece kışın kullanılan akıllı bir oda termostatı 

olmaktan çıkıp, aynı cihaz ile klimalarımızı da yöneterek dünyada bir 
ilke imza atmış yeni nesil bir ürün halini aldı.

Bu üç yılda edindiğimiz bilgi birikimi, piyasa ihtiyaçları ve değerli 
kullanıcılarımızdan gelen geri bildirimler bizlere müşterilerimize 
daha da iyi bir müşteri deneyimi yaşatma motivasyonu verdi ve yeni 
nesil ürünümüzü geliştirmeye karar verdik. Yeni Cosa, pilli çalışacak 
şekilde geliştirildi. Yani, ister pille, ister adaptör ile çalıştırma seçe-
nekleri mevcut. Öte yandan, klimalarımızı kontrol edebilme altyapı-
sına da sahip olan Cosa, dört mevsim kullanılabilen tasarruf dostu 
akıllı bir ev cihazı oldu. Şunu mutlulukla söyleyebilirim ki, Türkiye 
satış rakamlarımız 20.000’e yaklaştı. Şimdi bu yeni ürünümüz ile 
yurt dışı operasyonlarımızı genişleterek daha da büyümeyi hedef-
liyoruz” dedi. 
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Mitsubishi Electric Yapay Zeka Teknolojisi İle Geleceğin 
Aynasız Otomobillerine Özel Kamera Geliştirdi 

Uzak mesafedeki nesneler anlık olarak tespit edilerek sürüş 
güvenliği arttırılacak Teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric, 
geleceğin aynasız otomobilleri için 100 metreye kadar olan 

mesafelerdeki nesneleri tespit edebilen özel bir kamera teknolo-
jisi geliştirdi. Mitsubishi Electric’in tescilli Maisart markası altında, 
yapay zeka teknolojisi kullanılarak geliştirilen bu yeni teknolojinin, 
üstün sürüş güvenliği sağlayarak özellikle sürücülerin şerit değiş-
tirmesi sırasında yaşanabilecek kazaları önlemeye yardımcı olması 
hedefleniyor. 
Dikiz ve kapı aynalarının yerine kamera izleme sistemlerinin yer-
leştirileceği aynasız otomobillerin kullanımı 2016 yılında Avrupa 
ve Japonya’da onaylandı. İlk ticari aynasız otomobil lansmanının ise 
Japonya’da önümüzdeki yıl gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu oto-
mobillerde yer alan nesne tanıma sistemleri, araçtaki dahili kame-
raların çektiği anlık görüntülerle nesneleri tespit ederek sürücüleri 
tehlikeli durumlara karşı uyaracak şekilde tasarlanıyor. Mitsubishi 

Electric’in yeni teknolojisinde ise insana özgü davranışları taklit ede-
bilen bilgisayarlı görsel-bilişsel bir model kullanılıyor. Böylece görüş 
açısındaki uygun bölgelere hızla odaklanılabiliyor.

Nesne Tespit Mesafesi 100 Metre, Tespit Kesinliği Yüzde 81
Mitsubishi Electric’in, geleneksel kamera sistemlerine kıyasla yüksek 
performansı ile dikkat çeken özel kamera teknolojisi, nesne tespiti 
için maksimum mesafenin 30 metreden 100 metreye çıkarılmasını 
sağlıyor. Aynı zamanda nesne tespit kesinliğini yüzde 14’ten yüzde 
81’e çıkarıyor.  
Mitsubishi Electric’in tescilli Maisart markası altında yapay zeka 
teknolojisi kullanılarak geliştirilen bu yeni teknoloji; yayalar, otomo-
biller ve motosikletler gibi farklı nesneleri ayırt edebiliyor. Gelecek 
dönemde kötü hava şartları, gece ve virajlı yollar gibi zorlu koşullar-
da daha güçlü sürüş performansına imkan tanıması üzerine çalışılan 
yeni teknolojinin, daha yüksek nesne tanıma ve tespit kesinliği sağ-
laması da hedefleniyor.
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Akuvox Sizi Yeni Nesil SIP Görüntülü 
İnterkom Sistemleri İle Tanışmaya Davet Ediyor

Akuvoz Invites You To Meet The New Generation Of SIP Video Door Phone Systems

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günlük hayatta kullandığımız 
cihazlar da değişiyor. Buna en basit örnek cep telefonlarımız. 
Eskiden sadece bir iletişim cihazı olan cep telefonları şimdi 

hayatımızın her alanında kolaylık sağlıyor. Modüler Otomasyon Sis-
temleri A.Ş. tarafından Türkiye Distribütörlüğü yapılan Akuvox İnter-
kom Sistemleri de teknolojiye ayak uydurarak alışılagelmiş interkom 
sistemlerinden farklı olarak hayatınızı kolaylaştırıyor. Evinizin akıllı 
interkom, güvenlik ve emniyet ihtiyaçlarını bütünleşik olarak tek 
başına sunan yenilikçi Akuvox SIP interkom ailesi sizi dijital iletişim 
çağına hazırlıyor.
Geleneksel diyafon sistemlerinin aksine Akuvox interkom sistemi 
çok kolay ve hızlı monte edilir. Dijital teknolojisi sayesinde ara veya 
yükseltici cihazlara ihtiyaç duymaz, ethernet üzerinden enerji alan 
panelleri sayesinde gereksiz kablo çekilmesini engelliyor ve tasarruf 
sağlıyor.
Akuvox interkom sistemi projenizin ihtiyaçlarına göre sizin için özel-
leştiriliyor. Temel bileşenler olan daire içi paneller, kapı önü zil pane-
li, bina içi network altyapısına ek olarak opsiyonel olarak resepsiyon/
güvenlik konsolu, merkezi yönetim sistemi, SIP sunucu, SIP santral, 
IP kameralar, güvenlik / emniyet sensörleri vb. kolaylıkla eklenebi-
liyor.

The devices we use in our daily life changes with the changes in the 
technology. A simple example of this change is the smartphones. 
Once was just a communication tool, smartphones are now bringing 

convenience to our lives in many aspects. Akuvox Intercom Systems, 
distributed in Turkey by Modüler Otomasyon Sistemleri Inc., are also 
bringing convenience as they differ from ordinary intercom systems 
as they keep up with the technology. Innovative Akuvox SIP intercom 
series offers a single integrated device for all the intercom, safety and 
security needs of your home and prepares you to the age of commu-
nication.
As distinguished from traditional diaphone systems, Akuvox Intercom 
system is easily and quickly installed. Thanks to its digital technology, 
the system does not require interim or amplifier devices and saves 
money as it eliminates the need for cables between ends with the pan-
els drawing power from the ethernet.
Akuvox intercom system is customized depending on the needs of your 
project. Among the conveniently included components are Apartment 
Panels, Entrance Intercom Panel, Building Network Infrastructure, and 
optionally Reception/Security Console, Central Management System, 
SIP Server, SIP Station, IP Cameras, Security/Safety Sensors, etc.
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Analog diyafon sistemlerinin aksine SIP teknolojisi ile ev içi panel, 
cep telefonu veya tabletiniz ile nerede olursanız olun görüntülü gö-
rüşme sisteminize erişebiliyorsunuz. Üstelik projeniz ne kadar büyük 
olursa olsun sorun yaşamadan yüksek ses ve görüntü kalitesi ile ile-
tişim kuruyorsunuz.
Akuvox interkom ile misafirlerinizi karşılamak için her zaman kapı-
ya kadar koşmanıza, hatta evde bile olmanıza gerek yok. İster aynı 
anda hem daire içi panelle birlikte, isterseniz de belirli zaman kural-
larına göre çağrılarınız evde olmadığınızda akıllı cep telefonu veya 
tabletinize yönlendirilir. Bu sayede kapınıza gelen misafirlerinizle 
görüntülü görüşebilir, iç veya dış kapıyı açabilirsiniz.

Alarm sistemiyle entegre ve çevre kameralarına tam erişim sunan 
Akuvox İnterkom size ve evinize tam güvenlik hizmeti sunuyor. Evi-
nizde bulunan hareket, kapı/pencere, su basma, duman gibi sensör-
ler uyarı verdiklerinde güvenliğe, yönetim merkezine ve size haber 
vererek anında müdahele imkanı sunan akıllı interkom sistemi sizin, 
evinizin ve sevdiklerinizin güvenliğini sağlıyor. 
Akuvox ürün portföyünde her türlü ihtiyaç için özel olarak tasarlan-
mış farklı boyut ve özelliklerde iç ortam panelleri; villa, müstakil 
daire, apartman, rezidans, toplu konut veya iş merkezileri için fark-
lı fonksiyonlarda kapı önü zilleri; SIP telefonlar ve merkezi yazılım 
sistemi bulunmaktadır. Kapı önü zilleri gelişmiş özellikleriyle şifreli 
geçiş ve kartlı geçiş dışında sektörün ilk ve tek örneği yüz tanıma ile 
bina girişi ve NFC ile bina girişini sizlere sunarak hem kolaylık hem 
de güvenlik sağlıyor.
Akuvox ile interkom alanında teknolojik sınırlar ortadan kaldırılarak, 
her bir proje için en uygun, en pratik ve en ekonomik çözüm tasar-
lanarak sunulmuş. Akuvox Akıllı Interkom, farklı özellikler kapsama-
sının, farklı ihtiyaçlara çözüm sunan tüm akıllı teknoloji üreticileri-
nin cihazlarını da sisteme entegre ederek sizlere kaliteli bir yaşam 
sunuyor. Akuvox’un temel amacı interkom sistemlerini gelişen 
teknolojiye uyumlu hale getirip, herkesin kolayca sahip olabileceği, 
zahmetsiz ve kolay bir çözüm haline getirmek. Akuvox ile evlerde 
sadece alışageldik görüntülü/sesli görüşme uygulamaz, kullanıcının 
dilediği geliştirmeyi yapabilme ve evini güvenli hale getirme şansı 
sunulur. Üstelik bir interkom sisteminden beklenenleri fazlasıyla 
karşılarken, kolay kullanımı ile de evlerinizin vazgeçilmez bir parçası 
haline gelir.
Makale : Modüler Otomasyon Sistemleri

In contrast with analogue diaphone systems, SIP technology makes it 
possible for you to access the video monitor system wherever you are 
using your smartphone or tablet. Moreover, it supports high audio and 
video feedback quality regardless of the size of your project.
With Akuvox, you no longer need to rush to the door to answer it, let 
alone you don’t even need to be home. Any request made at the door 
will be directed to your smartphone or tablet whether simultaneously 
with your door panel or in a delayed manner based on specific timing 
rules when you are not home. Thus, you will be able to have a video 
conversation with your guests and let them in.
Integrated with an alarm system and allowing full access to CCTV de-
vices, Akuvox Intercom offers the safety for you and your home. Any 
warning sent by the sensors with regards to motion, door/window, 
flooding, smoke, etc. to security personnel, management center and 
you, allows for quick intervention in order to secure your home and 
your loved ones. 
Akuvox product range includes custom indoor panels designed in 
various sizes and features, door entry intercoms with various functions 
for villa, residence, apartment building, mass housing or offices, SIP 
phones and central software. Door entry systems are offering conveni-
ence and safety with a first in the sector face recognition feature for 
entrance and NFC entrance in addition to password access and card 
access options thanks to its advanced features.

Akuvox is removing the limits in intercom field and offers the most suit-
able, most practical and most economical solution for every project. 
Akuvox Smart Intercom welcomes you to the new standard of life with 
the option to integrate any smart technology to the system to meet dif-
ferent needs of the users. The main purpose of Akuvox is to adapt the 
intercom systems to changing technology while making it accessible as 
a solution by everyone conveniently and without hassle. Akuvox offers 
you the chance to ensure the safety of your home while implement-
ing any kind of development beyond the simple video/audio intercom 
system. Furthermore, the product becomes an indispensable part of 
your home with the convenience it has to offer outperforming the ex-
pectations.
Article: Modular Automation Systems
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Akıllı Bina Otomasyonunda Yüksek Hızlı 
Kontrol ve Haberleşme 

İletişim ağı CC-Link, dünya genelinde yapılara enerji tasarrufu ve 
konfor kazandırıyor. Sanayi 4.0’a uyumlu çalışan dijital fabrikala-
rın hayata geçirilmesinde kritik rol oynayan kontrol ve haberleşme 

teknolojisi CC-Link, endüstriyel otomasyonun avantajlarını akıllı 
binalara da taşıyor. Dünya genelinde bina otomasyonu projelerinde 
tercih edilen CC-Link teknolojisi, farklı üreticilerin geliştirdiği cihaz-

ların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayarak binalarda yüksek 
hızlı bir kontrol ve haberleşme sisteminin oluşturulmasına imkan 
tanıyor. Enerji tasarrufunu artırıp işletim maliyetlerini düşürürken 
konforlu bir çalışma ve yaşam ortamı da sağlayan CC-Link; Çin’deki 
akıllı ofis binaları ve konutlar, Japonya’daki Koujimachi Diamond ofis 
binası, Singapur’daki Nanyang Güzel Sanatlar Akademisi ile Alman-
ya’daki bir firmanın dört fabrikası ve bir ofis binasının entegrasyonu 
gibi pek çok projede sağladığı yüksek katma değerle dikkat çekiyor.
Sanayi 4.0’ın ihtiyaçlarının desteklenmesi konusunda büyük önem 
taşıyan ve özellikle dijital fabrikalarda yoğun olarak kullanılan en-
düstriyel iletişim platformu CC-Link, dünya genelinde pek çok akıllı 

binanın otomasyonunda da tercih ediliyor. CC-Link uyumlu ürün 
üreticileri ve CC-Link teknolojisi kullanıcılarından oluşan CLPA’nın 
(CC-Link Partner Association) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, CC-Link’in 
tek bir kablo üzerinden farklı üreticilere ait çok sayıda otomasyon 
cihazına bağlanarak sanayide olduğu gibi binalarda da yüksek hızlı 
kontrol ve haberleşme sağladığına dikkat çekti. 

Akıllı binalarda elektrik dağıtım, iklimlendirme, sıhhi tesisat, ay-
dınlatma gibi pek çok sistemin tek merkezden kontrolünü sağlayan 
bina yönetim sistemlerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan CLPA 
Türkiye Müdürü Tolga Bizel, bu sistemlerin yüzde 25’e varan oran-
larda enerji tasarrufu sağladığını ve yaklaşık iki yıl gibi kısa bir süre-
de amorti edildiğini belirtti. Bizel, bina yönetim sistemlerinin tesis 
kontrolü sağlamanın yanı sıra bina güvenliğini artırmak konusunda 
da katkı sağladığını ifade etti. Dünyadaki akıllı bina otomasyonu 
projelerinden örnekler veren Bizel; Çin’deki akıllı ofis binaları ve ko-
nutlar, Japonya’daki Koujimachi Diamond ofis binası, Singapur’daki 
Nanyang Güzel Sanatlar Akademisi ile Almanya’daki bir firmanın 
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dört fabrikası ve bir ofis binasının entegrasyonu projelerinde önemli 
başarılar elde edilmesini sağlayan CC-Link uygulamalarını anlattı.
Yüksek Enerji Tasarrufu, Düşük İşletim Maliyeti
İnşaat sektörünün aktif olduğu Çin’de, akıllı ofis binaları ve konut-
larda CC-Link teknolojisinin yoğun olarak kullanıldığını ifade eden 
Tolga Bizel, şu bilgileri aktardı; “Özellikle Şangay dahil olmak üzere 
Doğu Çin’de bina otomasyon sistemi için CC-Link teknolojisi oldukça 
benimsenmiş durumda. CC-Link, bu binalarda geniş bir ekipman 
yelpazesini kontrol ederek yüksek enerji tasarrufu sağlıyor ve işletim 
maliyetlerini düşürüyor. Aynı zamanda konforlu bir çalışma ve ya-
şam ortamı sunuyor. CC-Link ağı; elektrik dağıtımı, su temini, klima 
ve aydınlatma sistemleri, kazan ve sıhhi tesisat kontrol sistemleri 
gibi pek çok sistemi kontrol ediyor. Su ve elektrik sayaçlarının uzak-
tan taranmasına da imkan veren CC-Link, daha önce kurulmuş olan 
akıllı bina sistemlerine kolayca adapte edilebiliyor ve düşük maliyet-
le yüksek performans sağlıyor.”

Bina Otomasyon Sisteminin Tamamı Birbirine Bağlanıyor
Tokyo’da konfor ve güvenlik unsurları ön planda tutularak tasarlan-
mış yeni bir şehir ofisi binası olan Koujimachi Diamond’da CC-Link 
ağından faydalanıldığını belirten Bizel, sözlerine şöyle devam etti; 
“Bir katı yer altında bulunan ve zeminden 11 kat yükselen Koujimac-
hi Diamond ofis binasında, CC-Link tabanlı Bina Yönetimi Yardım ve 
Çözüm Sistemi kullanılıyor. Bu sistem, en gelişmiş tesis yönetim sis-
temine geçmek için düşük maliyetli bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu 
binada proses otomasyon sistemi PLC ile kontrol ediliyor ve CC-Link, 
PLC kontrolörlerini toplam bina otomasyon sistemine bağlamak için 
tercih ediliyor. Ekipman ve cihazları kontrol etmeyi sağlayan CC-Link, 
bina otomasyon sisteminin tamamını birbirine bağlamayı kolaylaş-
tırıyor.”
İzleme ve Kontrolde Büyük Kolaylık
Singapur’daki Nanyang Güzel Sanatlar Akademisi’nin bina otomas-
yon sistemi için de CC-Link ağının tercih edildiğini ifade eden Tolga 
Bizel, şu bilgileri aktardı; “Singapur’da eğitim tesislerinde temiz, yeşil 
ve konforlu bir ortamın sağlanması büyük önem arz ediyor. Bununla 

birlikte düşük maliyetle etkin bir inşaatın gerçekleştirilmesi, tesis-
lerin uzun süreli verimliliğinin sağlanması ve enerji kaynaklarının 
korunması da oldukça hassas konular arasında yer alıyor. Nanyang 
Güzel Sanatlar Akademisi’nde tüm bu gereksinimleri karşılamak 
için HVAC, elektrik dağıtımı, sıhhi tesisat ve aydınlatma otomasyo-
nu gibi geniş yelpazedeki hizmetlerin entegrasyonu CC-Link ağı ile 
sağlanıyor. Yüksek hızlı bina otomasyon sistemi gerçekleştirmek ve 
güvenlik, enerji tasarrufu, iç mekan konforu için 24 saat boyunca 
izleme ve kontrol sağlamak amacıyla PLC’lerin tesislerin tümünde 
kurulmuş olması avantaj sağlıyor. Binanın tamamında pompalar, 
fanlar ve sıcaklık sensörleri gibi kontrol cihazları kullanılıyor ve her 
cihaz PLC kontrolörüne CC-Link ağı ile bağlanıyor. Bu sayede kablo-
lamada azalma, bakım işlemlerinde iyileştirme, izlemede kolaylık ve 
her cihaz için kontrol sağlanmış oluyor.”
Dört Fabrika ve Bir Ofis Binası Tek Merkezden Yönetiliyor
Almanya’da bulunan bir firmaya ait dört fabrikayı ve bir ofis binasını 
tek bir bina yönetim sistemi üzerinden tamamen otomatik hale ge-
tirmek ve birbirlerine bağlamak için CC-Link’in gücünden yararlanıl-
dığını belirten Bizel, şu açıklamalarda bulundu; “Almanya’da uygu-
lanan bu bina yönetim sistemiyle, tesislerin kesin ve gerçek zamanlı 
kontrolünün sağlanması amaçlandı. Bunu yaparken de en gelişmiş 
teknolojiye sahip hızlı bir otomasyon sistemi kullanıldı. Elektroman-
yetik gürültüye karşı gözle görülür bir toleransa sahip olduğu için 
CC-Link tercih edildi. CC-Link’in yüksek hızı, ağın yavaşlatılmasına 
veya yeniden konfigüre edilmesine gerek kalmadan gerekli durum-
larda ileri bir tarihte sistemin genişletilmesine olanak tanıyor. Bina 
kontrolünü ve makinelerin aynı ağ üzerinden bağlanmasını sağlayan 
CC-Link, kurulum maliyetlerini de önemli ölçüde düşürüyor. Projede 
saha sistemi, CC-Link üzerinden merkezi modüler PLC’ye bağlanan 
4 mikro PLC’den oluşuyor. Merkezi PLC, tüm sistemin koordinasyo-
nunu, izlenmesini ve raporlanmasını sağlıyor. Her bina, ağ iletişimi 
binalar arasında kesintiye uğradığında bile sistemin çalışmasını sağ-
lamak için gereken, yerelleştirilmiş ve akıllı kontrol sağlayan bağım-
sız bir PLC’yi barındırıyor. Projenin bina yönetim sisteminin merkezi, 
master PLC’ye bağlanan monitör ve kontrol yazılımını çalıştıran bir 
PC’den oluşuyor. Operatörler, bu merkezi PC sisteminden örneğin 
hangi pencerelerin açık olduğu gibi durumları kontrol edebiliyor ve 
bu sayede herhangi bir yapı unsurunu ve bunlarla ilişkili ayar nokta-
larını merkezi bir konumdan değiştirebiliyor.”
CC-Link teknolojisinde bakım açısından avantaj sağlayan en önemli 
özelliklerden birinin, müşterilerin ağı programlayabilmesi ve master 
PLC’ye bağlı bir modem üzerinden istasyonları bağlayabilmeleri ol-
duğunu vurgulayan Bizel, “Bu özellik, satış sonrası bakım ve servis 
programlarının müşteriye yetkin bir şekilde sunulmasına ve sahaya 
gitmeden önce sorunların uzaktan teşhis edilmesine olanak sağlı-
yor” diyerek sözlerini tamamladı.
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EGE PETKAB KABLO

Halkapınar Gıda Çarşısı’nda toptan 
elektrik malzemesi ticareti yapan 

işyerimize; kasa, banka ve cari hesaplar 
konusunda tecrübeli mali işler 

sorumlusu bayan personel alınacaktır.

Nusret ŞENTÜRK /  0232  449 68 88

GATEK AYDINLATMA
LED’li aydınlatma sektöründe yer alan 

firmamız bünyesine; Manisa’da ikamet eden, 
üniversitelerin mühendislik, iktisadi ve idari 
birimlerinden mezun, office programlarına 
hakim, tercihen Netsis bilen, deneyimli ve 

deneyimsiz satış sorumlusu alınacaktır.  

Ramazan KALYON / 0236 233 01 24

DEMA OTOMASYON
Denizli merkezde ikamet eden, 20-30 yaş 

arası, alarm ve kamera kurulumu yapabilen,
bilgisayar bilgisi olan, teknik servis 

verebilecek, bay teknik eleman alınacaktır.
SGK +Maaş +Yemek.

Niyazi GÖRECEK / 0258 242 88 77

IMT SERA OTOMASYON
Şirket ön muhasebe ve genel muhasebesi 

için vasıflı ve vasıfsız muhasebe 
elemanı alınacaktır. Firmamız yurt dışı 
anahtar teslim sera kurulumu ve yurt 

içi sera elektrik sulama otomasyon 
ve ithalat ihracatı yapmaktadır.

Şemsettin LÖKOĞLU /  0242 426 26 64 

PINAR ELEKTRİK
Elektrik malzemeleri satışı yapan şirketimize 

İstanbul içerisinde malzeme sevkiyatı 
yapacak SRC belgeli şoför alınacaktır.

Cenk PINAR / 0212 613 47 11

TANLIGHT AYDINLATMA 
Bayrampaşa Topçular’da aydınlatma 
armatürleri üretimi yapan firmamıza 

metal enjeksiyon kalıbından 
anlayan eleman alınacaktır.

Kadir TAN / 0212 237 63 94 

NETUS OTOMASYON 
Kurumsal satış tecrübesi olan, 

giyimine özen gösteren, minimum 2 
yıl tecrübeli, seyahat engeli olmayan 

çalışma arkadaşı aranmaktadır. 
Türkiye geneline seyahat edecektir.

Hülya KARCAN / 0212 230 72 98

ÖZ- SAN  ELEKTRİK
Mersin-Çorum il ve ilçelerinde çalıştırılmak 

üzere; elektrik mühendisleri şantiye şefi 
olarak saha ve ofiste çalışacak, Pro-Proje 
programını kullanabilen, AG-OG elektrik 

projesi yapabilen, minimum 2 yıl tecrübeli, 
seyahat engeli bulunmayan, erkek adaylar için 

askerliğini tamamlamış eleman alınacaktır. 

Mehmet ÖZSOY / 0312 473 25 40

ONUR ELEKTRİK
Üniversitelerin elektrik veya elektrik 
bölümlerinden mezun, pazarlama 

konusunda tecrübeli, müşteri ziyaretleri 
yapacak, office programlarına hakim, 

sorumluluk alan, ekip çalışmasına yatkın, 
araştırmacı, aktif olarak araç kullanabilen 

çalışma arkadaşları aramaktayız.

Gökhan HACIOĞLU / 0212 858 07 70 

Bu sayfalarda ücretsiz iş ilanlarınızın yayınlanması için ; 
info@sektorelyayincilik.com adresine mail yollayabilirsiniz..
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Samsun Valiliği İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

Adana Büyükşehir Belediyesi Satınalma ve İhale Daire 
Başkanlığı

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü

Sayıştay Başkanlığı Hizmet Binası

Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

DSİ GAP 15. Bölge İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü

Kocasinan Belediyesi

KASKİ Germiraltı Ambarı

MASKİ Genel Müdürlüğü 

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü

TCDD. 2. Bölge Müdürlüğü

Gaziantep Üniv. Şahinbey Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi

6. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü MYM.A.liği Taşınır 
506 Mal Saymanlığı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Mobese Hizmet Binası

Süleymanbey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi No:48

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Ana Hizmet Binası

Ege Üniversitesi Rektörlüğü

ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası

Kelkit Belediye Başkanlığı 

Samsun Valiliği ve 17 İlçe Hükümet Konakları Elektrik Enerjisi

Elektrik Tesisat,İnşaat ve Hırdavat Malzemesi Alımı İşi

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Elektrik Enerjisi Alımı

Çevre Aydınlatma ve  Duvar Yapım İşi

DSİ GAP15 Bölge Müdürlüğüne Ait Birimlerin Elektrik Abonelikleri İçin 
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Kocasinan Belediyesi Birimlerinde Kullanılmak Üzere Elektrik 
Malzemesi Alınması

Prefabrik Beton Baca ve Pvc Boru Ve Ek Parçaları

Muhtelif Dalgıç Pompa, Elektrik Sarf, Klor Sarf, Sıhhi Tesisat Malze-
meleri Alımı

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Ankara, Eskişehir ve Yozgat İli Dahilinde Bulunan İşyerleri İçin 103 
Kişilik Silahlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı

Nükleer Tıp Anabilim Dalı İçin 2 Kalem (1 Kısım) Pet-Bt ve Gama 
Kamera Sistemleri

5 Kısım 148 Kalem Yedek Parça Mal Alımı

Taşıt Tanıma Sistemi Alımı

Elektrik Enerjisi Alımı

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Elektrik Enerjisi Alımı

Elektrik Enerjisi Alımı

Kilit Parke Taşı ve 05 İnce Kum Alımı

İnşaat ve Hırdavat Malzemesi Alımı
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 REKLAM İNDEKSİ

Ön Kapak
Ekon Kondansatör

1. Ara Kapak Arka
Terminalsan Elektrik

Ön Kapak İçi
Borsan Kablo

Arka Kapak İçi
Opaş Elektrik

Arka Kapak
Seval Kablo

4. Ara Kapak Ön
Next&Next Star

4. Ara Kapak Arka
Next&Next Star

3. Ara Kapak Ön 
Legend Teknoloji

3. Ara Kapak Arka 
Legend Teknoloji

2. Ara Kapak Ön
Bilge Mühendislik

2. Ara Kapak Arka
Bilge Mühendislik

1. Ara Kapak Ön
Terminalsan Elektrik

 1. Dersa Boru
 5. Ören Kablo
 7. Mirsa Elektrik
 9. Dtm Elektroteknik
 11. Kls Klips
 13. Kablem Kablo
 15. Vatan Kablo
 17. Tense Elektrik
 19. Mutlusan Elektrik
 21. Mutlusan Elektrik
 23. Sigma Elektrik
 25. İnform Elektronik
 27. Küçükarslanlar Bakır
 29. Forplas Plastik
 31. Marinel Elektrik
 33. Radelsan Elektrik
 35. Astor Transformatör
 37. Gemta Elektronik
 39. Emek Perçin
 41. Ünpa Elektroteknik
 43. Onurfix Elektrik
 49. Varsan Statik
 51. Mepa Elektrik
 53. Mepa Elektrik
 55. Mepa Elektrik
 57. Kardeş Elektrik
 59. Amper Elektrik
 61. Özbil Elektrik
 63. Mz Sistem
 65. Mls Teknik Elektrik
 67. Göldağı Kablo
 71. Sespan Pano

 73. Flash Elektrik
 75. Nursan Kablo
 77. Seka Elektrik
 79. Şirinler Elektrik
 81. Nersan Elektrik
 83. Far Elektrik
 85. Özşen Klemens
 87. Akiş Plastik
 89. Güral Elektrik
 91. Bufaco Elektrik
 93. Alaton Civata
 95. Koza Grup
 97. Md Kalıp
 99. Esen Elektrik
 101. Azay Elektrik
 103. Erka Kablo
 105. Ardıç Elektrik
 107. Liva Grup
 109. Anadolu Bakır
 111. Oniks Elektronik
 113. Edi Trafo
 115. Ekil Mühendislik
 117. Kabelsan Kablo
 119. Silika Kablo
 121. Bakırevi Elektrik
 123. De-Pa Elektrik
 125. Hüner Elektrik
 127. Cmc Kablo
 129. Hg Bara Elektrik
 131. Msm Mühendislik
 133. S-Nova Elektrik
 135. Tunçsan Elektrik

 137. Feysan Elektrik
 139. Hisar Kablo
 141. Eos Elektronik
 143. Famel Kablo
 145. Hsc Kablo
 147. Murat Otomat
 148. Teknik Rovelver 
 149. Teknik Rovelver
 151. Reksan Elektrik
 153. Sert Plastik
 155.Tork Elektrik
 157. Corbus Elektrik
 159. Bıyıkçı Kablo
 161. Roket Elektrik
 163. Selen Elektrik
 165. Servomatik Elektrik
 167. Setel Elektrik
 169. Srl Elektrik
 171. Unitrans Elektrik
 173. Sutem Elektrik
 175. Orel Elektrik
 177. Dlx Elektrik
 179. As-El Elektrik
 181. Hanoğlu Kablo
 183. Konsan Elektrik
 185. Hira Elektrik
 187. Assan Elektronik
 189. Makel Elektrik
 191. Gensa Alüminyum
 193. Entek LED
 195. Asil Metal
 197. Ağartan Enerji

 199. Kelvin Aydınlatma
 201. Ligtmaster Aydınlatma
 203. Akme Pcb LED
 205. Dikey Elektrik
 207. Kendal Elektrik
 209. Makro LED
 211. Aksan Aydınlatma
 213. Arstar Aydınlatma
 215. Efecam Aydınlatma
 217. Ortaç Elektrik
 229. Borled
 221. T-Teta Light
 223. Next LED
 225. Atomsan Elektronik
 227. Enesis Elektronik
 229. Çepa Light
 231. Cesa Teknoloji
 223. Galata Aydınlatma
 235. Bensa Aydınlatma
 237. Fujika Aydınlatma
 239. Kayra Aydınlatma 
 241. Sonled Aydınlatma
 243. Zumled Aydınlatma
 245. Agm Elektrik
 247. Arsel Elektronik
 249. Hilal Elektrik
 251. Soft Aydınlatma
 253. Profilistled Aydınlatma
 255. Ookay LED
 257. Sevinç Aydınlatma
 259. Öztürk Elektrik
 261. LED Sistem

 263. Doğan Aydınlatma
 265. Pars Aydınlatma
 267. Arma LED
 269. Alles İthalat
 271. Buse Aydınlatma
 273. Gempa Aydınlatma
 275. Klaren Aydınlatma
 277. Mollight Aydınlatma
 279. 3. Göz Danışmanlık
 281. Tekniksat  Elektronik
 283. Etu Elektronik
 285. Panç Elektrik
 287. Viewtech Güvenlik
 288. Next&Nextstar
 289. Na-De Elektronik
 291. Boyut Güvenlik
 293. Europrotection Güv.
 295. Sabio Güvenlik
 297. Grimexx Elektronik
 299. Mta Güvenlik
 301. Onka Klemens
 303. G. Sanlıtop Mekatronik
 305. Özdaş Mühendislik
 307. HDL Türkiye
 309. Set Otomasyon
 311. Tiryaki Otomasyon
 313. WIN Eurasia Fuarı
 315. Aydınlatma Portalı
 317. Securitex Fuarı
 320. LED Eralight








