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Rekabete hazır mısın? (1)
Küresel pazarda işletmelerin doğru rekabet ve pazarlama stratejilerini tercih edebilme yeteneği kazanmış olması, işletme varlığını
sınırsız ve sağlıklı sürdürebilme amacına hizmet eden en önemli
faktörlerin başında gelir. Nitekim, artık 50’li yıllara kadar geçerli
olan belli sınırlardaki nitelikleri kolayca değişmeyen müşteri talepleri ve ürünler yerini kısa ömürlü ürün, küresel rekabet ve ek hizmet
beklentisi çemberindeki hızlı değişime bıraktı. Endüstri sınırlarının
neredeyse tamamen kaybolduğu bu rekabet ortamında, inovasyon odaklı pazarlama revizyonu gerekli hatta zaruridir.
Tüketicinin satın alma özgürlüğünün ulaştığı nihai nokta, işletmeleri varlıkları konusunda bir analiz yaparak doğru stratejiyi oluşturma
zorunluluğuna iter. Burada öncelikle, küresel pazar kalitesinde ürün
ve geçerli fiyatları sağlamak veya salt işletmenin mevcut konumunu
sürdürmek ya da iç pazarda rakip firma odaklı üretim ve hizmet kalitesini sağlamak şeklinde bir ana hedef belirlenmelidir.
İşletmenin ürün & hizmetlerinde değer yaratarak hem işletme hem
müşteri bazında fark yaratan faaliyetleri bir değer zinciri oluşturacak, böylece kaynak kullanımından son hedef kitleye ulaşıma
kadarki tüm süreçlerde benzersiz bir duruş kazanılmasıyla rekabet
üstünlüğü sağlanacaktır. (Michael Porter)
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İhtiyaç duyacağımız değer zinciri analizinde faaliyetler temel
(üretim, lojistik, satış pazarlama) ve destek (tedarik, Ar-Ge, finans,
İK) faaliyetler olarak ikiye ayrılır. Michael Porter bu iki faaliyet alanındaki stratejinin, 5 rekabetçi güç ile (ikame ürünler, tedarikçiler,
alıcılar, rakipler, yeniler) baş edebilme amacı güttüğünü söyler.
Örneğin; pazarlık gücünü yükselten bir tedarikçi isteklerinin karşılanması konusunda (fiyat artış talebi, ödeme vadesinin kısalması
vb..) zorlayıcı davranabilir ve bu durum işletme açısından hiç de iyi
sonuçlar doğurmayacaktır. Alıcıların fiyatları belirlemesi ve dolayısıyla aşağı çekebilme gücü, ikame malların tercih oranlarının kademeli yükselişi, rakiplerin çoğalması ve pastanın daha çok bölünüyor
olması, özellikle sektöre yeni girenlerin minumum karlılıkla hareket
edecek olması sebebiyle yaşanacak fiyat daralmaları birçok bakımdan işletme için risk oluşturacak, bu genel tablo aynı zamanda toplam pazar profilinin çehresini de belirleyecektir.
Peki bu durumda uygulanması gereken rekabet stratejileri nasıl
olmalı?
Konumuz bir heyecanlı bir pc oyunu yahut dizi gibi arkası yarınlı. O
yüzden yazımı tam bu iştah kabartan noktada bırakıyor ve önümüzdeki sayıda görüşmek üzere diyorum.

Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü

Ahmet SOYLU
ahmet.soylu@philips.com

Akıllı Şehirleri Aydınlatmak
Akıllı Çözümler uygulanarak, kentsel yaşamda, 4 temel başlıkla, iyileştirmeler başarılabilir:
Akıllı Şehirler Deneyim Odaklıdır: Vatandaşlar bir işi planladıklarında ya da satın aldıklarında değil, sadece bir deneyime sahip
olmak ya da bir hizmet almak için ortaya çıkarlar.

Akıllı Şehir Hizmetleri ve Altyapısı Kesintisiz Bir Şekilde Birbirine Bağlı: Hizmetlere, derin bağlantılı uygulama programlama
arabirimleri (API’ler) ve yazılım geliştirme kitleri kullanarak mobil
cihaz uygulamaları aracılığıyla erişilir. Bu, altyapı sağlayıcılarının
ve herkesin menfaati için veri paylaşan şehirlerin kolaylaştırdığı, en

Akıllı Şehirler Çözüm Odaklı Yaklaşımı Benimserler: Şehirler,
geçmişin derslerine dayanıyor ve bilhassa BT uğruna BT’ye yatırım
yapmaktan ziyade ya da asla çözülmesi gereken konulara girmeyen
projeler yerine, sorunları çözmek için teknolojiyi kullanıyor.
Akıllı Şehirler Tamamen Sayısallaştırılmıştır: Tüm hizmetler
ve altyapı, dijital erişime sahip olmayanlar için fiziksel yedekleme
hizmetleri olan önce-mobil diyenler (mobile-first population) için
geliştirilmiştir.

iyi hizmetlerin ekosistemlerini birbirine bağlayacaktır. Bu önermeyi
okuduğumda, çok beğenmiştim; ”Akıllı aydınlatmalar, akıllı şehirlerin sinir sistemini oluşturuyor.”
Baktığımızda, akıllı şehirlerde dış aydınlatma otomasyonunun kullanımı aşağıdaki faydaları sağladığını görebiliriz;
1. İhtiyaca uygun aydınlatma imkanları ve seçenekleri ortaya çıkıyor.
2. Azaltılmış elektrik enerji ihtiyacı ve CO2 emisyonları.
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Ahmet SOYLU / Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü
3. Aydınlatma işletme yönetimi profesyonelleşiyor ve işletme verimliliği artıyor.
4. Daha çağdaş ortam ve daha iyi hizmet alan mutlu insanlar.
Transparency Market Research firmasının pazar raporuna göre;
küresel akıllı aydınlatma pazarı 2013 yılında 21 Milyar Dolar seviyesindeydi. 2014’ten 2020’ye kadar %15.9’lık bileşik bir yıllık
büyüme oranıyla 2020’de 56.62 Milyar Dolar seviyesine ulaşması
bekleniyor.
Akıllı aydınlatma pazarında enerji tüketim maliyetini düşürmek
için enerji tasarruflu aydınlatma sistemine olan talebin ağırlıklı
olarak arttığı gözleniyor.
Akıllı aydınlatma uygulamasının büyümekte olması ve geleneksel
lambaların LED lambaları ile değiştirilmesi, bu pazarın büyümesine daha da yardımcı olacak gibi görünüyor.
Coğrafi olarak, Avrupa akıllı aydınlatma pazarını 2014’te yönetti
ve bölgenin 2020’de hakimiyetini sürdürmesi bekleniyor. Bölgenin baskınlığı, ticari, endüstriyel, açık ve konut segmenti de dahil
olmak üzere farklı uygulama alanlarında akıllı aydınlatma çözümünün artan benimsenmesinden kaynaklanıyor. Avrupa’yı, küresel akıllı aydınlatma pazarının yaklaşık %35‘ini oluşturan Kuzey
Amerika izliyor.
Akıllı aydınlatma; cadde, sokak ve parkları aydınlatmada kullanılan armatürlere bağlanan LCU (Light Control Unit) cihazları armatürleri dimler, açma kapama zamanlarını tutar, gelen açma kapama komutlarını uygular, armatürün tükettiği enerjiyi ve kalan
ömrünü tutarak DCU (Data Control Unit) cihazına iletir. Her armatüre bir adet bağlanan LCU’lar, DCU’lar ile elektrik hattı üzerinden
(PLC) veya kablosuz (RF) teknolojiler ile haberleşir.
Akıllı şehirler hızla artıyor. Ülkemizde de bu vizyonda, büyükşehirler ve ilçelerimiz mevcut. Hemen hepsi bu vizyonu sergiliyor, bu
konudaki gelişimini hızlandırımış durumdalar. İzmir, Bursa, Antalya, Sakarya Büyükşehir Belediyeleri gibi.
Tokyo, Londra, Boston, Viyana, Lyon, Şangay, Stockholm gibi şehirlerde ana gündem maddeleri olan ve buna göre uygulama ve
gelişmelere imza atan dünyadan kentler. 3 dünya kenti özeline
inip, özellikle aydınlatmada neler yaptıklarına şöyle bir bakalım:
Amsterdam
Nüfusu; 1.468.122 olan, Amsterdam Akıllı Şehir, 2009 yılında başlamış, yerel yönetim, hükümet ve iş dünyası işbirliği ile bugüne
kadar 79 projeyi bünyesine dahil etmiş bir girişimdir. Şehrin gerçek zamanlı karar verme sistemlerini geliştirmeyi hedefleyen bu
projeler, kablosuz cihazlar aracılığıyla birbirlerine bağlı bir platform üzerinde çalışmaktadır.
Amsterdam şehir projelerinin amacı trafiği azaltmak, enerji tasarrufu ve kamu güvenliğini sağlamaktır. Yerel halkın projeye
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katılımını teşvik amaçlı şehir, her yıl projenin kapsamı dahilinde
uygulama önerileri almaktadır. Evlerin bir kısmına aktif enerji
tasarrufu yapan akıllı enerji sayaçları sağlanmıştır. Sokak lambalarının parlaklığını ayarlayan ve akıllı trafik yönetimi kontrolüne
olanak tanıyan akıllı aydınlatma sistemleri de sürücülerin en iyi
rotaları önceden belirleyebilecekleri bir sisteme olanak tanıyan
Akıllı Aydınlatma da yine şehrin etkin girişimlerindendir.
Amsterdam da 79 projeden biri olan; Akıllı aydınlatma ile ilgili
önemli ilerlemeler kaydedilmiş:
Akıllı Aydınlatma (Smart Light)
Philips, Cisco, A2 ve Alliander iş birliği ile hayata geçen bu projenin
amacı, ayarlanabilir ve sensörlü ışık teknolojisi ile güvenli şehirler
yaratırken bir yanda da enerji tasarrufunu maksimum düzeye çıkarmak. Halka açık alanlarda bulunan sokak lambası direklerine
yerleştirilen sensörlerle, hava durumu, trafik sıkışıklığı ve insan
yoğunluğuna bağlı olarak ışıklandırma miktarı ayarlanabiliyor.
Böylece ışıklandırmadan elde edilen enerji tasarrufu, Wi-Fi ağları ya da hava kalitesinin ölçülmesi gibi şehrin ihtiyacı olan başka
alanlara aktarılabiliyor.
Barselona
1.700.000 nüfuslu Barselona, kendi kendine yeten, üretken semtlere sahip, bireylerin gittikçe artan ihtiyaçlarını karşılayabilecek
hızda gelişen bir kent olma vizyonuna sahiptir. Bu kapsamda şehir
hizmet ve kaynaklarının etkili yönetimi ile çoğu trafik sorunu ve
atık toplama odaklı olan birçok alanda şehir sakinlerinin yüksek
standartlı bir yaşam düzeyine erişmesi ve ekonomik büyüme hedeflenmektedir. Park bahçelerde bitkilerin ihtiyacı olan su miktarını belirleyen ve bu veriyi eş zamanlı olarak park/bahçe ekiplerine
yönlendiren sensör teknolojisine sahip sulama sistemi; trafiğin
yoğun aktığı bölgelere yönelik yapılan veri analizleri sonuçlarında
yeni otobüs rota ve aktarım seçeneklerini içeren otobüs ağı; yeşil
ışık kullanımını optimize eden akıllı trafik lambaları ve acil durum
araçlarının zamanında kazasız bir şekilde hedef noktaya varmalarını hedefleyen trafik ışığı sistemi Barcelona’ya ait geliştirilmiş
uygulamalardandır.
Asıl dikkat çeken ise yine aydınlatmada yapılanlar:
Kentsel Altyapılar İçin İntegral Çözümler (SIIUR Projesi);
Temel amacı enerji verimliliğini arttırmak, kirliliği azaltmak, vatandaş ve kurumların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak olan proje
kapsamındaki çalışmalar sokak aydınlatma sistemlerinin kontrollü kullanım planlaması üzerine odaklanmıştır. Sokak aydınlatmalarında LED teknolojisinin kullanımı; ısı, nem, gürültü, kirliliği
tespit eden sensörler ile çevre dostu ve ekonomik aydınlatma
sistemleri, aydınlatma sistemlerinin verimini test etmek, yeni
teknolojileri Gerçek Akıllı şehir ortamlarına entegre etmek üzere
tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir.

Ahmet SOYLU / Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü

Tokyo
1997 yılında imzalanan Kyoto protokolü gereğince Tokyo’nun,
CO2 salınımını 2020 yılına kadar %25 düşürmeyi hedeflemesine
rağmen, 2013 yılında alınan verilere göre bu oran % 3.1 artmıştır.
Şehrin Akıllı Enerji stratejileri de bu artışı, Fukushima felaketini ve
üretim santrallerinin olumsuz çıktılarını gözeterek belirlemiştir.
2011 yaz ayında uygulamaya koyulan Acil Güç Tasarrufu programına göre LED lamba kullanımının arttırılması, lambaların parlaklık standartlarının düşürülmesi, aletlerin enerji tasarrufu modunda kullanılması gerek küçük ve büyük işletmelerin gerekse evlerin
enerji kullanım öncelikleri arasında yer almaktadır.
Bir de henüz kurulmamış olan, geleceğin Akıllı şehrine bir bakalım:
Masdar
Abu-Dhabi’ye 17 km uzaklıkta, geleceğin kenti olarak 2008 yılında tasarlanmaya başlanılan Masdar City dünyanın en sürdürülebilir akıllı şehir projeleri arasında. Ortalama 20 Milyar Dolarlık
yatırımla 6 kilometre karelik bir alan üzerinde kurulacak ve proje
tamamlandığında 40 bin kişiye yaşam alanı ve 50 bin kişiye de
çalışma alanı yaratması planlanıyor. 2025 yılında tamamlanması
planlanan proje, büyük bir laboratuvar işlevi görmekte. Sürücüsüz
yolculuk yapmaya olanak sağlayan Personal Rapid Transit sistemi,
rüzgar enerjisinden doğal klima özelliği taşıyan Rüzgar Kuleleri,
güneş enerjisi ile çalışan araçlar şehirde, sıfır karbon salınımı ve
%80 lere varan elektrik ve su tasarrufu sağlama yolunda yapılan
önemli projeler arasında. Tamamıyla bütünleşmiş enerji, su, atık
ve ulaşım sistem çözümlerini hedefleyen şehrin büyük bir laboratuvar olarak adlandırılmasının sebebi, şehrin her köşesinin farklı
bir sistem ve uygulamaya ev sahipliği yapması. Şehirde geliştirilen
çevreci ve teknolojik çözümlerin dünyayı daha yaşanabilir kılmak
için atılan en önemli adım olarak görülmekte.
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Dünya’nın en yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirlerinden biri olma
amacına ulaşabilmek için, kentsel planlama ve mimari konulara
sürdürülebilir bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekir. Spesifik olarak,
tasarım konusu enerji üretimini kolaylaştırmayı, elektrik ve su tüketimini azaltmayı amaçlamalıdır. Masdar City’nin 6 temel özelliği
şu şekildedir;
1. İdeal konumlandırma,
2. Entegre olma,
3. Elverişli toplum ulaşım,
4. Yaya dostu,
5. Yüksek kaliteli yaşam,
6. Enerjide verimlilik.
Bütün örnekleri detaylı incelediğinizde, bizden daha gelişmiş ülkeler, daha zeki insanlar, daha üstün teknolojiler vs. olduğundan
değil. Bu düşünsel yaklaşım bize ve ülkemize zarar veriyor. Çok
büyük yatırım maliyetleri içermeyen, ancak büyük geri dönüşleri olan Akıllı şehir ve Akıllı Aydınlatma hedefine ulaşmada temel
parametre sorumluluk alan ve vizyoner yöneticilerin varlığı. Ülkemizde son dönemde bu duruşu sergileyen kişi ve kurumlar mevcuttur, artmaktadır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile YEGM’in hakkını, burada
vermezsek olmaz. Gerçekten profesyonel yaklaşımlar ile ülkemize
akıllı aydınlık yarınlar sunma hedefindeler. Bu anlamda sorumluluk alan, vizyoner yöneticilere sahipler.
Bu örneklerin dahası var, çoğaltılabilir. Darısı, bu hedefte olmayan
kurum, kuruluş, üniversite, belediyelerin başına ...
Akıllı aydınlatma, Akıllı şehirler derken çıtayı daha yükseğe koyarak; topyekün bir ülke hedefi belirleyip, dünyada bir ilk; Akıllı
Ülkeler mottosunu oluşturalım. Pek tabi ki buna ilk ve en güzel
ülke; Türkiye’miz olsun.
Ne güzel olur, çok da güzel olur.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle...

Poldy İK Sistemleri Genel Müdürü

Kadri DEMİR
kadri.demir@poldy.com.tr

Hedefler ile Yönetim
Hedeflere göre yönetim günümüzde hem şirketler, hem de çalışanlar için yaygın olarak kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Hedefler yıllık bir dönemi içerecek şekilde belirlenir. Başlangıç olarak da

zu % ... arttıracağız, maliyetlerimizi % ... düşüreceğiz, satışlarımızı
% ... artıracağız gibi başlıklar belirleyip sonunda % ... büyüyeceğiz
diye sıralarız. Büyüyeceğiz kelimesinin altını çizmek istiyorum.

genelde bu dönem, yılbaşına denk gelen dönemdir. Buna paralel
olarak mali olarak hazırlanan gelir/gider tabloları ve bilançolar yıllık
hazırlandığından hedeflerin de cari yılı kapsayacak şekilde hazırlanması esastır.
Hedefler şirketimizde kimler tarafından belirlenecektir? Şirketin sahibi mi? Şirketin genel müdürü mü? Üst düzey yöneticileri mi? Yoksa
başkaları mı?
Bu yıl hedeflerimiz neler olacaktır diye sıralamaya başlarız. Ciromu-

Büyüme her şirket tarafından farklı algılanmakta ve yorumlanmaktadır. Kimisi ciro artışı, kimisi eleman sayısı artışı, kimisi ise farklı bir
kriteri alarak büyümeden bahsediyor olabilir. Hedeflerimizi kendi
algımıza ve şirketimizin kültürüne göre belirlediğimizi düşünelim.
Peki bu şirket hedeflerini, departman veya çalışanların hedeflerine
nasıl dönüştürmeliyiz? Hedefleri yerine getirmek için ne tür araçlara
ve kaynaklara ihtiyaç vardır? Bunların planlaması nasıl yapılmalıdır?
sorularının yanıtlarını dönem başında belirlememiz gerekmektedir.
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Kadri DEMİR / Poldy İK Sistemleri Genel Müdürü
Uygulamaya başlamak için genel müdür ve üst düzey yöneticilerinden başlayıp alt seviyedeki çalışanlara kadar indirgemek doğru
olanıdır. Şirket hedeflerini departmanlara dağıtarak, departman
hedeflerini, daha sonra da departman da çalışanlar bazında çalışanların hedefleri haline getirmemiz gerekiyor. Bir sonraki aşamada hedefleri değerlendirme kriterlerinin şirketimizdeki en üst
düzey kişiden en alt kişiye kadar anlaşılır, şeffaf ve uygulanabilir

Yıl sonuna geldiğimizde yapılacak değerleme sonuçlarında kesin
hedefleri ne kadar tutturup, tutturmadığımız ortaya çıkacaktır.

Sonuçlara göre kriter bazında şirket hedefleri neler olmuş, bu kriterlerin departman bazında dağılımı neler olmuş gibi sonuçlara
çok rahat ulaşabilmemiz gerekir. Daha da detaya inilmesi gerekir
ise kişisel hedef sonuçlarının, departman sonuçlarına ve şirket sonuçlarına göre kıyaslaması yapılabilir.

olduğundan emin olmalıyız. Hedefleri çalışandan başlayıp, şirket
bazında yerine getirmeleri için motivasyon araçlarını belirlememiz gerekmekte olup bunlar herkesin anlayacağı ve algılayacağı
bir dil ile paylaşılmalıdır.
Üçer aylık dönemlerde hedeflerin tutturulması için görülen eksiklikleri ve tutturulan hedeflerin yüzdelerini puan vererek ölçmeliyiz. Unutmamamız gereken en önemli şey ise puanlara ve
rakamlara dayanmayan sonuçlar ile şirketin iyiye veya kötüye
gittiğinin ölçülemeyeceğidir. Ölçme sonuçlarına göre hedeflerde
ve kriterlerde revizyona yani değişikliklere gitmemiz gerekebilir.
Bu tür değişiklikler var ise bunları hedefi belirleyenler ve hedefi
yerine getirecek kişiler ile hepbirlikte saptamamız gerekecektir.
Belki bu hedefleri şirket veya departman hedefleri ile aynı yönde
olan kişisel hedeflere dönüştürmemiz bile gerekebilecektir.
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Sonuç olarak şirketler olarak hedefimizi kendi iş yapış şeklimize,
sektörümüze göre doğru kriterlerle belirlememiz ve dönemsel
olarak bu hedefleri ölçerek gözden geçirmemiz gerekmektedir.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Ekonomist CEO, 3.Göz Danışmanlık

Hikmet BAYDAR
hikmetbaydar@3-goz.com

Reel Sektörün
Döviz Pozisyonundaki
Gelişmeleri
TCMB aylık bazda reel sektörün döviz cinsi varlık ve yükümlülüklerini açıklamaktadır. Bu sayede, dövizin bu kadar oynak olduğu, dalgalanmaların zaman ve oranlarının tahmin edilemediği şu dönemlerde reel sektör nasıl bir pozisyonla hareket ediyor onu görebiliyoruz.

TCMB en son Aralık 2017 itibariyle reel sektörün döviz cinsi varlık ve
yükümlülükleri nasıl değişmiş onu açıkladı. Bu verilere göre; Aralık
2017 ayında reel sektörün döviz cinsi varlıkları bir önceki ay 113,457
milyon USD’ndan 115,412 milyon USD’na yükselirken, döviz cinsi
yükümlülükleri bir önceki ay değeri olan 326,842 milyon USD’ndan,
328,036 milyon USD’na yükselmiştir. Bu nedenle de net döviz açığı
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Kasım 2017 ayında 213,385 milyon USD iken, Aralık 2017 ayında
212,624 USD’na düşmüştür. Diğer bir deyişle döviz cinsi varlıklarındaki artış, döviz cinsi yükümlülüklerindeki artıştan fazla olmuştur.
Reel sektörün Aralık 2017 ayı itibariyle döviz açığı 212.624 milyon
dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu açıdan baktığımızda reel sektörün
döviz batağına girdiğini düşünebilirsiniz. Ancak gerçek böyle değil.
Bu rakamlar üretim için alınan malzeme bedellerini içerirken, aynı

malzemeden yapılacak ürünün satış alacak bedellerini içermez. Yani
reel sektör bu açığı kapatmak için doğrudan ve bir anda döviz almıyor. Kimisi ihracat geliriyle kapatılırken, kimisi de gelecekte oluşacak
cirolarla kapatılıyor. Burada döviz cinsi nakit girdisi olmayanlar döviz fiyatlarındaki artıştan maliyet anlamında olumsuz etkilenirler o
kadar.
Kısa vade durumlarına baktığımızda kısa vade borç ve yükümlülükleri karşılaştırmasında reel sektör Aralık 2017 pozisyonunun 6.665
milyon dolardan 7,936 milyon dolara yükseldiğini ve pozisyon fazlası dövizlerinin olduğunu görüyoruz. Kısacası kısa vadeli kur dalgalanmalarına karşı reel sektör tedbirini iyice almıştır.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle...

Yıldırımdan Korunma Merkezi-Koordinatör, Elektrik Mühendisi/MBA

Serdar AKSOY
serdar.aksoy@yilkomer.com

YILKOMER Uyarıyor
Solar Yatırımlarda Mutlaka
DC Parafudr Kullanılmalıdır-2
Parafudr teknolojilerine göz attığımızda yarı iletken elemanların
kullanımı ön plandadır. Sınıf türleri arasında değişkenlik gösterse
de ağırlıklı olarak varistör ve zener diyot kullanımı darbenin yönlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Fakat gelen darbenin şiddeti
arttıkça varistör teknolojisi yetersiz kalmakta ve özellikle toprak nötr

hattında ürün varistörün zarar görmesi sonucunda devre dışı kalmaktadır. Bu durum sürekli bir kontrol, ürünü izleme gerektirmekte
ve sistemde sürdürülebilir korumanın önüne geçmektedir. IEC normları kapsamında varistör teknolojisine sahip ürünler maksimum 5
kez koruma sağlamakla yükümlüdür. Fakat kapasitesinin üzerinde
gelen bir darbe de bu sayı tek sefere kadar inmektedir. Solar sistemler, GSM kuleleri gibi ulaşımı zor alanlarda varistörlü ürünler sorun
yaratmaktadır. Fakat şu da bir gerçektir ki en hızlı sönümlemeyi varistör teknolojisi sağlamaktadır. Teknolojinin gelişimine paralel ola-
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rak varistörlü ürünlere alternatif olarak gas deşarj tüpü ve spark gap
teknolojileri kullanılmaktadır. Varistörün dayanım zafiyetine karşın
bu teknolojilerde daha dayanımlı sönümlemeler gerçekleşmektedir
fakat özellikle ikincil darbelerde maalesef bu teknolojilerde varistörün hızına ulaşamamaktadır. Varistör mü yoksa spark gap mi ikilemi
arasında birçok firma kalmış durumdadır. Varistörlü ürünler 25 nanosaniye de devreye girmekte fakat ürün kendin imha etmektedir,
spark gapli ürünler ise 100 nanosaniye de devreye girmekte ürün
dayanımı artmakta fakat yıldırımın hızı karşısında endişe yaratan bir
durum oluşmaktadır.
Hız mı, dayanım mı bilmecesi Raycap mühendisleri tarafından günümüz teknolojisine hızla adapte olan 3 bölmeli Safetec teknolojili
ürünlerle son bulmuştur. Raycap surge arrester sistemleri aynı kartuş içerisinde varistörün hızından, argon gazının yer aldığı tüplerle
dayanımı ve spark gap teknolojisiyle de ömürsüzlüğü sağlamışlardır.
Böylece özellikle B+C sınıfı ürünlerde ürün hiçbir zaman devre dışı
kalmamakta ve tüm teknolojileri aynı kartuş içerisinde barındırmaktadır. Böylece hız-dayanım denklemi Raycap surge arrester sistemlerinde hayat bulmaktadır. Özellikle solar sistemler, gsm kuleleri, yanıcı ve patlayıcı tesisler, çimento tesisleri aşırı gerilim ve yıldırımdan
korunması sistemlerin SAFETEC teknolojisi sürdürülebilir korumayı
sağlamaktadır. Aşırı gerilim ve yıldırım darbeleri özellikle dış yıldırımlık sistemine sahip olan ve Telekom hatlarına sahip yapılarda
büyük risk oluşturmaktadır. Doğru teknoloji ve doğru ürün seçimi
sonucunda sistemler %100 korunaklı hale gelebilir ancak ürün VG
teknolojili olsa dahi ürünler arası koordinasyonun doğru kurgulanması, UC değerlerinin doğru belirlenmesi, maksimum ve nominal
akım değerlerine dikkat edilmesi ve doğru montaj parafudr sistem
tasarımı için son derece önemlidir. Yıldırımdan Korunma Merkezi
olarak uzman mühendis ve uygulama kadromuzla sunduğumuz
keşif ve projelendirme desteği tüm olumsuz durumların önüne geçmektedir. Sistemlerimizde Safetec teknolojisi gibi son teknoloji aşırı
gerilim ve yıldırımdan korunma ürünlerini kullanmaktayız. Teknik
detaylar ve güncel makalelerimiz için www.yilkomer.com sitesini
takip edebilir ve VG teknolojisinin ayrıntılı videosunu izleyebilirsiniz.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Elektrik Mühendisi, Proje Danışmanı

Namık YENER

İlaç Yatırım Projesinin
Uygulama Adımları-4
xiii. Haftalık proje ilerleme toplantılarında temel amaç temel hususlardan yapılacak sapmaların ve daha iyi çözümlerin önerilmesi ve
izin alma süreçleri olmasıdır.
xiv. Proje ilerleme toplantıları sözleşme imzalayan ve taraf olan tüm
grupların katılımı ile yapılır. Gündeme uyulması ve çözümlerin toplantıda yapılmasına asla müsaade edilmez. Her türlü çözüm projecilerin kendi veya 2 li, 3 lü ayrı çalışması ile bulunacaktır.
xv. Bir grubun işini bitirdikten sonra diğer grubun devam ediyor olmasına müsaade edilmez. Grup paralel iş yapma yeteneği ile uzman
olmalıdır. Sonuçların uyumundan taraflar sorumludur.
xvi. Mekanik ve elektrik dikey yatay şaft ihtiyaçları başlangıçta talep
edildikten sonra tekrar değiştirilemez. Bina içi enerji dağıtımı esaslarını belirledikten sonra, farklı mahallere ulaşmak ve yapının farklı
şekilde kullanılması talebinde dahi, alt yapı galeriler ve şaftlar esas
alınacaktır. Bu tür mekanlarda Yangın zonu, duman ve ses bariyerleri
izolasyonları projeciler tarafından detaylı şekilde tarif edilmiş şekilde projelere aktarılacaktır.
xvii. Projenin ilk ve ara sunumlarında yapılacak müşteri ihtiyaçları
dikkate alınacak, detay projeler bu safhalara kadar çizilmeyecek.
Onay alındıktan sonra, tüm gruplar detay çalışmalarına geçeceklerdir. Ancak bu safhaya kadar olan çalışmalar dahi, mal sahibini aydınlatacak şekilde sketch-up veya benzeri programlar ile sunulacaktır.
xviii. Mal sahibi veya temsilcisi proje ilerlerken dahi temelden veya
kısmı değişiklik taleplerini ortaya koyabilecek. Bunun için kesin proje grubu herhangi bir talepte bulunamaz. Konsept proje grubu, bu
değişiklikleri, içeren data listesi ve projesi ni en kısa sürede kendilerine tekrar verecektir.
xix. Proje ana unsurları ile kabul gördükten sonra, artık dramatik
bir değişiklik gündeme gelemez. Ancak bazı istisnalar bu durumu
değiştirebilir. Mal sahibi m2 üzerinden anlaşılmış sözleşmeyi yeni
kazanılmış idari bir hak ile artırabilir. Bu durum projenin toplam
yapım süresinin yarısı geçilmeden oluşmuş ise, mal sahibi herhangi bir ilave ödeme yapmaksızın, projenin ilave bir makul süre ile
tamamlanmasını talep edecektir. Bu sürede toplam proje süresinin
1/3 süresini geçemez.
xx. Proje, kapalı alan m2 tutarı %50 artmamış ise herhangi bir ilave
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ödeme söz konusu olamaz. Şayet bu oran aşılmış ise her artan m2
için ilave % 50 teklif tutarı gündeme gelecektir. Ancak uygulamada
ki aksaklık ve tarif eksiklikleri halinde onay ve karar kurumu proje
danışmanı ve kontrolüdür.
xxi. Mekanik grubun güç belirleyip elektrik grubuna aktarması
beklenmez. Elektrik grubu tecrübeleri için seçilmiş olup daha önceki
bilgilerini de harekete geçirerek, kullanılan teknolojiyi de dikkate
alarak en sağlıklı optimal enerji talebi ve iletim projelerini hazırlayacaktır. Bu mekanik grup içinde geçerlidir. Farklı bir teknoloji seçer
ise diğer grup üyelerine olan etkisini de tüm ayrıntıları ile ön toplantılarda açıklayacaktır.
xxii. Kesin Proje Grubu toplantıları, proje danışmanın liderliğinde
yapılır. Sekreterya gündemi ancak başkanın talepleri ile aşılabilir.
Hiçbir kişi ve grup bu toplantılarda yan yana 2’li veya 3’lü sohbetler
yaparak sürdüremez . Bu hal birden fazla oluşur ise akit feshi ile sonlanır. Yerine yarışmaya katılan 2 veya bir diğer projeci gruba alınır. Bu
kararın verilmesinden de başkan sorumludur. Toplantının sürdürülmesinden ve kapanmasından başkan sorumludur. Tüm katılımcılar
hazırlıklı ve en yetkili ağızları ile toplantıya katılacaklardır.
xxiii. Toplantıya gelinmemesi hali için en az 1 hafta öncesinden
haber verilecektir. Bir grup 2 kişiden fazla bu toplantıda temsil edilemez. 2. kişi genellikle tam yetkili ve daha önce bu toplantılara katılmış olan grup üyesi olacaktır.
xxiv. Proje toplantılarının genel konusu ilerleme durumu tespiti ve
muhtemel sapmalardır. Mal sahibi ve Lokal Kamu idaresi uygulamaları dışında gecikme sebepleri kabul edilemez.
xxv. Hiçbir toplantıya hazırlıksız gelinmez.
xxvi. Toplantı süresi ½ günü geçemez (Tüm üyeler ile birlikte). Kalan
½ günde ayrı toplantılar yapılacaktır. Bu toplantılar birbirleri ile iş
bağlantısı olan işler olarak tarif edilir, isterler ise kendi ofislerinde de
sorumlulukları ile alakalı toplantıyı sürdürebilirler. Başkan ister ise
bir veya daha fazla grup ile toplantıyı detay ve sorun çözme amaçlı
sürdürebilir. Bu talepten anlaşılması gereken projeci grup Hafta da
en az 1 günü, tam olarak bu işe atayacaktır.
Gelelcek sayıda görüşmek dileğiyle...

Yazılım Uzmanı

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

Bilgisayarın Kısa Tarihi-2
1950’den sonra vakum tüplerinin sık olarak kullanılmaya başlandığı dönemlerdir. Univac ve IBM 700 serisi vakum tüpler kullanılarak yapılan elektronik bilgisayarlardır. Vakum tüplerinin çok enerji
harcaması, ısınması bu bilgisayarın sürekli arıza yapmasına sebep
oluyordu. Vakum tüplerin boyutlarının da büyük olması başka bir
sorundu. Bu yıllarda program yazabilmek için kullanılan bilgisayar
donanımının çok iyi bilinmesi gerekiyordu. Program yazmak için
makine dili kullanılıyordu.
Transistörlerin kullanılmaya başlanması bilgisayar dünyasına değişik bir renk kattı. Philco Transac S-200 IBM 1401, transistör kullanılarak üretilen ilk bilgisayar oldu.

1960‘dan sonra entegre devreler üretilmeye başlandı. Entegre devreler binlerce transistörü içerisinde bulunduran devre elemanları idi.
Entegrelerin kullanılması; bilgisayarın boyutlarının küçülmesinin,
maliyet azalmasına ve işlem hızının artmasına sebep oldu. Bu yıllarda manyetik diskler üretildi, entegrelerin kullanımı ile merkezi işlem
birimleri üretilmeye başladı. IBM 360 entegre devre elemanının kullanıldığı ilk bilgisayarlardandır.
1970 yılından sonra ise entegre teknolojisi gelişmeye devam etti ve
entegreler birleştirilerek chipler üretilmeye başlandı. Intel 4004 çipler kullanılarak hızlanan ilk merkezi işlem birimi sayılabilir.
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1975 yılında bir evin garajında üretilen Apple piyasaya çıktı.
Apple’de klavye ve monitör bulunmuyordu.
Günümüzde de söz sahibi olan IBM firması ilk kişisel bilgisayarını
1981 yılında piyasaya sürdü. Kısa bir zaman diliminde standart haline gelen IBM PC’lerin 4 yıl sonunda bir milyondan fazla satıldı.
1980’lerden günümüze kadar bilgisayarlar akil almaz bir hızla ilerledi. Teknolojik gelişmeler, yazılım konusundaki ilerlemeler, donanımsal gelişmeler herkesin bilgisayarlara erişmesine kolaylık sağladı.
Eskiden sadece iş yerlerinde görülen bilgisayarlar günümüzde özellikle sosyal meyanın gelişmesi, fiyatların makul olması, öğrencilere
ödevlerin internet ortamından verilmesi gibi sebeplerden dolayı
vazgeçilmezimiz olmuştur.
Türkiye’de kullanılan ilk bilgisayar ise 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğün’de kullanılmak amacıyla ülkeye getirilmiş IBM
650-Data’dır.
İlk Bilgisayar Virüsü
Kabul edilen ilk bilgisayar virüsü internetin atası sayılan ARPANET’teki (Amerikan Gelişmiş Savunma Araştırmaları Dairesi Ağı) The
Creeper’dir. The Creeper 1971 yılında deney amaçlı olarak geliştirilmiştir ve zararsızdır. İlk kontrol dışı geliştirilen virüs ise 1982 yılında
Apple DOS 3.3 işletim sistemine sahip bilgisayarlara bulaşan “Elk
Cloner” adlı virüstür. Virüs şaka amaçlı geliştirilmiş olup, bulaştığı
bilgisayarlarda kısa bir şiir göstermiştir.
Sizlerle birlikte 2000 yıllık bir sahibe sahip olan bilgisayarların gelişimine hızlı bir bakış yaptık. Süper bilgisayarlar, Qantum bilgisayarlar
ve yapay zekanın hızlı gelişimi bakalım ilerde bizlere neler gösterecek?
Gelecek sayıda görüşmejk dileğiyle..
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Mutlusan Elektrik-Banaz Acar ve Ercan Elektrik İle
Yeni Anahtar Serisi Rita ve Sigorta + Zayıf Akım Kutusu
Comfort İçin Tanıtım Toplantısı Düzenledi
Mutlusan Electricity - Banaz Acar & Ercan Electricity Hold a Promo for Its New
Switch Series, Rita, and Fuse + Low-Voltage Box, Comfort

M

utlusan Elektrik Uşak bayilerimiz, Banaz Acar Elektrik ve
Ercan Aydınlatma Elektrik’in öncülüğünde, Mutlusan Akademi Toplantıları adı altında 11.04.2018, Çarşamba günü

The promo held on April 11, 2018 by Banaz Acar Electricity and Ercan
Lighting-Electricity, main distributors of Mutlusan Electricity in the
city of Uşak, has seen a high level of participation. The guest who at-

gerçekleştirilen toplantıya katılım yüksek oldu. Davete katılan
misafirler hem Mutlusan ailesine yeni katılan ürünler hakkındaki
bilgilendirmeden memnun kaldılar, hem de keyifli vakit geçirmiş
olmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler.
Mutlusan Elektrik bayileri, Banaz Acar Elektrik ve Ercan Aydınlatma
Elektrik öncülüğünde, Ramada Uşak Hotels’de düzenlenen toplantıda, Elektrik& Kontrol Mühendisi, Mutlusan Elektrik Teknik Müdürü
Nurdoğan Büyükkeskin Yeni Anahtar& Priz Serisi Rita ve Sigorta Kutusu + Zayıf Akım Kutusu Comfort hakkındaki bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi. Soru ve cevaplarla toplantı devam etti. Kapanış
konuşmasını ise Satış ve Pazarlama Müdürü Zeynel Yılmaz yaptı.
Bölge Temsilcisi Selahattin Kuzu’da misafirlerle yakından ilgilenerek
ürünler hakkındaki soruları cevapladı.

tended the reception stated that they were satisfied with the information communicated about the new products by Mutlusan as part of a
pleasant get-together.
The meeting held at Ramada Uşak Hotels and organized by Banaz
Acar Electricity and Ercan Lighting-Electricity, distributors of Mutlusan Electricity, continued with an informative presentation of the new
Switch & Outlet series, Rita, and Fuse + Low-Voltage Box, Comfort, by
Nurdoğan Büyükkeskin, Technical Director of Mutlusan Electricity, and
an Electricity and Control Engineer. The presentation was followed by
a Q&A session. Zeynel Yılmaz, Sales and Marketing Director, delivered
the closing speech of the meeting.
Selahattin Kuzu, Regional Director, spent time with each guest and
communicated detailed information about the new products.
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Ürünleri inceleyen katılımcılar yeni ürün serilerine karşı oldukça ilgiliydiler. Katılımcılar tarafından, Rita Anahtar serisinin; estetik görünümü, renk alternatifleri, montaj kolaylığı, bağlantı çeşitliliği, tırnak
yapısındaki farklılıklar gibi özelliklerinden dolayı memnuniyetlerini
dile getirdiler. Sigorta + Zayıf Akım kutusu Comfort konusunda 1’li,
1-2’li, 2-4’lü, 6’lı, 9’lu, 12’li, 18’li, 24’lü ve 36’lı tüm seri üzerinde

Having found the chance to assess the products, participants were
quite interested in the new product series. Participants agreed that
Rita Switch series is preferable for its aesthetic look, ease of installation, connection options, color alternatives, difference in its connecting tab structure, etc. They have emphasized the availability of 1, 1-2,
2-4, 6, 9, 12, 18, 24, and 36 connection options in Comfort, fuse +
low-voltage box. Features such as replaceable glass, large internal
space, ease of installation to drywall and concrete walls, and its strong
and compact design were commended. The fact that the box accommodates high-voltage and low-voltage in a combined or separated
manner drew attention to the product.

duruldu. Özellikle şık tasarımının yanında camın sağa-sola takılabilmesi, geniş iç hacmi, alçıpan-betopan duvarlara montaj özelliği,
sağlam ve kompakt yapısı üzerinde duruldu. Kuvvetli akım ve zayıf
akımın, kutuda birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilmesi de çok ilgi gördü.
Among the attendees of the reception were Abdullah Acar and Mehmet
Acar of Banaz Acar Electricity and Ercan Yılmaz and İskender Doğan of
Ercan Lighting-Electricity. They found the chance to personally extend
their thanks to all the participants. “I would like to thank all the Banaz
Acar Electricity, Ercan Lighting-Electricity and their teams for the hard
work on and great interest they placed into this organization,” said Mr.
Zeynel Yılmaz , Sales and Marketing Director of Mutlusan Electricity, as
he presented a plaque to the distributors.

Banaz Acar Elektrik’ten Sn. Abdullah Acar ve Sn. Mehmet Acar ile
Ercan Aydınlatma Elektrik’ten Sn. Ercan Yılmaz ve Sn. İskender
Doğan’da ekipleriyle birlikte toplantıda hazır bulundular ve Mutlusan Elektrik ile tüm katılımcılara teşekkür ettiler. Mutlusan Elektrik
Satış ve Pazarlama Müdürü Zeynel Yılmaz ise “Bu organizasyonda
göstermiş olduğunuz, yoğun çalışma ve yakın ilgi alaka için şahsınız
nezdinde tüm Banaz Acar Elektrik ve Ercan Aydınlatma Elektrik ile
ekiplerine teşekkür ederiz” diyerek kendilerine bir plaket takdim etti.
Mutlusan Elektrik bayileri, Banaz Acar Elektrik ve Ercan Aydınlatma
Elektrik ile yapılan etkinliğin ardından, Mutlusan ekibi Akademi toplantılarına tüm Türkiye’de devam ediyor olacağını belirtti.
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At the end of the reception held by Banaz Acar Electricity and Ercan
Lighting-Electricity, the other distributors of Mutlusan Electricity noted
that Academy meetings will continue nationwide.
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Elektrikte Avrupa’ya Kıyasla
10 Kat Hızlı Büyüyoruz

E

nerjiSA Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, Türkiye’deki elektrik müşterisi sayısının Avrupa’ya kıyasla 10 kat
daha hızlı büyüdüğünü ifade ederek akıllı şebekelerin önemine
dikkat çekti. 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı
(ICSG 2018) öncesinde soruları yanıtlayan EnerjiSA Dağıtım Şirketleri

Murat Pınar, “Türkiye’de kişi başına düşen elektrik tüketimi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinin yarısı kadar. Bu
durum Türkiye’deki elektrik talebinin artacağı anlamına geliyor. Türkiye’deki elektrik müşterisi sayısının Avrupa’ya kıyasla 10 kat daha
hızlı büyüyor. Akıllı şebeke deyince sayaç ile başlıyoruz ama evdeki

Genel Müdürü Murat Pınar, Türkiye’deki elektrik talebinin artacağını
vurgulayarak, “Türkiye’deki elektrik müşterisi sayısının Avrupa’ya
kıyasla 10 kat daha hızlı büyüyor. Akıllı sistemlerle birlikte elektrik
şebekesi genç kuşağın isteklerine göre şekillenecek” dedi.
“Tüketimin Yüksek Olduğu Ülkelerde Akıllı Şebekeler Önemli”
20 milyon nüfusa hizmet veren Başkent, AYEDAŞ ve Toroslar olmak
üzere EnerjiSA Dağıtım Şirketlerinde Genel Müdürlük görevini yürüten

çamaşır makinasından elektriği ürettiğiniz yere kadar birbirine bağlı
bir konsept. Akıllı şebekeler, özellikle elektrik tüketiminin yüksek olduğu ülkelerde önem taşıyor” diye konuştu.
“Türkıye Akıllı Şebekeler Konusunda Doğru Bir Yol İzliyor”
İsveç’te yaşayan herkesin akıllı sayaçlara geçtiğini ifade eden Pınar,
“İsveç’te yıllık kişi başı 40 bin kilovat/saat elektrik tüketimi olduğu
için fiyatların günlük hatta saatlik takip edilmesi, faturalarda anlamlı
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bir indirim sağlayabiliyor. Bu rakam bizde 2 bin 500 kilovat/saat seviyesinde ama zaman içinde alışkanlıklarımız değişiyor ve tüketimimiz artıyor. Türkiye akıllı şebekeler konusunda doğru bir yol izliyor.
Bence doğru zamanda başladık. Avrupa’da bu konularda standardizasyon yeni başladığı için aramızda belli bir senkronizasyon oluştu.
Çok da uzak değiliz. Şebeke konusunda alacağımız yol var ama çözümler olarak geride değiliz” dedi.
“Elektrik Şebekesi Genç Kuşağın İsteklerine Göre Şekillenecek”
Akıllı şebekelere yönelik talebin en önemli sebeplerinden birinin
verimlilik olduğunu belirten Murat Pınar, “Bir diğer önemli ayağı ise
bunu kim için yaptığımız. Beklentiler yaş gruplarına göre değişikEnerjiSA Dağıtım Şirketleri
Genel Müdürü Murat Pınar

lik gösteriyor. Örneğin gençler, internet erişimleri her zaman olsun
istiyor. Sadece şebekenin akıllı olmasını değil, her şeyin bir araya
gelerek bir bütün oluşturduğu akıllı bir sistem istiyorlar. Karşımızda
mutlu olmak isteyen bir gençlik var, o yüzden elektrik şebekesi artık
bu genç kuşağın isteklerine göre şekillenecek” diye konuştu.

32

www.sektorumdergisi.com

Mayıs May 2018

“ICSG Sektörde Büyük Bir Boşluğu Doldurdu”
EnerjiSA Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar sözlerine şöyle devam etti: “Yürütme Kurulu Üyesi olmaktan mutluluk duyduğum
ICSG 2018, sektörde ihtiyaç duyulan büyük bir boşluğu doldurdu.
Sektörümüzdeki know-how paylaşımı, uluslararası katılımcıların
Türkiye’deki potansiyelin farkına varması, yatırım ve işbirliği olanaklarının artırılması konularında ICSG’nin Türkiye’deki iyi uygulama örneklerinden biri olduğunu düşünüyor, emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum. Akıllı şebekeler bizim geleceğimiz. Dağıtım şebekelerinin gelişimi ve modernleşmesi adına yatırımlar ve daha da
önemlisi “AR-GE” ve “akıllı şebeke” çalışmalarının yapılması gerekiyor. Öncelikli hedefimiz teknoloji ve toplum arasındaki etkileşimde
sürdürülebilir bir enerji sistemi oluşturmak olmalı. ICSG 2018 gibi
etkinliklerle kamuoyunun farkındalığı artacak ve gerek özel sektör
olarak bizler, gerekse paydaşlarımız bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir” dedi.
“Mobil 186 İle Binlerce Kullanıcıya Ulaşıyoruz”
Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak Mobil 186 uygulamasını güncellediklerini dile getiren Pınar, “Şimdiye dek, tüm IOS ve Android işletim
sistemli cihazlar üzerinden binlerce kullanıcıya ulaşan Başkent, Toroslar ve Ayedaş Mobil 186 uygulamalarımızın güncellenen sürümü
ile müşterilerimiz, arıza kaydı ve aydınlatma taleplerinde bulunabiliyor, konum ve fotoğraf paylaşabiliyor, planlı kesintileri harita
üzerinde görebiliyor, uygulamaya giriş yapmadıkları zamanlarda
da telefon ekranı üzerinden bildirimlerle yaşadıkları bölgelerdeki
planlı kesintilerin takibini yapabiliyor. Kullanıcılara özel haberler,
özel kampanyalar, bildirilerden hızlıca haberdar olma özelliği sunan
uygulamamız; müşterilerin arıza, aydınlatma ihbarı, endeks girişi,
sayaç işlemleri ve kesme / açma ihbarı yapmasını sağlarken yetkili
elektrikçilere de proje ve randevu talebi yapabilme ve işlem takibi
seçeneklerini sunuyor” dedi.
“250 Binden Fazla Öğrenciye Eğitim Verdik”
EnerjiSA Dağıtım Şirketleri olarak enerji tasarrufuna önem verdiklerini vurgulayan Pınar, “Dünyada ve ülkemizde enerji tasarrufu konusunda teknolojinin tüketiciye sunduğu çözümler konusunda birçok
iyi uygulama örneği var. Akıllı sayaçlar, internet üzerinden kullanılabilen enerji tüketim takibi, enerji tasarruflu ampuller bunlardan yalnızca bazıları. Bu noktada önemli olan tüketici farkındalığı. Biz Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak uluslararası platformda gerçekleştirilen
tüm AR-GE çalışmalarını yakından takip ediyor ve bu konudaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Öte yandan enerji tasarrufunun küçük
yaştan itibaren öğrenilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz illerdeki ilkokul çağındaki çocuklarımıza
“Enerjimi Koruyorum Projesi” kapsamında eğitimler veriyoruz. Şimdiye kadar 250 binden fazla öğrenciye eğitim verdik” diye konuştu.
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Kardeş Elektrik Yerli Üretim İle Türkiye’ye
Değer Katıyor

E

Kardeş Electricity Adds Value to Turkish Economy with
Local Production

nerji, otomotiv, raylı sistemler gibi sektörlere yönelik geliştirdiği
katma değerli ürünleriyle dikkat çeken Kardeş Elektrik, Türkiye’deki yatırımlarıyla öne çıkıyor. Elli beş yıllık bir geçmişe sahip
olan Kardeş Elektrik, Türkiye’de geliştirdiği yüksek teknoloji ürünlerini 27 ülkeye ihraç ediyor. Yüzde yüz yerli üretim gerçekleştiren Kardeş Elektrik, 2017 yılında Türkiye’ye 40 milyon TL’lik yatırım yapmış
bulunuyor. Hizmet verdiği sektörlere yönelik yenilikçi yatırımları
hayata geçiren Kardeş Elektrik, müşteri memnuniyetini ön planda

tutuyor. Yapılan yatırımlarla Türkiye’nin ekonomisine ve istihdama
katkı sağlayan Kardeş Elektrik, Yassıören-Arnavutköy’de bulunan 11
bin metrekare kapalı alana sahip yeni fabrikası ile yenilikçi teknoloji
üretimine devam ediyor.
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Drawing attention with value added products the company develops
in energy, automotive and railroad systems, Kardeş Elektrik steals the
spotlight with its investment in Turkey. With fifty-five years of experience, Kardeş Elektrik exports the high-tech products to 27 countries
having designed them in Turkey. Operating 100% locally, Kardeş Elektrik invested approx. TL 40 million in Turkey, in 2017. Reaping the
benefits of the innovative investments company made into its sector,
Kardeş Electricity focuses on customer satisfaction. Thanks to its investments, Kardeş Elektrik contributes to Turkish economy and proceeds to manufacture using innovative technologies in its manufacturing plant of 11,000 m2 closed area located in Yassıoren-Arnavutkoy.
Growing with Investment and R&D
Standing out with its efforts to better meet the customer needs, Kardeş
Electricity boosts the development of its sector with its investments.
Having expended its product range placing importance on R&D, the
company export to 27 countries including Germany, Poland, Algiers,
Tunusia, Holland, Italy, Hungary, Mexico and Czech Republic.
41% Growth
“Turkey has become an important actor in European energy, defense,
industry, household appliances sectors,” said Sırrı Kardeş, Chairman of
Kardeş Elektrik , a company which grows in energy, defense, industry,
household appliances, automotive, machinery and housing sectors.
“With increasing production volumes in these sectors, the need for
quality products prevail. As Kardeş Elektrik, we aim to offer innovative and quality products to our clients increasing safety and reducing
the need for maintenance. In 2017, our turnover and efficiency was
boosted thanks to our investment into new building, machinery and
automation investments. Our growth in 2017 was 41% higher than
that of the previous year. Our growth target for 2018, on the other
hand, is 40%. We will add value to Turkey and our clients with new
investments,” he added.
Benefits of Focusing on Production
99% of Turkish businesses are classified as SMOs. A locomotive in the
development of Turkey, SMOs contribute greatly to the economy and
employment. Having increased its employment and dynamism with its
team of 220 employees, Kardeş Elektrik continues to grow sustainably.
With high-tech innovative products it has introduced, Kardeş Elektrik
builds a bridge for export in Turkey and adds value to its customers.
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Yatırım ve Ar-Ge Çalışmaları İle Büyüyor
Müşteri ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla ön plana
çıkan Kardeş Elektrik, yatırımlarıyla hizmet verdiği sektörlerde gücüne güç katıyor. Ar-Ge çalışmalarıyla ürün gruplarını genişleten firma,
uzman olduğu alanlarda başta; Almanya, Polonya, Cezayir, Tunus,
Hollanda, İtalya, Macaristan, Meksika ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler olmak üzere dünya üzerindeki 27 noktaya ihracat yapıyor.
Yüzde 41’lik Büyüme
Enerji, savunma sanayi, endüstri, beyaz eşya, otomotiv, makine imalatı ve konut sektöründe son yıllarda büyüme elde ettiklerini belirten
Kardeş Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Sırrı Kardeş, “Türkiye; enerji,
savunma sanayi, endüstri, beyaz eşya gibi alanlarda Avrupa’da ciddi
bir oyuncu oldu. Bu sektörlere hitap eden ürünlerin üretimi her yıl
artış gösterirken, kaliteli ürün ihtiyacı da öne çıkıyor. Kardeş Elektrik
olarak, hedefimizin her zaman müşterilerimizin güvenle kullandığı,
servis gerektirmeyen, yenilikçi ve kaliteli ürün imal etmek olduğunu
söyleyebiliriz. 2017 yılında yeni bina, makine ve otomasyon yatırımlarımız toplam ciro ve verimliliğimize olumlu katkı sağladı. 2017
yılında bir önceki yıla göre yüzde 41 oranında büyüme elde ettik.
2018 yılında ise yüzde 40 oranında büyüme elde etmeyi hedefliyoruz. Yeni yatırımlarımızla, Türkiye’ye ve müşterilerimize katma değer
sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
Üretime Odaklanan Firmalar Kazançlı Çıkıyor
Türkiye’nin yüzde 99’unu KOBİ ölçeğindeki şirketler oluşturuyor.
Türkiye’nin gelişimi için lokomotif görevi gören KOBİ’ler, ekonomiye
ve istihdama büyük katkılar sağlıyor. 220 kişilik ekibiyle istihdamını ve enerjisini artıran Kardeş Elektrik, sürdürülebilir büyümesine
devam ediyor. Hizmet verdiği sektörlere yönelik sunduğu yenilikçi
teknoloji ürünleriyle Türkiye’yi ihracat köprüsü olarak konumlandıran Kardeş Elektrik, müşterilerine katma değer yaratıyor. Yerli üretim çalışmaları ile sektöründe önemli başarılara imza atan firma,
yatırımlarında hız kesmiyor. Ayrıca Kardeş Elektrik şirketler grubu,
Acel Elektrik ve SKC Karbon kuruluşlarıyla da müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Acel Elektrik, günümüzde ülkemizde üretilen
200’ü aşkın çeşidi ile Phoenix Contact klemensleri dünyanın dört
tarafına ihraç ediyor ve üstün kalitesi ile birçok ürün için dünyada
tek tedarikçi ilan ediliyor. Üretilen tüm ürünler, UL, CSA, FM, VDE,
Atex sertifikalarına sahip. SKC Karbon ise; elektrik, mekanik ve endüstriyel uygulamalarda karbon ve grafit kullanımının vazgeçilemez
olduğu sanayi tesislerine, mevcut makina parklarının ihtiyaçlarına
cevap veriyor. SKC Karbon, deneyimli ekibi ile 1999 yılından itibaren Türkiye temsilciliğini üstlendiği SGL Carbon Özel Grafit İşalanı,
Pantrac Gmbh, Helwig Carbon Products Inc, Gerken SA, Schmidthammer-Elektrokohle Dr. Fritsch gibi konularında uzman, dünyaca
ünlü kuruluşların grafit ham malzeme ve ürünleri ile hizmet veriyor.
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The company manufactures locally and it has undertaken important
projects, therefore, it invests without an interruption. Nevertheless,
Kardeş Elektrik meets the needs of all its clients through its subsidiaries, Acel Elektrik and SKC Carbon. Acel Elektrik exports its Phoenix
Contact electric connectors, a product range including more than 200
products, all around the world and it has become the sole supplier for
several products thanks to its superior quality. The products hold UL,
Kardeş Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Sırrı Kardeş
Sırrı Kardeş, Chairman of Kardeş Elektrik

CSA, FM, VDE, ATEX certified badges. SKC Carbon, on the other hand,
meets the needs of manufacturing plants and machineries where the
use of carbon and graphite is of great importance in electrical, mechanical and industrial applications. SKC Carbon, with its experienced
team, provides both raw materials and end products for world-renown
firms such as SGL Carbon Private Graphite Field, Pantrac Gmbh, Helwig Carbon Products Inc, Gerken SA, Schmidthammer-Elektrokohle Dr.
Fritsch .
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Siemens Teknolojileri 9. Enerji Verimliliği
Forumu ve Fuarı’ndaydı

iemens Türkiye, enerji verimliliği pazarına yön veren ileri teknolojiye sahip dijital ürün ve çözümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı bünyesinde düzenlenen 9. Ulusal Enerji Verimliliği
Forumu ve Fuarı’nda tanıttı. Son üç yılda 700’e yakın enerji verimliliği projesi ile 180 milyon TL’lik enerji tasarrufu sağlayan Siemens
Türkiye, 29-30 Mart tarihlerinde, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre
ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen 9.Ulusal Enerji Verimliliği Formu ve
Fuarı’nda maksimum enerji ve maliyet tasarrufu sağlayan ürünlerini
ve çözümlerini tanıttı.

bin ton daha az karbondioksit emisyonu ve 210 bin ağaç dikimine
eşdeğer katkı anlamına geliyor” dedi.
Siemens Enerji Tasarrufu Projelerinin Sağlayacağı Faydayı
Ortaya Koyuyor
Siemens Türkiye Enerji Verimliliği Ekibinin, işletmelerin tüketim
kaynaklarını detaylı bir şekilde analiz ederek tüm potansiyel enerji
tasarrufu projelerinin sağlayacağı faydayı ortaya koyduğunu ifade
eden Hakan Olcay, “Etüt çalışmasının ardından, hayata geçirilen
projelerin enerji tüketimlerini otomasyon ve yazılım çözümleriyle

Türkiye’nin enerji politikalarının şekillenmesindeki rolüyle öne çıkan
Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na katılan Siemens; fuar
süresince ürün ve teknolojileri ile ilgili yenilikleri kamuoyuyla paylaştı. Siemens Türkiye Güç Sistemleri Danışmanı İsmail Şahin, ‘İletim,
Dağıtım Sistemlerinde Enerji Verimliliği ve Akıllı Şebekeler’, Siemens
Türkiye Enerji Üretimi Satış Yöneticisi Sünusi Turfanda, ‘Tarımsal ve
Ormansal Atıklarla Kojenerasyon’ ve Siemens Türkiye Enerji Verimliliği Koordinatörü Hakan Olcay da ‘Sanayide Dijital Dönüşüm ve Enerji
Verimliliği’ konularındaki teknolojileri katılımcılara anlattı.
Siemens Türkiye Enerji Verimliliği Koordinatörü Hakan Olcay, fuarda
yaptığı konuşmada, elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalizasyon
konularına odaklanarak topluma ve ekonomiye katkı sağlayan Siemens Türkiye’nin, son üç yılda 700’e yakın enerji verimliliği projesi
gerçekleştirdiğini aktardı. Bu projelerde 180 milyon TL’lik toplam
enerji tasarrufu sağlandığını belirten Olcay, “Bu tasarruf miktarı, 700

ölçüyor, izliyor ve uygulama kurulumunu yönetiyoruz. Siemens’in
sistem tasarımı, kurulumu, devreye alma ve bakım konularındaki
uzmanlığı, enerji verimliliği çözümlerinin hayata geçirilmesi sırasındaki problemleri ortadan kaldırıyor” diye konuştu.
Olcay, Siemens’in otomasyon ve dijitalizasyon kapsamında sunduğu
veri tabanlı hizmetlerini ve bu hizmetlerin enerji verimliliğine katkısını aktardığı konuşmasına şöyle devam etti: “Siemens’in enerji yönetim sistemlerini kullanarak enerji harcamalarını yüzde 15’e varan
oranlarda azaltmak mümkün. Siemens’in doğru şekilde tasarlanmış
değişken hız sürücü sistemleri de, uygulamaya bağlı olarak, enerji
tüketimini yüzde 30 ila 80 oranında azaltabiliyor. Siemens Değişken
Hız Sürücüleri, enerji yönetimi sistemlerine kolayca entegre edilebilen, değişken tarifeye göre dinamik yük yönetimi yaparak önemli
ekonomik fayda sağlayabilen, ileri teknolojiye sahip ekipmanlardan
oluşuyor.” Kaynak: Voltimum
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Çatıda Elektrik Üretenler Vergiden Muaf Tutulacak

G

elir İdaresi Başkanlığı (GİB) evlerin çatısında üretilmekte olan
gereksinim fazlası elektriğin satışında yapılacak istisnayla alakalı olarak tebliğ taslağı meydana getirdi.
GİB tarafından meydana getirilen Gelir Vergisi Genel Tebliği taslaklarıyla 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Bu çerçeve içerisinde alınacak olan vergiden muaf esnaf kabul edilenlerin mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi sorumlulukları bulunmayacak.
Elektrik şirketlerince, esnaf muaflığından faydalananlardan gerçekleştirilen enerji alımları, gider pusulasıyla belgelendirilecek ve bu

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un uygulama
esaslarının birtakım düzenlemeler yapılıyor.
Bu durum doğrultusunda, evlerin çatısına kurulan tek bir elektrik
üretim tesisinde üretimi meydana getirilecek ihtiyaç fazlası elektrik
enerjisini satışını gerçekleştirenler “vergiden muaf esnaf” olarak kabul olurken, bu tesislerin azami gücünün on kilovata kadar olması
koşulu sağlanıyor. Apartmanın ortak gereksinimi konusunda da 10
kilovatı geçmeyen tek tesis kurulabilecek.

kapsamda meydana getirilen ödemeler yüzde deş oranında gelir
vergisi kesintisi uygulanacak.
Apartmanın ortak gereksinimin karşılanması konusunda kurulan
tesislerden gerçekleştirilen satışlarda da gider pusulası da yönetim
adına düzenlenebilecek. Hal bu şekilde olunca, apartmandaki bütün
malikler yerine sadece yönetim adına tek bir pusula düzenlenmesi
yeterli duruma gelecek.
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Seiso Enerji ve Panasonic Seminerlerinin
Sonuncusu İstanbul’da Gerçekleşti

T

ürkiye’de ve dünyada bireysel ve endüstriyel amaçlı birçok güneş enerjisi projesinde imzası bulunan Seiso Enerji, HIT güneş
enerjisi teknolojisinin mucidi olan Panasonic’le birlikte düzenlediği “Güneş Panelleri, Çatı Üstü Güneş Enerjisi Santralleri ve Güneş

Santrallerinde Üretimin %30’a Kadar Artırılması” konulu seminer dizisinin sonuncusunu 29 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirdi. Seminerde Panasonic ve Seiso Enerji yetkilileri, güneş enerjisi yatırımcılarına
HIT teknolojisi, güneş takip sistemleri, çatı üstü GES pazarı gibi konuların yanı sıra güneş enerjisi sektöründe yaşanan son gelişmelerle
ilgili bilgiler de verdi.
Yenilenebilir enerji ve teknolojileri sektörü toplam kurulu gücünü
artırmaya ve gelişmeye devam ederken yatırımcıların güneş enerjisine olan ilgisi de artıyor. Güneşten elektrik ve ısı üretimi projeleri
konusunda uzman Seiso Enerji ile dünyanın önde gelen güneş enerjisi şirketlerinden Panasonic güneş enerjisi konusunda farkındalık
oluşturmak, sektörün gelişimine öncülük etmek ve yatırımcıları bilgilendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Seiso Enerji
ve Panasonic, “Güneş Panelleri, Çatı Üstü Güneş Enerjisi Santralleri
ve Güneş Santrallerinde Üretimin %30’a Kadar Artırılması” konulu
Antalya, İzmir, Gaziantep ve Ankara illerini kapsayan bir dizi seminer düzenledi. Seminerlerin sonuncusu ise 29 Mart’ta İstanbul’da
Hilton İstanbul Kozyatağı Otel’de gerçekleştirildi. Seminerde güneş
enerjisi yatırımcıları ve sanayicilerle bir araya gelen Seiso Enerji ve
Panasonic, güneş panellerinde HIT teknolojisi, güneş takip sistemleri, dağıtım sistemi kullanım bedellerindeki artışın sektöre etkisi, çatı
üstü GES pazarı, ürün seçimi ve sistem tasarımında dikkat edilmesi
gerekenler, sektördeki son gelişmeler gibi birçok konuda bilgi vererek yatırımcıların sorularını yanıtladı.
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Güneş Enerjisine Son 4 Yılda 4,5 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı
Türkiye’de Aralık 2017 itibarıyla 85.200 MW kurulu güce ulaşıldığını
söyleyen Seiso Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı
Karaca, “Son dört yılda güneş enerjisine 4,5 milyar dolarlık yatırım
yapıldı ve bunun sonucunda güneş enerjisi santrallerinin gücü 3.431
MW’a ulaştı. Tüm dünyada GES (Güneş Enerjisi Santrali) kaynaklı
enerji, diğer kaynaklardan daha fazla artıyor. Tüm dünya GES’e yoğunlaşırken teknoloji de bu yönde gelişiyor. Güneş enerjisi kullanmak için son derece elverişli olan ülkemiz de bu bağlamda büyük
bir potansiyele sahip. Ülkemizin hedefi ise 2030’a kadar 10 bin MW
GES yatırımı gerçekleştirebilmek. Seiso Enerji olarak biz de ülkemizin
bu hedefini gerçekleştirmesi için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.
HIT İle Kısıtlı Alanlarda Daha Fazla Üretim Mümkün
HIT güneş enerjisi teknolojisinin mucidi Panasonic’in Güneş Enerjisi
Sistemleri İş Birimi Satış Sorumlusu Anıl Akçı ise HIT solar paneller ve
bu panellerin Japonya’da kullanımına ilişkin önemli bilgiler aktardı.
Japonya’da kurulan ilk ev tipi solar sistemin 24 yıldır hala verimli bir
şekilde çalıştığının altını çizen Akçı, şunları söyledi: “ Sektördeki 40
yıllık deneyimimizle ürettiğimiz HIT solar paneller, dünyanın en verimli panelleri olarak biliniyor.

Normal paneller 260-265W güç çıkışına sahipken bu rakam HIT panellerde 325W’a kadar çıkıyor. Bu sayede kısıtlı alanlarda daha fazla
üretim, yüksek sıcaklıklarda yüksek verim ve performans sağlanıyor.
Ayrıca ürettiğimiz HIT solar paneller, Tesla ve Toyoto ile yaptığımız
işbirliği çerçevesinde otomobillerde de kullanılıyor” dedi.
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Mimarsiv Selection 2018 Etkinliği’nde Makel
Şirketler Grubu, Şık ve Kaliteli Ürünlerini Sergiledi

S

Makel Holding Showcases Its Elegant and High Quality
Products at Mimarsic Selection 2018 Event

eçkin markaların sektör profesyonelleri ile bir araya geldiği etkinlikte Makel özel stand çalışması ile yerini aldı. 2016 yılından
itibaren düzenlenen, özgün konsept ve oturumlara ev sahipliği
yapan Mimarsiv Selection 2018 etkinliği bu yıl 29-30 Mart tarihleri
arasında İstanbul Swiss Otel’de düzenlendi.

Bringing select brands and sector’s professionals together, the event
has seen the participation of Makel with a unique stand design. Being
organized annually since 2016, Mimarsiv Selection 2018 hosts original
concepts and sessions and this year’s take of the event was held March
29-30 at Istanbul Swiss Hotel.

Mimar hedef kitleye uygun özel tasarım ürünlerini farklı bir stant
çalışması ile sergileyen Makel, anahtar & priz ürünlerini üst segment
seride yer alan Lumia ve Cellia ile tanıttı.
Son yıllarda mimarların gözdesi akıllı ev sistemlerini de sergileyen
Makel, “Smarthome” uygulaması ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Büyük ilgi gören etkinlikte Makel ürünleri hakkında detaylı bilgi
almak isteyen çok sayıda ziyaretçi misafir standa uğrayarak firma
temsilcileri ile sohbet ederek bilgi aldılar.
Mimarsiv Selection 2018 etkinliğine Pazarlama Müdürü Fatih YÜZBAŞIOĞLU, KNX Bina Otomasyon Sistemleri Bölüm Yöneticisi Nurullah KALAY, Proje ve Taahhüt Satış Yöneticisi Ufuk GÜRALAY katıldı.
29 Mart 2018 Perşembe günü başlayan etkinlik 30 Mart 2018 Cuma
günü yapılan gala ile sona erdi.

Makel displayed its custom designs aimed at architecture community
with a unique stand design and showcased its Lumia and Cellia series
offering exclusive switch and outlet products. Also displayed during
the event was the smart home system by Makel, a rising star among
the architects, and the ‘Smarthome’ application was the highlight of
the event.
Makel’s stand hosted many visitors who were interested in more information about Makel’s products and the representatives of Makel were
more than welcoming.
Fatih YÜZBAŞIOĞLU, Marketing Manager, Nurullah KALAY, Department Head of KNX Building Automation Systems, Ufuk GÜRALAY,
Project and Undertaking Director, attended to the Mimarsiv Selection
2018 event.
Having started on Thursday, March 29, 2018, the event ended with a
Gala held on Friday, March 30, 2018.
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Bozankaya 9. Enerji Verimliliği Forumunda
%100 Elektrikli Otobüsü Sileo’yu Sergiledi

ürkiye’de üretilip, Türk halkının kullanımına sunulan ilk elektrikli otobüs markası olan Bozankaya, 9.’su düzenlenen Enerji
Verimliliği Forumu ve Fuarı’na katıldı. Türkiye’de 9. kez düzenlenen ve konusunda uzman isimlerin konuşmacı olarak katılımda
bulunduğu Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, 29-30 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Forumda Bozankaya markasından Ar-Ge Merkezi ve Teknoloji Müdürü
Dursun Çiçek, “En İyi Uygulamalar” kategorisinde “Toplu Taşımada
Yeni Yaklaşım” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.
Bozankaya Ar-Ge Merkezi ve Teknoloji Müdürü Dursun Çiçek, enerji
odaklı araç konsepti başlığı altında yerli olarak üretilen Türkiye’nin
ilk 10m, 12m, 18m ve 25m elektrikli otobüsleri başta olmak üzere
bu araçların bataryaları, araç menzilleri, yüksek verimlilikleri, verimli modüler şarj sistemlerini, rejeneratif prensibini, elektrikli otobüs
tahriklerini “The SCL” batarya sistemlerini, elektrikli otobüslerin ekonomisi ve çevreci özelliklerini anlattı.

Panelin en dikkat çeken konuşmalarından birini yapan Çiçek, “Elektrikli otobüsler konusunda bir Türk markası olarak tarih yazıyoruz.
Türkiye’deki Ar-Ge merkezimizde 100’e yakın çalışanımız var ve
projelerimizi hızlı şekilde hayata geçirebiliyoruz. Bu rakamlar sonucunda gururla diyebiliriz ki son iki yılda Ar-Ge’ye yatırımımız ile
Volkswagen (%6.4) ve BMW’nin (%6) dahi üzerinde yer alıyoruz.
Ürettiğimiz araçlarda akıllı batarya sistemleri kullanıyoruz. Sileo
elektrikli otobüslerimiz 4 saatlik bir şarj ile 400 km menzil yapabiliyor. Araçlarımız aynı zamanda yokuş aşağı giderken elde edilen fren
enerjisini rejeneratif enerji yöntemiyle depolayarak bu menzili uzatabiliyor.” şeklinde konuştu. Hem çevreci hem de ekonomik işletim
maliyetleriyle belediyelerin toplu taşıma sorunlarına çözüm üreten
Bozankaya, aynı zamanda fuar alanında 10.7m’lik %100 elektrikli
otobüsü Sileo’yu da sergiledi. Forumun açılış konuşmasını yapan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, aynı zamanda Sileo
otobüsü de yakından inceledi.
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Türkiye’nin Yeni Nesil Elektrikli Otobüsü; Sileo
Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda sergilenen ve Bozankaya tarafından üretilen çevre dostu, sessiz ve sıfır emisyon özellikleriyle ön
plana çıkan yeni nesil Sileo otobüsler, %100 elektrikli 10, 12, 18 ve
25 metre uzunluğunda modellere sahip. 4 saatlik bir şarjla 400 km

mesafeyi kat edebilen yeni nesil Sileo, içten yanmalı motor yerine
aks üzeri elektrikli motor kullanılması sayesinde geniş ve ferah bir iç
hacim yaratırken aracın yolcu taşıma kapasitesi 25m modelinde 232
yolcuya kadar çıkabiliyor.
Bozankaya 2014 yılında ilk defa ürettiği birinci nesil %100 elektrikli
otobüsüne oranla ağırlığı artırmadan araç iskeletinde farklı materyallerin de kullanıldığı ve elektrik-elektronik sistemlerinin verimi
artırılmış, yeni nesil Sileo’ da daha modern çizgiler barındırıyor.
Modern şehirlerin yeni ulaşım aracı olmayı hedefleyen yeni Sileo’ nun
tüm Ar-Ge çalışmaları Bozankaya Ar-Ge Merkezi’nde %100 yerli
sermaye ve Türk mühendislerin çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Hızlı
yolcu indirme ve bindirme olanağı sağlayan %100 alçak tabanıyla
yeni Sileo, şehir içi ulaşımda sıfır emisyon ile çevre dostu bölgeler
oluşturulmasına yardımcı olacak. Yeni nesil Sileo %75’e kadar fren
enerjisini geri dönüştürebiliyor ve bu sayede sürüş mesafesini de büyük ölçüde artırabiliyor. Bir jeneratör görevi de gören çekiş motoru,
frenleme enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor ve sürüş esnasında bataryayı dinamik olarak şarj ediyor. Tüm yol koşulları dikkate
alındığında Yeni Sileo ortalama 0,8 kWh/km’den başlayan tüketim
değerleri sergiliyor. Yolculuk esnasında ileri teknoloji elektrikli motorları sayesinde rahatsız edici hiçbir motor gürültüsü olmayan yeni
Sileo bu formuyla modern şehir hayatına da sağladığı konforla uyum
sağlıyor.
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LG, Güneş Panelleriyle Çevreyi Koruyor

L

G Electronics, son yıllarda güneş panellerine yaptığı yatırımla,
elektronik alanındaki 50 yıllık tecrübesini farklı bir boyuta taşımayı amaçlıyor. Güneş enerjisi pazarındaki çalışmalarına hız
kesmeden devam eden LG, NeON 2 serisi panelleriyle sektördeki
öncülüğünü sürdürmeyi hedefliyor. 1985 yılında başlattığı güneş
enerjisi kaynaklı araştırma programı ile pazardaki faaliyetlerine
başlayan LG Electronics, LG Group’un yarı iletken, LCD, kimya ve malzeme endüstrisindeki geniş tecrübesinden de yararlanarak sektörün
öncü ismi haline geldi.
Hali hazırda 32 ülkede çalışmalarını sürdüren LG Solar bölümünün MonoX serisi ilk kez 2010 yılında piyasaya sürülürken, “NeON”,
“NeON®2”, “NeON 2 BiFacial” serileri sırasıyla 2013, 2015 ve 2016 yıllarında “Intersolar Award” ödülünü kazanmayı başardı. Elde edilen
başarılar, LG Solar bölümünün sektördeki yenilikçi vizyonunu net bir
şekilde ortaya koyuyor.

Monokristal Panel Neon® 2 Ailesi İle Çevreyi Koruyun
LG’nin en çok tercih edilen güneş paneli olan NeON 2, sahip olduğu
ve tamamen LG’ye ait olan “Cello” teknolojisi ile güç çıkışını ve dayanıklılığını artırırken, 2015 yılında elde ettiği “Intersolar” ödülü ile
pazardaki en dayanıklı ve çok yönlü panel olarak öne çıkıyor.
335W, 330W ve 325W güçlerinde olmak üzere üç farklı seçeneğe
sahip olan NeON 2 serisi, uzun ömürlü yapısı ve estetik görünümüyle dikkat çekiyor. 25 yılı aşan kullanımlarda bile yüzde 86’ya kadar
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ilk günkü performansı koruyabilen panel, yeni nesil güçlendirilmiş
dizaynı sayesinde ön taraftan gelebilecek (Kar yükü) 6000 Pa ve
arka taraftan gelebilecek (Rüzgar direnci) 5400 Pa’ya kadar baskıyı
kaldırabiliyor. Modern dizaynı ile çatınızın ve evinizin görünümünü
değiştiren panel, bu sayede evinizin değerini de artırıyor.

Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Edecek
LG fotovoltaik hücreleri ve panelleri Gumi, Güney Kore’de tam otomatik bir üretim tesisinde üretiliyor. LG Solar bölümüne ait bu tesisin
şu anki hücre ve modül üretim kapasitesi yılda 2 GW olurken, bu üretim kapasitesinin önümüzdeki 2 yıl içerisinde 3.3 GW’ye yükseleceği
ifade ediliyor.
Yenilikçi ve yüksek kalitede ürün geliştirme vizyonunu sürdüren
LG Electronics, güneş paneli özelinde de aynı standartları korumayı amaçlıyor. LG Solar, dört büyük yetkili denetleme ve onaylama
kurumları tarafından sertifikalanmış şirket içi güneş enerjisi test
tesislerini işleten dünyada ilk şirket olarak LG’nin bu alandaki genel
vizyonuna katkıda bulunuyor.
LG Electronics, çevre bilincini ön planda tutarak sürdürülebilir bir
gelecek inşa etmeye yardım ederken, hayatlarımızı güzelleştirmeye
devam edecek.
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Üniversitelilerden Hibrit Araç

K

TÜ Alternatif Enerjili Araç Takımı üyesi öğrenciler, hidrojen ve
elektrik enerjisini beraber kullanarak dört tekerlekli hibrit araç
üretti. “Yavuz SS” ismi verilen araç, 100 kilometrede 87 kuruşluk enerji harcıyor.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Alternatif Enerjili Araç Takımı
(K-Tech) üyesi öğrenciler, hidrojen ve elektrik enerjisini beraber
kullanarak dört tekerlekli hibrit araç geliştirdi. Trabzon Valiliği tarafından desteklenen proje kapsamında üretilen araca Yavuz Sultan

Sultan Selim isimli aracımızın Trabzon’umuza ve ülkemize hayırlı
olmasını temenni ediyorum” dedi.
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Hüsem de projenin
hayata geçirilmesinde katkısı bulunan herkese teşekkür ederek,
“Gençlerle geleceğimizin daha da güzel olacağına inanıyorum” diye
konuştu. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi ve
K-Tech Takım Kaptanı Mehmet Özdemir, takımın 2014 yılında kurulduğunu, hedeflerinin yerli sistemler geliştirmek olduğunu söyledi.

Selim (SS) adı verildi. 100 kilometrede 87 kuruşluk enerji harcayan
hibrit araç bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.
Vali Yardımcısı Necmettin Yalınalp, gençlerin geleceğin en değerli
hazineleri olduğunu belirtti. Yalınalp, “Gençlerimize güvenerek,
geleceğe güvenle bakıyoruz. Gençlere imkan verildiğinde neler
yapılabileceğinin somut örneği işte bu araç. Valilik olarak teknolojik gelişimlere ve bilimsel çalışmalara her zaman destek veriyoruz.
Özellikle bu gençlerimizi yürekten alkışlamak istiyorum. Valiliğimizce sağlanan desteğin verimli kullanılması bizleri mutlu etti. Yavuz

Özdemir, ülkenin ileriye gitmesi için çalıştıklarını belirterek, şöyle
devam etti: “Halktan gelen taleplerle biraz daha ekonomik araçlar
üzerinde çalıştık. Sonuçta Yavuz SS isimli aracımızı ürettik. Aracımızda 2 adet motor bulunuyor. Aracın enerji kaynağı hidrojen ve
batarya hibrit bir araç. KTÜ’de bir de atölye oluşturduk” diye konuştu.
Özdemir, K-Tech Takımı’nın hidromobil kategorisinde Türkiye 3’üncülüğü, elektromobil kategorisinde ise Türkiye 7’nciliği ve yerli ürün
teşvik ödülü bulunduğunu belirterek, TÜBİTAK alternatif enerjili
araçlar yarışmasında da dereceye girerek ödül aldıklarını söyledi.
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Kripto Paralar Blockchain Teknolojisini Gölgeliyor

A

ksa Enerji Elektrik Ticareti Yönetmeni Can Arslan, enerji ticaretinde kullanımı sık sık gündeme gelen Blockchain teknolojisinin kripto paralar nedeniyle gölgelendiğini vurguladı. Son
dönemde sık sık gündeme gelen kripto paralarla birlikte adı geçen
Blockchain teknolojisi, 25-26 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kong-

eden Arslan, “Bu iki nokta önemli. Aracıların olmadığı güvenli bir ticaret oluyorsa eğer elbette enerji ticaretinde hacimler büyüyecektir.
Blockchain teknolojisi, akıllı sayaç teknolojisi ile birleştirildiğinde ön
ödemeli enerji tedariğinin daha karlı uygulanabilmesini sağlayacaktır.
Enerji tedarik şirketlerine şuanki perakende enerji piyasasında tek

Aksa Enerji Elektrik Ticareti Yönetmeni Can Arslan

re Merkezi’nde düzenlenen 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler
ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nda (ICSG 2018) tartışıldı. Kongre öncesinde konuyla ilgili soruları yanıtlayan Aksa Enerji Elektrik Ticareti
Yönetmeni Can Arslan, Blockchain teknolojisinin kripto paralar nedeniyle gölgelendiğini dile getirdi.
Enerji Ticaretinde Hacimler Büyüyecek
Blockchain teknolojisinin iki taraf arasında yapılacak bir işlemin aracı olmadan ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini sağladığını ifade
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faydası bu olacaktır. Yakın bir gelecekte ise, pazarı büyütmesinden
ziyade değiştireceğini düşünüyorum. Elektrik piyasası elektriğin
‘al-sat’ından ibaret değildir. İletim, dağıtım ve talep tarafı yönetim
problemlerini anlamadan, ‘al-sat’ piyasasının nasıl değişeceğini anlayamayız” diye konuştu.
Tedarik Şirketlerinin İş Modelleri Tamamıyla Değişecek
Artan dağıtık yenilenebilir enerji üretimi ve reaktif enerji talebinin
elektriğin iletim ve dağıtımında frekans yönetimini zorlaştırdığını
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belirten Can Arslan, “Frekans yönetiminin sorunsuz ve verimli işleyebilmesi için bizim akıllı sayaçlarla doğru ölçüm yapmamız lazım ve
anlık olarak bu sonuçları şebekelerle konuşturmamız lazım. Peki bununla blockchainin ne ilgisi var? Blockchain teknolojisi, dağıtım şebekeleri seviyesinde gün içi piyasası yönetebilme imkanı veren platformların temelini teşkil ediyor. Böylece saatlik arz ve talep bölgesel
olarak eşleştirilebiliyor ve dağıtım talebinin hatasız tahmin edilmesi
sağlanıyor. Bu platformların kapsamı arttıkça tedarik şirketlerinin
sunacağı hizmetler ve iş modelleri tamamıyla değişecek” dedi.
Blockchain Teknolojisinin 3 Önemli Görevi Var
Kripto paraların blockchain teknolojisini gölgelediğini düşündüğünü
vurgulayan Arslan, “Blockchain teknolojisinin 3 önemli görevi var:
tanımlama, yetkilendirme ve onaylama. Biz bu teknoloji ile onay süreçlerini güvenilir bir platformda kısaltmayı bu sayede hizmet kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Bu teknolojide güvenilirlik bir anda var
olmuyor. Güvenilirliğin nasıl olacağına karar vermek için mutabakat
sistemleri var. Her mutabakat sisteminin artıları ve eksileri var ki; biz
şu anda bunları inceleme ve tartışma sürecindeyiz. Bu süreçte kripto
paraları konuşmak için çok erken” diye konuştu.
Kripto Paralar Yüksek Risk Taşıyor
Türkiye’de bu konuda tartışılması gereken önemli noktaların olduğunu belirten Can Arslan,“Blockchain projesinin altyapısında neler
olması gerektiği, mutabakat sistemlerinin doğruluğu, güvenlik
açığının olup olmadığı ve denetim konularıyla ilgili yasa ve düzenlemelerin yapılması lazım. Açıkçası bu yasal düzenlemeler gerçekleşmeden kripto paraların yüksek risk taşıdığına inanıyorum. Peki bu
koşullar sağlandığında kripto paralar bize yepyeni bir enerji piyasası
sunabilir mi? Evet. Bugün mahsuplaşma, fatura kesme, tahsil etme
gibi süreçlerin zorluğundan dolayı uygulayamadığımız pekçok teşvik mekanizmasının, ileride kripto paralar vasıtasıyla uygulanması
mümkün kılınabilir. Sevdiğim projelerden bir tanesi; ürettiğiniz yenilenebilir enerjiyi kripto paraya çeviren solarchain. ACWA ile geçtiğimiz aylarda anlaşma yaptılar, bu sayede ACWA uluslararası yenilenebilir enerji üretimi gelirlerinin yüzde 2 artmasını bekliyor” dedi.
Veri Güvenliği İçin Önemli Tehditler Doğurur
Telekom şirketlerinin kendi perakende elektrik şirketlerini kurması
hakkında da fikirlerini paylaşan Can Arslan, “Telekom şirketleri ile
ortak yapılacak çalışmalar enerjide değişimin kilit noktası olacak,
ancak telekom şirketlerinin perakende elektrik şirketleri kurmasının
doğru olacağına inanmıyorum. Buradaki en önemli tehlikenin rekabet ve veri güvenliği olacağını düşünüyorum. Telekom sektörü doğası gereği oligopol bir pazar yapısına sahiptir. Bu sektörün müşteri
ağı kullanılarak perakende enerji piyasasında avantaj sağlanması
rekabete aykırı olacaktır. Ayrıca kişisel veri güvenliği için de önemli
tehditler doğuracaktır” diye konuştu.
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ICSG 2018 Şirketlere İlham Verecek ve Yol Gösterecek
ICSG 2018’de Blockchain teknolojisini ve enerji sektöründeki uygulamaları anlatacak olan Arslan, “ICSG 2018, Türk enerji sektörüne
dünyada hangi teknolojik yeniliklerin var olduğunu gösterecek.
Buradan yola çıkarak evrensel enerji problemlerini Türkiye özellinde
inceleyerek hangi teknolojik yeniliklerin Türkiye’de uygulanabileceğini gösterecek. Buraya katılan üreticilere, tüketicilere, teknik hizmet sağlayan şirketlere ilham verecek ve yol gösterecek. Türkiye’nin
üretimden tüketime enerjinin her basamağında daha özgür ve daha
güçlü olmasına katkı sağlayacak” dedi.Akıllı şebekelerle de ilgili görüşlerini aktaran Arslan, “Akıllı şebekeler, dağıtık yenilenebilir enerji
üretim sistemlerinin artması ve enerji depolama sistemleriyle beraber kullanılmasıyla ‘paylaşım ekonomisi’nin büyümesini sağlayacak
ve enerji piyasalarını ve hizmetlerini daha verimli ve sürdürülebilir
yapacak” şeklinde konuştu.
10 Binin Üzerinde Sektör Temsilcisi Buluştu
Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunduğu, 300’ü aşkın
global firmanın stantlı katılım sağladığı, 6.Uluslararası İstanbul Akıllı
Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na 50’yi aşkın ülkeden toplamda 10 binin üzerinde sektör temsilcisi, uzman ve akademisyen
katıldı. Ayrıca Ekonomi Bakanlığı’nın destekleriyle organize edilen
aralarında ABD, Nijerya ve Hindistan’ın da yer aldığı 32 farklı ülkeden gelen alım heyetleri de ICSG 2018’e katıldı. Ülkelerden gelen üst
düzey yetkililer düzenlenen delegasyonlarda yer aldı.
Uluslararası Akademik Çalışmalar ICSG 2018’de Sunuldu
ICSG, Güç ve Enerji sistemleri alanında dünyanın en büyük profesyonel topluluğu olan Uluslararsı Elektrik Elektronik Mühendisleri
Güç ve Enerji Topluluğu, IEEE PES tarafından 2015 yılından bu yana
destekleniyor. IEEE PES, elektrik enerjisi alanında endüstri ile en son
teknolojik gelişmeleri paylaşan, endüstrinin ihtiyaç duyduğu ekipman ve sistemlerin geliştirilmesine ve kurulmasına rehberlik eden
standartlar geliştiren ve endüstrinin bu alandaki ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler veren dünyanın en büyük topluluğu olarak gösteriliyor. IEEE PES desteği ile gerçekleştirilen bilimsel programla akıllı
şebeke ve şehirlerle ilgili uluslararası akademik çalışmalar da ICSG
2018’de sunuldu.
İstanbul Kongre Merkezi’nde Gerçekleşti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nun destekleri,
ELDER ve GAZ-BİR’in stratejik partnerliğinde gerçekleşen 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, 25-26 Nisan
2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.

elektrik

haber

electric

Türkiye Pazar Lideri Küresel Rakipleriyle Yarışıyor
Market Leader in Turkey Competes with Global Counterparts

A

vrupa’nın tek çatı altında en büyük kapalı üretim alanına sahip transformatör, beton köşk ve OG modüler hücre üreticisi
Astor küresel rakipleriyle yarışıyor. Yüzde 100 Türk sermayeli
firma, Sincan fabrikasında yıllık 20.000 adet dağıtım transformatörü

Astor, a Transformer, Concrete Kiosk and OG Modular Cell manufacturer with the largest closed production area in Europe, competes with
global counterparts. A 100% locally funded company in Turkey, Astor
operates with a capacity of 20,000 distribution transformers which

Astor Genel Müdürü Enver Geçgel

üretim kapasitesi ile Türkiye’de ilk, dünyada ise ilk 5 üretici arasında
yer edindi. Türkiye pazar lideri olan Astor, 60 ülkeye ihracat yapıyor.
Genel Müdür Enver Geçgel: Malezya Pazarına Girmek İçin
Önemli Sözleşmeler İmzaladık
Uzak coğrafyalardaki pazarlara girişlerde çeşitli zorluklar olduğunu
belirten Astor Genel Müdürü Enver Geçgel, Malezya’nın da bu grupta
olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “ Yurt dışına ürün satmak açıkçası kolay değil. Satışını yapmak istediğimiz trafolar ağır ve
hacimli malzemeler. Ayrıca dünya çapında çok önemli rakiplerimiz
var ve bizlerin lider oldukları satış pazarlarına girmemizi istemiyorlar.
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makes it the number one in Turkey and the company is listed in Top
5 in the world. As the leader of Turkish market, Astor exports to 60
countries.
Enver Geçgel, General Manager: We Undersigned Important
Contracts as We Enter Malaysian Market
Having stated that there are numerous obstacles on the way to enter
far-away markets, Enver Geçgel, General Manager of Astor, explained
why he believes Malaysia is also included in this group of countries:
“Indeed, it is not easy to sell products abroad. The transformers we aim
to sell are heavy materials covering extensive volumes. Nevertheless,
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Rekabet ve ürün sevki için gelen ekstra maliyetler bizi oldukça zorluyor. Örneğin; coğrafi olarak bize oldukça uzak olan Malezya pazarı.
Buna rağmen yeni ülke pazarlarına açılmak ve ihracat yapabilmek
için zararına da olsa çok önemli sözleşmeler imzaladık ve başarı ile
sahada kurulumları yaptık. Malezya’da Astor marka 289,5 kV 120
MVA, 295 kV 34 MVA ve 132 kV 30 MVA çeşitli gerilim ve güç seviyelerinde trafolarımız işletmede. Astor artık Malezya gibi çok önemli
bir pazarda ülkemizi temsil ediyor. Bu gurur verici çalışmalar Astor
ailesinin eseri.”

we are competing with globally successful companies and they are not
welcoming us in markets they have already entered. The added cost
of competition and freight results in a difficult situation for us. An example is the Malaysian market which requires us to cover a significant
distance. Notwithstanding, we have undersigned a number of important contracts for the sake of entering new markets even at a loss and

we have successfully assembled our products on-site. Today, Astor’s
transformers of varying voltage and power levels such as 289.5 kV 120
MVA, 295 kV 34 MVA ve 132 kV 30 MVA are operational in Malaysia.
Astor is now a representative of Turkey in such an important market.
We take pride in the work of Astor family. ”

Astor, 200 milyon TL yatırımla oluşturduğu yeni fabrikası ile 800 kV
ve 1000 MVA gücüne kadar transformatör üretim kapasitesine sahip
olacak. 100.000 m2 arazi üzerine kurulu yeni fabrikanın tam kapasite ile çalışması sonucu ürün çeşitliliği ve üretim kapasitesi artacak.
Bugün 60 ülkeye ihracat yapan firma, bu sayede ihracat hacmini de
önemli miktarlarda büyütmeyi hedefliyor. Hedef pazarlarını başta
Afrika Kıtası ülkeleri olmak üzere Ukrayna, Gürcistan, Katar, Şili,
Malezya ve Kuveyt olarak sıralayan Astor, tam kapasite ile yıllık 24
bin adet dağıtım transformatörü üretimiyle Türkiye için rekor bir
üretime sahip.
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Astor is soon to operate at a capacity to manufacture transformers up
to 800 kV and 1,000 MVA in its new manufacturing plant, the outcome
of TL200 mln. investment. Thanks to the new manufacturing plant
which is built on a total area of 100,000 m2, company’s product range
and product capacity is bound to increase drastically. Currently exporting to 60 countries, the company aims to increase its export volume
dramatically. Having defined its target markets as the African Continent as a whole and Ukraine, Georgia (Country), Qatar, Chile, Malaysia
and Kuwait, Astor manufactures at a record rate of 24,000 distribution
transformer annually at the full capacity.
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Günsan, Eqona Pratik Serisi İle Hayatı Kolaylaştırıyor
Günsan Makes Life Easier with Its Eqona Pratik Series

G

ünsan, Eqona Pratik Serisi ile hayatı kolaylaştırıyor. Anahtar
priz ürünlerinde pek çok alternatif sunan Günsan’ın Eqona Pratik Serisi, gündelik hayatta pratik çözümler sunuyor. Alanında
birçok ilke ve inovatif fikre imza atan Günsan, elektrik anahtarlarını
telefon tutucu olarak da kullanıma sunuyor.

Günsan makes life easier with Its Eqona Pratik series. Offering many
alternatives in the switch and socket industry, Günsan’s new series
Eqona Pratik offers practical solutions for our daily lives. A pioneer in
its field with many innovations introduced to date, Günsan is now adding a new function to electric switches as mobile holders.

Eqona Pratik Telefon Tutucu Priz, üzerinde yer alan sabit alan sayesinde telefon şarj edilirken telefonu koyacak yer bulma devrini sona
erdiriyor.
2 USB girişi ve 2.1 A özelliği sayesinde hızlı şarj imkanı ile günümüzün gelişen teknolojisine uygun, pratik çözümler sunan Günsan,
şarj prizleri sayesinde USB’den şarj edilebilen tüm elektronik cihazlar hızlıca şarj edilebiliyor. Çalışma odası, ofis, kişisel alanlar ve
workstation’lar gibi elektronik cihazların sıklıkla şarj edildiği alanlarda fonksiyonellikleri ile ön plana çıkıyor.

Eqona Pratik’s Mobile Holder Outlet is making it possible to charge
your mobile with the space available on the outlet and offering the
convenience of not having to look for a socket to plug your charger.
2 USB ports and 2.1 A feature accommodates the modern technology;
thanks to the USB wall outlet chargers, now it is possible to charge
any device in a fast and convenient manner. The product stands out
with its functionality especially in studies, offices, personal spaces
and workstations where the need for charging smart devices is rather
increased. Thanks to the mobile holder apparatus, the product offers
convenience and brings the best solution for the decoration.
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Telefon tutucu aparatı sayesinde pratik kullanım imkanı sunan ürün,
mekanın dekorasyonuna en uygun çözümler getiriyor.

Along with its function as an outlet, Eqona Key Holder integrated to
Eqona Praktik series also offer the room for your keys in order for you
to find your keys easily. Also available in the Eqona Praktik Series is
the switch and socket equipped with a Thermometer & a Clock which
displays the room temperature and the time on a LED display.
Eqona Practical Notepad is perfect for forgetful family members allowing them to take notes conveniently. The Notepad makes any detail to
remember readily visible.

Priz olarak kullanımının haricinde, Eqona Pratik serisinin anahtarlık
olarak da kullanılabilen Eqona Anahtarlık anahtar ve priz ürünleri,
unutkan aile bireylerinin anahtarlarının yerini kolayca bulmasına
yardımcı oluyor. Eqona Pratik Serisine ait derece& saat anahtar ve
priz ürünleri ise, üzerinde bulunan LED göstergesi sayesinde oda sıcaklığı ve saat hakkında anlık bilgi veriyor.
Eqona pratik notluk anahtar ve priz ürünleri, üzerinde bulunan notluğu ile yine unutkan aile bireylerinin yardımına koşarak hayat kurtarıyor. Notluk, hatırlanması gereken detayların yazıldığı notları her
daim göz önünde tutuyor.
Prizden çıkardıktan sonra odanın diğer ucuna kadar uzanıp giden
fişleri tutmak ve kablo karmaşasına son vermek için geliştirilen
Eqona Serisinden fiş tutucu priz ise fişlerin prize asılmasına olanak
sağlayan tutucu aparatı sayesinde kablolara takılıp düşme riskini
sona erdiriyor.
Sahip oldukları yaratıcı dokunuşlar ile standart elektrik anahtarlarının çok daha ötesine geçen Eqona Pratik Serisi ürünlerini Günsan’ın
online satış sitesi olan online.gunsanelectric.com’dan satın almak
mümkün.
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Developed in order to put an end to the cable chaos of power strips,
Power Strip Holder by Eqona eliminates the risk of tripping on cables
thanks to its power strip holder.
More than just an electric switch and outlet, Eqona Pratik series products are now available on Günsan’s online shopping portal at online.
gunsanelectric.com.
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Mükemmelliğin 3 Boyutu İçin İlk Durak İstanbul
Legrand LCS3’ün Tanıtımı İçin Türkiye Turuna Çıktı

L

The First Stop for the 3-D Perfection is Istanbul Legrand Goes on a
National Tour to Introduce LCS3

egrand, son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği yeni nesil LCS3
Yapısal Kablolama Sistemleri’nin tanıtımı için Türkiye turuna
çıktı. LCS3 tanıtım turunun ilk ayağı 3 Nisan 2018 Salı günü Şişli
Radisson Blue’da gerçekleştirilen Legrand’ın bir sonraki durağı ise
Bursa. Bina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler konusunda uzman Legrand Grubu, son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği
LCS3 Yapısal Kablolama Sistemleri’nin tanıtımı için Türkiye turuna
çıktı.
Turun ilk ayağını 3 Nisan 2018 Salı günü Şişli Radisson Blue’da gerçekleştiren Legrand, LCS3’ün tüm detaylarını sektör profesyonellerine anlattı. Data Network yapısal kablolama sistemleri ile ilgilenen
sektörün önde gelen üst düzey yöneticilerinin katıldığı lansmanda
Legrand ürün müdürleri, yeni fonksiyonları ve genişletilmiş ürün

gamıyla LCS3’ün LAN ve data center pazarındaki global yatırımcıların, uygulamacıların ve sistem entegratörlerinin projelerinde daha
yüksek performans, verimlilik ve esneklik elde edebileceği çözümleri bir araya getirdiğini anlattı. Ayrıca ürün müdürleri, 25 Gb/s ve 40
Gb/s Base-T Ethernet uygulamaları sayesinde veri merkezlerde ve IT
odalarında yüksek kapasitenin ismi olan LCS3 ile Legrand’ın kullanıcısına 25 yıllık sistem performans garantisi sözü verdiğini söyledi.
LCS3 tanıtımına 7 ayrı şehirde devam edecek olan Legrand’ın yeni
durakları ise şöyle; 5 Nisan Bursa, 11 Nisan İzmir, 17 Nisan Ankara,
19 Nisan Konya, 26 Nisan Diyarbakır ve 3 Mayıs Antalya.
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Legrand goes on a national tour to promote its new generation of LCS3
Structural Wiring Systems developed using the latest technology. The
first stop of this promotional tour was Radisson Blue, Şişli, Istanbul, on
April 3, 2018 and the next one will be Bursa.

Legrand Group, a specialist in products and systems designed for electrical and digital infrastructure, goes on a national tour to promote its
LCS3 Structural Wiring Systems developed using the latest technology.
Legrand communicated all the details of LCS3 to sectoral professionals during the event held at Radisson Blue, Şişli, Istanbul, on April 3,
2018. The product launch has seen the participation of executives of
businesses involved in data network structural wiring systems, and
it was communicated that LCS3, with new functions and extended
product range, offers high performance, efficiency, and flexibility for
global investors, technicians, and system integraters operating in LAN
and Data Center market. Nevertheless, it was announced that Legrand
undertakes a 25-years system performance warranty for the users of
LCS3; the system is soon to be identified with high capacity in data
centers and IT rooms.
Legrand will continue its tour with 7 new stops including: April 5th in
Bursa, April 11th in Izmir, April 17th in Ankara, April 19th in Konya,
April 26th in Diyarbakır and May 3rd in Antalya.
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Legrand Pano Partnerleri ile Kıbrıs’ta Buluştu
Legrand Hosts its Panel Partners in Cyprus

L

egrand Grubu, Pano Partnerleri ile geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta
buluştu. Buluşma kapsamında Legrand; yeni açık tip devre kesici DMX3 1600 serisi şalterleri, yeni alçak gerilim dağıtım pano
serisi XL3S panoları ve Temmuz 2015’de Legrand Grup markaları arasına katılan IME firmasının ürün gamında bulunan enerji ölçüm ve
izleme ürünlerinin lansmanını ve tanıtımı yaptı.

Bina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler konusunda
uzman Legrand Grubu, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta Pano Partnerleri ile buluştu. Buluşma kapsamında Legrand Alçak Gerilim Dağıtım
ve Koruma Pazarı Ürün Müdürü Hasan Ergün, DMX3 1600 serisi panolarda boyut avantajı sağlayan uygun maliyetli yeni açık tip devre
kesicilerin özelliklerinden, 4000A’e kadar yeni seri XL3S dağıtım panolarından bahsetti.
Pano Partnerleri’ne İtalyan enerji ölçüm ve izleme firması IME’in
Legrand Grubun’a katılması ile enerji ölçüm ve izleme alanında;
güç ölçerler, enerji analizörleri, akım trafoları ve kaçak akım koruma
ürünleri gibi geniş ürün gamı ile var olacağı bilgisi paylaşıldı. Alçak
Gerilim Güç Ürünleri Ulusal Satış Müdürü Cemgil Yelerçifci bu yeni
ürün yelpazesi ile alçak gerilim dağıtım ve koruma alanında ki bu
yeni ürünlerle birlikte pazar payı almayı ve yüzde 35’lik bir büyüme
hedeflediklerini açıkladı.
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Legrand has recently hosted its Panel Partners in Cyprus. During the
event, Legrand launched and introduced its new products such as
switches of open circuit breaker DMX3 1600 series, XL3S panels of lowvoltage distribution panel series, and energy measuring and monitoring devices developed by IME, a subsidiary of Legrand Group taken
over in July 2015.
A specialist in products and systems for buildings, and electrical and
digital infrastructure, Legrand Group hosted its distribution panel
partners in Cyprus. Hasan Ergün, Product Manager of Legrand Responsible for the Low-Voltage and Protection Market, introduced the
features of new circuit breakers available in DMX3 1600 series distribution panels which offers the advantages of size and cost-efficiency
and proceeded to present the new XL3S distribution panel series available up to 4000A.

Panel Partners were informed about the new and extended product
range of Legrand Group with the addition of IME, an Italian energy
measuring and monitoring firm, to the company ranks and that their
portfolio now includes power meters, energy analyzers, current transformers, and residual voltage protective devices. Cemgil Yelerçifci,
National Sales Manager for Low-Voltage Devices, stated that they are
aiming to increase their market share and to achieve a growth rate of
35% with the addition of these new products and the latest products
introduced in low-voltage and protective devices segment.
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Nissan, 2022 Yılına Kadar 1 Milyon Elektrikli Araç
Satmayı Hedefliyor

N

issan, orta vadeli planı Nissan M.O.V.E to 2022 çerçevesinde;
elektrikli araç liderliği, otonom sürüşün yaygınlaşması ve çeşitli mobilite çözüm hizmetlerinin sunulması da dahil olmak
üzere teknolojik bir devrimi hayata geçirmeyi hedefliyor.

Nissan, Intelligent Mobility Vizyonuyla Geleceğe Odaklanıyor
Ürün ve teknoloji stratejisiyle, yalnızca otomotiv sektörünün değil
iş dünyasının gelişimine yön veren bir marka olmaya odaklanıyor.
Nissan Inteligent Mobility vizyonu doğrultusunda elektrikli araçların

Nissan Motor Co., Ltd, orta vadeli stratejik planı Nissan M.O.V.E to
2022 çerçevesinde elektrikli araç satışlarını arttırmayı, otonom sürüş
sistemlerini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve araçların bağlanabilirlik özelliklerini hızlandırmayı hedeflediğini açıkladı. Nissan, stratejik
planı doğrultusunda 2022 yılına kadar tamamen elektrikli araç veya
e-Power güç ve aktarma organlarına sahip olmak üzere yılda 1 milyon adet elektrikli araç satmayı hedefliyor. Şirket, Nissan M.O.V.E to
2022 stratejik planı çerçevesinde, yeni Nissan LEAF ile elde edilen başarıyı geliştirerek 8 adet tamamen elektrikli araç modeli geliştirecek
ve farklı markalar altında Çin pazarında elektrikli araç operasyonunu
genişletecek. Nissan ayrıca, IMx Concept’ten esinlenerek küresel bir
elektrikli crossover araç tanıtacak.

geleceği konusunda otonom sürüş, birbirlerine bağlanabilir araçlar
ve yeni mobilite çözümlerine odaklanarak çalışmalarını sürdürüyor.
Nissan LEAF, New York’dan Ödülle Dönüyor
Dünyanın en çok satan elektrikli otomobili olan Nissan LEAF, New
York Auto Show öncesinde düzenlenen “Dünyanın En İyi Otomobilleri” ödüllerinde “Dünyanın En Çevreci Otomobili” seçildi.
İlk pazara sunulduğu 2010 yılından bu yana 300.000’den fazla satılan Nissan LEAF, geçtiğimiz haftalarda “Japonya Yeni Otomobil Değerlendirme Programı” tarafından “5 Yıldız Güvenlik Ödülü’ne layık
görülmüştü.
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İhracat Şampiyonlarına TET’ten Ödül
2017 Yılı İhracat Şampiyonları Belli Oldu

E

lektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) 2017 yılı
İhracat Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. 2017 yılında 10,7
milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan Elektrik, Elektronik ve
Hizmet sektörlerinde ihracat şampiyonluğunu göğüsleyen firmalara
ödülleri takdim edildi.

tör temsilcilerine teşekkürlerini sunan TET Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “2017 yılında Birlik olarak sektörümüzün
yurt dışı pazarlarda güçlü bir konuma gelmesi için birçok faaliyet
gerçekleştirdik. 2014 yılında bünyemize katılan hizmet sektörlerimizin de ihracat potansiyelinin artırılması için yoğun çalışmalarda

Elektrik Elektronik ve Hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat
şampiyonlarının ödüllendirildiği 2017 TET İhracat Başarı Ödül Töreni,
Ortaköy Four Seasons Hotel’de gerçekleştirildi. TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi, TET Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve sektör temsilcilerinin katıldığı
törende Türkiye geneli elektrik elektronik, hizmet sektörü, edebi
eser ve televizyon dizileri alanlarında en çok ihracatı gerçekleştiren
firmalar ödüllendirildi.
Elektrik - Elektronik Sektörünün 2017 İhracatı 10,7 Milyar Dolar

bulunduk. İhracatta Atılım Yılı ilan edilen 2017 yılının ülkemiz adına
önemli gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olmasını hedeflemiştik. Bu
yıl ki ihracat rakamlarımızda geçen yıla oranla yaklaşık 500 Milyon
dolarlık bir artış kaydedildi. 2018 yılının ilk 3 aylık rakamları bizleri
ümitlendirdi. Büyük olasılıkla rekor ihracata imza atacağız. 2018’in
tüm sektör paydaşları ve ülkemiz açısından verimli geçmesini diliyor, ödül alan sektör temsilcilerini can-ı gönülden tebrik ediyorum”
ifadelerini kullandı.
Ödül töreninde konuşma yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi “Bugün bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Elektrik-elektronik sektörü büyük önem taşıyan ihracat kalemlerinden
biri. Son 50 yıllık dönemde dünyadaki en önemli teknolojik gelişmeler

2017 yılında 10,7 Milyar dolar olarak gerçekleşen Elektrik Elektronik
Sektör ihracatı Türkiye ihracatının yüzde 7’sini oluşturuyor. Sektör,
Türkiye’nin 2023 hedefine önemli katkı sağlıyor. Ödül töreninde sek-
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bu sektörde yaşandı. Türkiye’de de bu alanda ciddi adımlar atıldı,
atılmaya da devam ediliyor. Sektör Türkiye ortalamasının yaklaşık
5 katı, yani oldukça yüksek katma değerli ihracata imza atıyor. Her
sektörde olduğu gibi bu sektörde de başkalarının izinden gitmek
yerine kendi yolunu yaratmak kilit nokta. Ar-Ge’ye, tasarrufa, inovasyona önem vermek ve küresel marka yaratmak ihracatı arttıran
başlıca faktörler. Bu alanlarda çalışma yapan firmalarla gurur duyuyor, örneklerin çoğalmasını görmek istiyoruz. Bu akşam ödül alan,
geçtiğimiz yıl ihracatta başarılı olan tüm sektör temsilcilerini tebrik
ediyorum” açıklamasında bulundu.
Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye’nin ihracata dayalı
büyüme modelini dünyada en iyi şekilde uygulayan ülkelerden biri
olduğuna dikkat çekerek, “Serbest ticareti savunan, ihracata dayalı
büyüme modelini başarıyla uygulayan bir ülkeyiz. Son 15 senedir
ortalama yılda yüzde 5,7 büyüme performansı gösterdik. Bu rakam
2017 yılında yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. 2018 yılında da büyüme
performansımızı devam ettirme hedefindeyiz. Mevcut büyümemizin yarısı ihracat sayesinde gerçekleşiyor, bu durumda sağlıklı büyümenin göstergesi. Sanayici ve üretici kesimin cesareti, girişimciliği
büyük önem taşıyor. Elektrik elektronik sektörünün ihracatı geçen
yıl 10 milyar doları aştı. Sektör yüzde 21’lik büyüme kaydetti. Bu
yönüyle ihracata büyük katkı sağlıyor. Sektörün 2023 ihracat hedefi
ise 30 milyar doları aşmak. Sektör; Ar-Ge, inovasyon, tasarım, marka
ve girişimcilik olmak üzere 5 faktör üzerine büyüyecek. Sektörün büyümesi katma değeri yüksek ihracatı yakalamamızı sağlayacak. Bu
hedef yolunda önemli çalışmalar kaydeden, bu akşam ödül alan tüm
paydaşları tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Elektrik Elektronik Sektörü İhracat Şampiyonu Vestel
Türkiye geneli elektrik elektronik sektöründe 2017 yılında en çok ihracat yapan firma Vestel oldu. Sektörde en çok ihracat gerçekleştiren
ikinci firma Arçelik olurken, üçüncülüğü BSH ev aletleri aldı.
Sektörün alt kategorilerinden olan beyaz eşya sektöründe en çok
ihracat yapan firmalar sırasıyla Arçelik, bsh ev aletleri ve Vestel
oldu. Diğer bir alt kategori olan elektronik sektöründe en çok ihracat
yapan firmalar ise Vestel, Arçelik ve E.G.O elektrikli aletler şeklinde
sıralandı. Elektrik üretim ve dağıtım ekipmanları kategorisinde en
çok ihracat gerçekleştiren firma Grid Solutions oldu. Aynı kategoride
Siemens ikinci, ABB Elektrik ise üçüncülük ödülünü aldı. Kablo sektörünün ihracat şampiyonu Nexans Türkiye oldu. Kablo sektöründe
en çok ihracata imza atan ikinci firma Pamukkale Kablo, üçüncü firma ise Atom Kablo oldu.
Hizmet Sektöründe İpi THY Göğüsledi
TET 2017 İhracat Başarı Ödülleri’nde hizmet sektöründe en çok ihracat gerçekleştiren firma Türk Hava Yolları (THY) oldu. İkincilik ödülü
Pegasus Hava Taşımacılığı’na; üçüncülük ödülü ise TAV Havalimanları Holding’e verildi.
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İhracat Şampiyonu Diziler: ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’, ‘Kara
Sevda’ ve ‘Vatanım Sensin’
TET bünyesinde bulunan hizmet sektörünün önemli ihracat kalemlerinden dizi ve kitap gibi kültürel hizmetler bu yıl dördüncü kez
ödüllendirildi. Özellikle Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerine ihraç
edilen Türk dizileri gecede ödüllerine kavuştu. Geçtiğimiz yılın ihracat şampiyonu dizisi Muhteşem Yüzyıl Kösem oldu. FOX Tv’de yayınlanan, başrollerini Metin Akdülger ve Nurgül Yeşilçay’ın paylaştığı
dizinin yapımı TIMS Productions’a, dağıtımı ise Global Agency’ye ait.
Star Tv’de yayınlanan, Ay Yapım’ın iddialı dizilerinden Kara Sevda
ikinci en çok ihraç edilen yapım oldu. Başrollerini Burak Özçivit ve
Neslihan Atagül Doğulu’nun paylaştığı dizinin dağıtımı Inter Medya
tarafından gerçekleştirildi.

Televizyon dizileri ihracatında üçüncü sıraya yerleşen dizi ise Kanal D’de yayınlanan Vatanım Sensin oldu. Halit Ergenç ile Bergüzar
Korel’in başrolde olduğu ve halen yayınlanmakta olan dizi 03 Medya
tarafından hayata geçirilen bir proje. Dizinin dağıtımı ise Kanal D tarafından gerçekleştirildi.
Yurtdışında En Çok Eseri Yayımlanan Yazar: Feridun Oral
2017 yılında yurtdışında en çok eseri yayımlanan yazar Feridun Oral
oldu. Feridun Oral’ın eserlerinin dağıtımı Kalem Ajans tarafından yapıldı. Yazarın yayınevi ise Yapı Kredi Yayınları.
Feridun Oral 1993 yılında UNESCO tarafından Tokyo’da düzenlenen
Noma-Concour yarışmasında yazıp resimlediği “Ormandaki Ses”
kitabıyla Runners-Up ödülü, 2001 yılında da Avrupalı İllüstratörler
Bienali’nde “Düş Kedileri” adlı çalışmasıyla onur ödülü alarak ülkemizi uluslararası arenada temsil etmiştir. Sanatçının, yazıp resimlediği çocuk kitapları yurtiçi ve yurtdışında çeşitli yayınevleri tarafından yayınlandı.
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Altyapı Tamam, Sıra Ekonomide
Infrastructure is Ready, Now It is Time for Economy

S

amsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz,
Samsun’un altyapı çalışmalarını tamamladığını belirterek, sıranın Samsun ekonomisinin gelişmesinde, ihracatın ve üretimin
artmasında olduğunu ifade etti.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
Yusuf Ziya Yılmaz

Yusuf Ziya Yılmaz, Mayor of the Metropolitan City of Samsun, stated
that they have completed several infrastructure projects in Samsun
and noted that now it is time for economic development and increased
export and production.
Borsan Group was the host of the latest edition of the routine consultation meetings held by Yusuf Ziya Yılmaz, Mayor of the Metropolitan
City of Samsun, and the industrialists from Samsun. Economic targets
of Samsun were discussed in the meeting held at Yılka Kablo Manufacturing Plant.
Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Ölmez
Adnan Ölmez, Chaiman of the
Board of Borsan Group

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından
düzenli olarak Samsun’un sanayicileriyle gerçekleştirilen istişare
toplantısına bu kez Borsan Grup ev sahipliği yaptı. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Yılka Kablo Fabrikası’nda yapılan toplantıda
Samsun’un ekonomik hedefleri konuşuldu.
Birliktelik İhtiyaç
Toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Borsan Grup Yönetim
Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, Samsun’da sanayicilerin birlikteliğe
ihtiyaç duyduğunu ve bu ihtiyacı yıllardır dile getirdiğini belirterek,
“SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan gelip birkaç ay önce Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir program başlatığını söyledi. Gerçekten ilgimi çekti ve çok heyecanlandım. Ben de sizin gibi
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Unity is a Necessity
Having delivered the opening speech of the meeting, Adnan Ölmez,
Chaiman of the Board of Borsan Group, said that the industrialist has
long needed such unity and added: “Kadir Gürkan, General Manager
of SAMULAŞ, showed up a couple of months ago telling me about the
launch of this program by the Municipality of Samsun. Indeed, it was
an interesting initiative and I was very excited. Just like you do, I visit all
around Turkey. We are living in a unique city where the industrialists
operating in the same sector have minimal communication. However,
we need the collective intelligence and occasions where we share our
experience with each other. Thus, I would like to thank our Mayor for
facilitating such a gathering in our sector. God willing, this unity continues also in other platforms growing universally. We all know how
important it is to share one’s experience and we appreciate the value
of sharing in general. I would like to take this opportunity to quote
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Türkiye’nin hemen hemen her tarafını geziyorum. Aynı işi yapan
sanayicilerin birbiriyle bu kadar az diyaloğu olduğu istisna bir şehiriz. Halbuki birbirimizin ortak aklına, tecrübelerine çok ihtiyacımız
var. Bu yüzden Büyükşehir Belediye Başkanımıza böyle bir buluşmaya öncülük ettiği için teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliktelik
daha başka platformlarda, geniş şekilde devam eder. Çünkü tecrübe paylaşımının, hatta her şeyin paylaşmanın ne kadar kıymetli
olduğunu hepimiz biliyoruz. Kısa bir anekdot paylaşmak istiyorum;
hayatta ihtiyaç duyulan bütün tecrübelerin bedel ödeyerek öğrenilmeye kalkıldığı zaman, insanın 820 yıllık ömre ihtiyacı var. Halbuki
en şanslımızın ömrünün 90 yıl olduğunu düşünürsek, demek ki 10
tecrübenin 9’unu bedel ödemeden öğrenebiliyoruz. Onun için bu
tür birliktelikler çok değerli ve önemli. Umarım Büyükşehir Belediye

Başkanımızın bu vizyonunu daha farklı platformlara taşımayı becerebiliriz. Başkanımızın son günlerdeki çalışmalarını gerçekten takdir
ediyorum. Bugün sizleri burada misafir etmekten memnuniyet duydum. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.
Borsan, Türkiye’nin Gururu
Borsan Grup’un sadece Samsun’un değil, Türkiye’nin gururu olduğunu kaydeden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Dünyanın 4 kıtasında 75 ülkeye ihracat yapmak öyle kolay bir
iş değil. Kurtlar sofrasında mücadele etmek, bu sertifikaları almak,
bu sertifikalarla birlikte bu rekabet ortamı içerisinde dünya pazarlarında at koşturmak kolay değil. Ben Adnan Ölmez beyi, ailesini ve
ortaklarını tebrik ediyorum. Başarılarının daim olmasını diliyorum.
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from a recent research; it read, an individual needs a total lifespan of
820 years if he/she is to pay for experiencing every necessary aspect
of life. However, given that we would live 90 years if we were lucky, it
means that we are experiencing 9 out of 10 experiences without paying a price. Thus, such unity is very valuable and very important. I hope
we will be able to take the vision of the Metropolitan Municipality to
other platforms. I really appreciate the recent efforts of our Mayor. And
I am glad to host you all here today. I would like to thank you for being
here.”
Borsan Makes Us Proud
“It is not an easy task to export to 75 countries in 4 continents,” said
Yusuf Ziya Yılmaz, Mayor of the Metropolitan City of Samsun, noting
that Borsan Group is not only making us proud in Samsun but also the
others from other cities of Turkey. To be competing in the lion’s den,
to be awarded these certificates, and to proceed in this dog-eat-dog
world is not an easy task. I would like to say congrats to Mr. Ölmez, his
family and his partners. I hope his success will grow. Our country and
our city flourish as they make profits. We have such an assembly here
that our city will benefit from their collective gaining. And our nation
will benefit as our city grows. Growing businesses translate into great
benefits for a nation and humanity. Increased welfare is valuable for
the people. Who would suffer damages from increased welfare, anyways? When people are content with their lives, when they are better able to provide for themselves and their families, when they earn
more, then, it means that we are successfully contributed to the wellbeing of the people. This is what we have been working for,” he added.
We Need Beltlines
Having mentioned the recent meeting he attended in Samsun, Regional Development Meeting, “16 cities participated in that meeting,” said
Mr. Yılmaz. I took notice that all the cities are looking for development
and financial investments. Some need time to develop at the national
level, while others are at the verge of full development. And there are
those who need the last touch at the verge of full development. Samsun is a city right at that verge, and it needs the last touch. On the other
hand, Samsun has an advantage over the others when we evaluate
their progress. We have come so far. We had our urban infrastructure
completed. With your help, we have restored the city in the last 10-15
years. From transportation to environment, health to education, we
solved any problem where we were able to spot it. Now, we need a
East-West beltline. And our government needs to attend to this need
as part of the next development plan. What we have achieved so far
will be sufficient for a while. We are now at the point of saying that ‘we
need to invest our money into the development of our industrialist, and
the increased production and export’. I would like to start focusing on
these projects. For a while now, I have been putting the infrastructure
projects on hold, unless they were not pressing needs,” he explained.
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Onlar kazandıkça ülke kazanacak, şehrimiz kazanacak. Burada öyle
bir heyet var ki hepsinin kazanmasıyla şehir kazanacak. Şehir kazandıkça da ülke kazanacak. Sanayicinin giderek işini büyütmesi,
ülkenin kazanması hatta insanlığın kazanmasıdır. Refahın artması, insanlığın kazanması demek. Refah artarsa kim zarar görür ki?
İnsanlar hayatta mutlu olursa, günlük ihtiyaçlarını daha kolay elde
eder ve daha rahat kazanırlarsa herhalde orada yapılması gereken
en insani iş bu yapılmış olur. Bütün çabamız da bu” ifadelerini kullandı.
Çevre Yollarına İhtiyacımız Var
Birkaç gün önce Samsun’da gerçekleşen ve Kalkınma Bakanı Lütfi
Elvan’ın da katıldığı Bölge Kalkınma Toplantısı’ndan söz eden Yılmaz, “O toplantıda 16 şehir yer aldı. Orada dikkat ettim, bütün iller
kalkınmayı ve şehrine iktisadi yatırımların olmasını istiyor. Aralarında kalkınmak için çok zamana ihtiyacı olan şehirler de var, bazıları
ise sarkacın çok kritik aşamasına gelmiş. Bir de kritik noktaya gelip
de küçük bir dokunuşa ihtiyacı olanlar var. Samsun da o kritik eşikte
olan, küçük bir dokunuşa ihtiyacı olan iller kategorisinde. Ama burada Samsun’un bir avantajı da var. Bizim gibi o kritik eşikte olan
şehirlere bakıyorum. Biz çok mesafe kat ettik. Kentsel altyapıyı
bitirdik. Sizlerle birlikte bu son 10-15 senede şehri ihya ettik. Bir
baştan bir başa ulaşımdan çevreye, sağlıktan eğitime kadar nerede
ne iş varsa ne ihtiyaç varsa büyük oranda sorunları çözdük. Şimdi
doğu-batı çevre yollarına ihtiyacımız var. Bunları da ileriki kalkınma
planları içerisinde devletin yapması lazım. Yerel yönetimler olarak
yaptıklarımız bize bir süre yeter. Artık ‘Var olan paramızı sanayinin
gelişmesine, üretimin ve ihracatın artmasına harcamalıyız’ deme
noktasına geldik. Ben artık o projelerle ilgili konuşalım istiyorum.
Artık altyapıyla ilgili proje geldiği zaman, çok zorunlu değilse bekliyorum” diye konuştu.
Rusya Ticareti Önemli
İhracatın artırılmasının zor olduğunu ancak Samsun’un da zor başarmak zorunda olduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, konuşmasında
şu ifadelere yer verdi: “Rusya pazarının istikrarsız olduğunu biliyorum. Ancak iki liderin iyi bir ilişki sürecini başlatma çabası içinde
olduğunu görüyoruz. Bakan Elvan buradayken, Rusya vizesinin
gündeme alınıp alınmadığını sordum. Hemen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu aradı. Vizenin iyi bir noktaya geldiğini ama biraz
zamana ihtiyacımız olduğunu söyledi. Rusya vizesi bizi çok ilgilendiriyor. Rusya’da nasibimizi aramalıyız. Bu coğrafyada değil, mutlaka
karşıyla ticaret yapmamız lazım.”
Konuşmaların ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi. Daha
sonra Yılka Kablo Fabrikası’nı sanayicilerle birlikte dolaşan Yılmaz,
Ölmez’den Borsan Grup’un çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Geniş Katılım
Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez’ in ev sahipliğinde
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Trade with Russia is Important
Mr. Yılmaz, Mayor of Samsun, stated that it is not an easy task to increase trade volume, and that Samsun needs to achieve this goal and
added: “I am aware that the Russian market is unstable. However, we
see that both leaders are placing importance on improved relations. I
asked Mr. Elvan, the Minister, if the visa regime between Russia and
Turkey was being addressed. He called Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of
Foreign Affairs, right away. Mr. Çavuşoğlu said that the negotiations
are at a good point, however, some time will be needed. Russian visa
is an important issue for us. We need to be able to make business in
Russia. We really need to trade with the other side of the Black Sea.”

A Q&A session was held after the speeches. After the Q&A session, Mr.
Yılmaz visited the Yılka Kablo Manufacturing Plant with the industrialists and he was informed about the operations by Mr. Ölmez.
High Participation Rate
Hosted by Adnan Ölmez, Chairman of the Board of Borsan Group, the
meeting has seen the participation of Yusuf Ziya Yılmaz, Mayof of the
Metropolitan City of Samsun, Coşkun Öncel, Secretary General of the
Metropolitan City of Samsun, Kadir Gürkan, Director of Transportation
of the Metropolitan City of Samsun, Salih Zeki Murzioğlu, Chairman
of the Chamber of Trade and Industry of Samsun, Orhan Bülbüloğlu,
Member of the Board of the Chamber of Trade and Industry of Samsun,
Sinan Çakır, Chairman of the Commodity Exchange of Samsun, Cemal
Yeşilyurt, Honorary Chairman of Yeşilyurt Iron & Steel Inc., Hikmet
Yeşilyurt, Mustafa Yeşilyurt, Fahrettin Ulusoy, Honorary Chairman of
Ulusoy Un, Adnan Ölmez, Chairman of the Board of Borsan Group, Hacı
Ahmet Ölmez, Ahmet Şenocak, and İsmail Öz, Vice-Chairmen of Borsan Group, Necdet Uzun, Vice Chairman of the Board of Haber Media
and Executive Editor of Haber Newspaper, Asst. Prof. Remzi Karşı, General Manager of Medicana Samsun Hospital , Murat Küsdül, Surgeon
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gerçekleşen toplantıya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf
Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun
Öncel, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir
Gürkan, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Bülbüloğlu, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Yeşilyurt Demir
Çelik A.Ş. Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt, Hikmet Yeşilyurt, Mustafa
Yeşilyurt, Ulusoy Un Onursal Başkanı Fahrettin Ulusoy, Borsan Grup
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, Borsan Grup Yönetim Kurulu
Başkan yardımcıları Hacı Ahmet Ölmez ve Ahmet Şenocak, Borsan
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Öz, Haber Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necdet Uzun, Medicana Samsun Hastanesi Genel Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Remzi Karşı, Medicana Samsun Hastanesi Başhekimi
Op. Dr. Murat Küsdül, SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, AK Parti Meclis
Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen,
Bahadır Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Bahadır, ADEKA Samsun Müdürü Adem Gül, RESMAN Cam
PVC Alüminyum sahipleri Ahmet Tüfekçi ve İsmet Tüfekçi, Samsun
Makine Sanayi Genel Müdürü Ali Galip Baş, Takış Gıda Sanayi Sahibi Ahmet Takış, Samsun Yurt Savunma Sanayi Genel Müdürü Utku
Aral, Ayan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Ayan, Asal
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Recep Asal, Yılro Tekstil Müdürü
Nihat Yılmaz, Karsüt A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Odabaş,
Seyhanlar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seyhan, Samsun İlkadım Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürü Özgür Ünal, POELSAN Yönetim
Kurulu Başkanı Yaşar Dağdelen, Filiz Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çoruh, Düelsan Yönetim Kurulu Başkanı Necati Dündar,
Domak Pompa Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, Bilim Teknik
Medikal Sahibi Ahmet Alp Doğru, Yumoş Yatak Genel Müdürü Mustafa Yavuzel, İpek Jüt Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karslı, ÇARSAN
Sahibi Ahmet Öztürk, Memsan Makina Sahibi Burhan Menmiş, Galip
Mühendislik Ortağı Cihat Yılmaz, Seral Pamuk Elyaf Sanayi Yönetim
Kurulu Başkanı Kadir Erol Beytekin, AYBET Beton Prefabrik Genel
Müdürü Güngör Prizrenli, Erol Ofset Sahibi Hüseyin Yalgın, KALMAKSAN Sahibi İbrahim Şeker, Doğuş Okul Yayınları Sahibi İdris Deniz,
Oto Binbir Çeşit Sahibi Kadir Başar, Alemdar Soğutma Genel Müdürü
Murat Alemdar, Meşale Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydın,
Anages Yönetim Kurulu Başkanı Sacit Güvenç, Damsan Makina Genel Müdürü Sefa Kocabaş, Özinan Asansör Yönetim Kurulu Başkanı
Serdar Özinan, Ünal Kumaş Konfeksiyon Yönetim Kurulu Başkanı
Suat Çakır, Bahadır Dişli Sahibi Hayri Bahadır, Campor CEO’su İbrahim Zaralıoğlu, Kestek Soba Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Kestek, Özpan Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Çakır, Semsan
Pompa Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ertürk, Atilla Makina İnşaat
Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Atilla, Liman Yapı Denetim
Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Meral katıldı.

80

www.sektorumdergisi.com

Mayıs May 2018

and Chieef Physician of Medicana Samsun Hospital , Hacı Eyüb Güler,
President of SESOB, Nihat Soğuk, Parliamentary Deputy Speaker for
JDP, Mevlüt Özen, Secretary General of OKA, Ahmet Bahadır, Chairman
of Bahadır Medical Devices and Trade Inc., Adem Gül, ADEKA Director
for Samsun, Ahmet Tüfekçi and İsmet Tüfekçi, owners of RESMAN Glass
PVC Aluminium, Ali Galip Baş, General Manager of Samsun Machinery Industry, Ahmet Takış, Owner of Takış Food Industry Inc., Utku
Aral, General Manager of Samsun National Defense Industry, Yunus
Emre Ayan, Chairman of Ayan Plastics, Recep Asal, Chairman of Asal
Automotive, Nihat Yılmaz, Manager of Yılro Textile, Nurettin Odabaş,
Chairman of Karsüt Inc., Mustafa Seyhan, Chairman of Seyhanlar Food
Inc., Özgür Ünal, General Manager of Samsun İlkadım Halk Ekmek Inc.,
Yaşar Dağdelen, Chairman of POELSAN, Ömer Çoruh, Chairman of Filiz Confectionery, Necati Dündar, Chairman of Düelsan, Adem Yılmaz,
Chairman of Domak Pump Systems, Ahmet Alp Doğru, Owner of Bilim

Teknik Medical, Mustafa Yavuzel, General Manager of Yumoş Bedding,
Ahmet Karslı, Chairman of İpek Jüt, Ahmet Öztürk, Owner of ÇARSAN,
Burhan Menmiş, Owner of Memsan Machinery, Cihat Yılmaz, Partner
of Galip Engineering, Kadir Erol Beytekin, Chairman of Seral Cotton
Fiber Industry, Güngör Prizrenli, General Manager of AYBET Concrete
Prefabricated Structures, Hüseyin Yalgın, Owner of Erol Ofset, İbrahim
Şeker, Owner of KALMAKSAN, İdris Deniz, Owner of Doğuş Educational
Publications, Kadir Başar, Owner of Oto Binbir Çeşit, Murat Alemdar,
General Manager of Alemdar Cooling, Mustafa Aydın, Chairman of
Meşale Group, Sacit Güvenç, Chairman of Anages, Sefa Kocabaş,
General Manager of Damsan Machinery, Serdar Özinan, Chairman of
Özinal Elevator, Suat Çakır, Chairman of Ünal Fabric Ready-made Garments, Hayri Bahadır, Owner of Bahadır Dişli, İbrahim Zaralıoğlu, CEO
of Campor, Mustafa Kestek, Chairman of Kestek Stove, Orhan Çakır,
Chairman of Özpan Electricity, Salih Ertürk, Chairman of Semsan, Hüseyin Atilla, Founding Member of the Board of Atilla Machinery Construction, Oktay Meral, Founding Chairman of Liman Structural Audit.
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Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin
Sponsor Olduğu RepMan Forum Gerçekleşti

R

epMan İtibar Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen ve
sponsorları arasında Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin de
bulunduğu RepMan Forum’un 7’ncisi, 30 Mart 2018 tarihinde
Orjin Maslak İstanbul’da gerçekleşti. Forum’da işveren markası ile
kurum itibarı arasındaki ilişki tüm boyutları ile ele alındı.
Önemli İsimler İşveren Markası İçin Sahne Aldı, Araştırma
Sonuçları Paylaşıldı
RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen ve sponsorları arasında Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin de bulunduğu

sahne aldı. Ayrıca, ZENNA Kurumsal Marka Yönetim Araştırmaları ve
Danışmanlığı tarafından 1.200 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen
“Respect 2017” araştırmasından çarpıcı sonuçlar da forumda katılımcılarla paylaşıldı.
“İşveren Markasını Profesyonel Bir İletişim Mimarisi Ekseninde
Ele Almaktayız”
RepMan Forum’da işveren markasında iletişime dair bir sunum gerçekleştiren Panasonic Eco Solutions Türkiye Kurumsal Marka Direktörü Aysel Özaltınok “Kuruluşumuzun ürün ve hizmetleri ile ortaya

forumun 7’ncisi, 30 Mart 2018 tarihinde Orjin Maslak İstanbul’da
gerçekleşti. 2012’den bu yana her yıl düzenlenen forumda, itibar yönetimi kavramı tüm boyutları ile ele alındı. Forumun panelistleri arasında yer alan, Panasonic Eco Solutions Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Tatsuya Kumazawa’nın Panasonic’in 7 ilkesi ekseninde Japonya’da
işveren markası algısını ele aldığı, Kurumsal Marka Yönetim Direktörü Aysel Özaltınok’un ise Panasonic Eco Solutions Türkiye’de işveren
markası iletişimi temalı konuşmaları, katılımcılar tarafından büyük
ilgi gördü. Katılımın ücretsiz olduğu ancak konukların diledikleri bir
sivil toplum kuruluşuna uygun gördükleri miktarda bağış yaparak
dahil olabildikleri RepMan Forum 2018’de ayrıca; RepMan İtibar
Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanı Salim Kadıbeşegil, Gazeteci ve
Teknoloji Yazarı M. Serdar Kuzuloğlu, Dünya Gazetesi Yazarı Volkan
Akı, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği Başkanı Ergun Gümrah
gibi alanında önemli pek çok isim de konuşmacı ve moderatör olarak

koyduğu değerlerin yanında ‘işveren markası’ olarak fark yaratan
uygulamalara sahip olmasını da önemli performans göstergelerimizden birisi olarak görmekteyiz. Bu yaklaşımdan hareketle, işveren
markası kavramını profesyonel bir iletişim mimarisi ekseninde ele
alıyor ve bu mimarideki tüm iletişim aksiyonlarını da işveren markamızı inşa eden yapı taşları olarak görüyoruz. Takdir edersiniz ki
günümüzde markalaşmanın en temel unsuru kurumsal itibarı oluşturup, korumak ve toplumsal hafıza payında değerli bir yere sahip
olmaktır. Bu itibarı oluşturmak ve yönetmek için de önce güçlü bir
işveren markasına sahip olmak gerekir. İşveren markası kavramına verdiğimiz bu önemin bir yansıması olarak, stratejik iletişim ve
kurumsal itibar kavramları konusunda ülkemizin en önemli isimlerinden olan değerli Salim Kadıbeşegil’in öncülüğünde gerçekleşen
RepMan Forum’a sponsorluk desteği verdiğimiz için çok mutluyuz”
şeklinde görüşlerini belirtti.
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Solar Kumbara ile Güneşten Kazanç Kapısı

S

eiso Enerji Solar Kumbara Projesi’ni Solarex İstanbul’da tanıttı. Türkiye’de ve dünyada bireysel ve endüstriyel amaçlı birçok
güneş enerjisi projesinde imzası bulunan Seiso Enerji, herkese
güneşten kazanç elde etme imkanı sunan Solar Kumbara adlı projesini ilk kez Solarex İstanbul’da tanıttı.

Solar Kumbara projesiyle ilgili bilgi veren Seiso Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Dağ, şunları söyledi: “Çok kısa bir süre önce
bireysel kullanımlarda yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimine devlet desteği sağlandı. 10 kW’ye kadar çatılarda güneşten elektrik üretiminin yolu çok daha kolay hale getirildi.

Güneşten elektrik üretimi projeleri konusunda uzman Seiso Enerji,
daha çok tüketicileri yenilenebilir enerji sistemleriyle tanıştırmak
için hayata geçirdiği Solar Kumbara Projesinin tanıtımını bu yıl 5-7
Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Solarex İstanbul’da tanıttı.
Fuarı ziyaret edenlerin büyük ilgiyle karşıladığı Solar Kumbara projesinin detayları ilk kez Solarex İstanbul’da paylaşıldı. Seiso Enerji,
fuarda Solar Kumbara Projesi’nin yanı sıra dünyanın en verimli güneş
panel markalarından oluşan; Panasonic HIT ve Plurawatt panelleri
ve ABB inverter markasından oluşan çatı üzeri GES paketlerini tanıttı. Ayrıca, Türkiye’de yerli üretime kazandırdığı Mecasolar güneş
takip sistemlerinin de tanıtımını yaptı.

Biz de bireysel kullanıcılara ulaşmak ve onları yenilenebilir enerjiyle tanıştırmak için Solar Kumbara projesini geliştirdik. Maliyetleri
azaltan Solar Kumbara sistemiyle tüketiciler, çatılarına çok daha
kolay bir şekilde güneş panelleri ile donatacak ve kendi elektriğini
üreterek faturalardan kurtulacak. İhtiyaç fazlası enerjiyi de dağıtım
şirketlerine satarak gelir elde edebilecekler. Sistemimiz, klasik bayi
sistemi yerine, yatırımcıya hizmet eden Solar Temsilci, Solar Kaşif,
Solar Uzman, Solar Müfettiş gibi paydaşlarımızdan oluşacak. Bu sayede pek çok kişiye istihdam imkanı da sağlayacağız. Tüm paydaşlarımıza eğitim imkanları sunarak; üniversiteler, ticaret ve meslek
odaları ve sosyal medya ile temsilcilere ulaşacağız.”
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Danfoss, Türkiye’de 20. Yılını Kutladı
Danfoss Celebrates its 20th Year in Turkish Market

I

sıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri alanlarında dünya lideri Danfoss, Türkiye’deki 20. yılını Çırağan
Sarayı’nda düzenlediği bir davetle kutladı. Danfoss Dünya Başkanı
ve CEO’su Kim Fausing, Danfoss Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Kjell Stroem, Danfoss Türkiye, Orta Doğu

A global leader in heating, cooling, and motor control systems and
power solutions, Danfoss celebrated its 20th year in Turkish market
with a reception held at Çırağan Palace. The reception has seen the
participation of Kim Fausing, President and CEO of Danfoss, Kjell Stroem, Chairman of the Board of Danfoss for Turkey, the Middle East and

ve Afrika Bölgesi Başkanı Ziad Al Bawaliz ve Danfoss Türkiye Genel
Müdürü Emre Gören’in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, yöneticiler 20 yıldır imza atılan başarılara değindi ve gelecek dönem için
Türkiye’ye duydukları güvenin bir kez daha altını çizdi. Davette ayrıca
Danimarka’nın İstanbul Başkonsolosu Jesper Kamp da bir konuşma
yaptı.
Davete Danfoss çalışanlarının yanı sıra Danfoss’un iş ortakları ve bayileri de katıldı. Davetliler, Shaman Dans Tiyatrosu tarafından sahnelenen dans gösterileriyle eğlenirken, Danfoss Türkiye çalışanlarının
günlerce hazırlandıkları özel perküsyon gösterisi de büyük beğeni
topladı.

Africa, Ziad Al Bawaliz, President of Danforss for Turkey, the Middle
East and Africa, and Emre Gören, General Manager of Danfoss Turkey,
and the executives found the chance to acknowledge the success they
have achieved for the last 20 years while emphasizing the trust they
place on Turkey for the future. Jesper Kamp, Royal Danish Consulate
General in Istanbul, delivered a speech during the reception.
Danfoss employees along with Danfoss’ partners and distributors attended to the event. The guests enjoyed the dance show performed by
Shaman Dance Theatre, and the percussion show specially prepared
for the night by Danfoss Turkey employees was the highlight of the
reception.
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Aksa, Dizel Jeneratörlerini Kazakistan’da Tanıttı
ünyanın en büyük 5 jeneratör üreticisi arasında olan Aksa, Orta
Asya’nın stratejik özelliğe sahip ilk ve tek sektör buluşması
olan Global Oil & Gas Fuarı’na katıldı. Coğrafi konumu itibariyle

D

şehrinde gerçekleştirilen, konumu ve enerji kaynaklarına yakınlığıyla Orta Asya’nın stratejik öneme sahip ilk ve tek olan Global Oil &
Gas Fuarı’na katıldı. Bu yıl 17’ncisi düzenlenen fuara 16 farklı ülke-

katılımcılara ürünlerini ve teknolojik çözüm önerilerini sergilemek
için ideal bir platform imkanı sunan fuarda, Aksa Jeneratör dizel
özellikli ürünlerini tanıttı.
160 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla sektörde adından söz ettiren;
farklı sektörlerin düzenlediği fuarlara katılarak mevcut ve potansiyel
pazar temsilcileriyle sık sık bir araya gelen Aksa’nın bu seferki durağı
Kazakistan oldu.
Aksa Jeneratör, 10 – 12 Nisan tarihleri arasında Kazakistan’ın Atyrau

den, 600’den fazla orta ve büyük ölçekli firma ve 2 bine yakın sektör
temsilcisi katıldı. Petrol ve gaz endüstrisini geliştirmek, petrol ve gaz
endüstrisindeki yenilikçi teknolojileri ve yatırımları çekmek amacıyla düzenlenen fuarda, dizel özellikli ürünleriyle Aksa Jeneratör fuar
katılımcılarından tam not aldı.
3 kıtada ürettiği ürünlerini 7 kıtaya ihraç eden Aksa Jeneratör, sektör
temsilcileriyle farklı coğrafyalarda bir araya gelerek potansiyel pazarlarla iyi ilişki kurma hedefiyle çalışmalarına devam edecek.
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Schneider Electric, Çeşitlilik ve Katılım Odaklı Yeni
Nesil İnsan Kaynakları Modeli İle Küresel Arenaya
Liderlik Ediyor

S

chneider Electric, iş yerinde farklılıklara saygının yetenek yönetimi, karlılık ve sürdürülebilirlik anlamında sağladığı faydalara
dikkat çekiyor. Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında
uzman olan Schneider Electric, 180 yılı aşkın köklü geçmişi ve başarısını farklılıklara alan açan kurum kültürüne borçlu. Şirket, 100’ü
aşkın ülkede faaliyetlerini çeşitlilik odaklı olarak yürütüyor. Bu kültür

Katılım ve Çeşitlilik Arasındaki Paradoks
Yeni nesil çalışanlar dışlanmanın olduğu bir iş ortamında çalışmak
istemiyor. Yaşanacak daha iyi bir yer yaratmak, herkesin dahil olduğunu hissettiği bir yerde çalışmak ve herhangi bir korku veya çekince
olmadan tam anlamıyla kendileri olmak istiyorlar. Yapılan araştırmalardan çıkan sonuçlar da bir hayli ilgi çekici. Buna göre, kültürel

farklılıkları ve çeşitliliği kurumların nasıl faydaya dönüştürebileceğini de gözler önüne seriyor.
Schneider Electric uzmanlarına göre; giderek karmaşıklaşan iş ortamında düşünce ve fikir çeşitliliğini harmanlamak için stratejik
bir yol bulmak sürdürülebilirliği sağlamanın tek yolu. Araştırmalar,
farklılıkları benimsemenin rakipler karşısında oldukça büyük bir güç
kazandırdığını gösteriyor. 366 kamuya açık şirket ile yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan McKinsey raporu, şirket yönetimlerinin
kültürel açıdan ne kadar çeşitlilik barındırırsa, finansal sonuçların da
o kadar iyi olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde Credit Suisse tarafından gerçekleştirilen ve 2400 şirketi içeren global analiz, en az bir
kadın yönetim kurulu üyesine sahip kurumların hem daha yüksek
bir öz sermaye getirisi hem de daha yüksek bir net gelir artışı elde
ettiğini ortaya çıkardı.

değerler ve jeopolitik bağlam temelinde kurumlar, çeşitlilik ve katılım vizyonlarını güçlendirebilmiş değiller. Örneğin; kurumlardaki
kadın ve azınlık liderlerinin sayısı halen çok az.
PwC’nin global çeşitlilik ve katılım anketine göre; katılımcıların
%87’si Çeşitlilik ve Katılıma güçlü bağlılıklarını ifade etti. Fakat aynı
çalışma gösteriyor ki katılımcıların yarısı, çeşitlilik ve katılımın çalışanların kurum içinde ilerlemesi için bir engel teşkil ettiğini düşünüyor.
Schneider Electric’e göre bu tip çelişkili yargılar yeni bir bakış açısını gerektiriyor. En büyük şans ise çeşitliliğe, katılımı düşünmeden
bakmaktan geçiyor. Çeşitlilik, temsil yoluyla görünür olabiliyor fakat
katılım, farklı ekipler arasında kabul görmeyle nitelendiriliyor. Bu da
karşılığında, karşılıklı saygı ve çoklu bakış açısı için zemin yaratıyor.
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Basitçe ifade etmek gerekirse, katılım olmadığında çeşitlilik anlamını kaybediyor.
Rol Model Olma ve Özeleştiri
Yeni nesil iş dünyasında çeşitlilik ve katılımın birarada bulunabilmesi
için global şirketlerin üzerine büyük bir görev düşüyor. Geçmiş deneyimlerini paylaşarak ve diğerlerinden öğrenerek tartışmalara katkı
sağlayabilecek en yetkin kurumlar bu şirketler.

güçlü bir yetenek yönetimi sağlıyor. Schneider Electric’in rekabet
gücünü arttıran bir diğer özelliği ise liderlikte çeşitlilik. Schneider
Electric, liderlerinin faaliyet gösterdiği topluluklardaki çeşitliliği
yansıtmalarına dikkat ediyor. Bunun için şirketin önceliği, cinsiyet,
milliyet ve nesiller arasında çeşitliliğe sahip olmaktan geçiyor. Herkesin katılım sağladığı (uygulamalar ve davranışlar) bir ortamı etkin
bir şekilde teşvik eden; yeni ekonomiler için liderler belirleyen ve

Schneider Electric de bu konuda sorumluluklarının bilincinde hareket ediyor. Şirket uzun yıllardır “Enerjiye erişim en temel insan
hakkıdır” mottosuyla ilerliyor. Bu nedenle de müşterileri için sürdürülebilir enerji çözümleri geliştirerek dünyadaki her insanın hayatını
iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu amaç, Çeşitlilik ve Katılım felsefesini de
kapsıyor. “Herkese, her yerde eşit fırsatlar sunmak” şirketin bir diğer
amacı. Çalışanlarının kim oldukları veya nerede yaşıyor oldukları
bakmadan, kendilerini değerli ve güvende hissetmelerini sağlamayı
amaçlıyor. Bu nedenle Schneider Electric, tek merkezli modelden çok
merkezli modele geçiş yaptı. Global bir liderlik yapısı oluşturmak için
de temel işleri bu merkezlere taşıdı. Çok merkezli model ile çalışanların yerlerini değiştirmelerini istemek yerine onlara daha yakın iş
olanakları yaratılıyor. Çığır açıcı bu yeni model ile şirket, çok daha

geliştiren ve beş neslin yan yana çalışması için fırsatlar sunan Schneider Electric’te, herkesin büyüme ve başarılara giden yolu izlemesi
mümkün.
Şirket attığı adımların kalıcılığını sağlamak adına 2017 yılında Global Aile İzni politikasını başlattı. Bununla herkesin kendileri için
önemli zamanları değerlendirmesine izin vererek yaşamlarını ve
çalışma tarzlarını yönetmesine olanak tanımak amaçlanıyor.
Ayrıca şirket, iş yerinde cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen maaş eşitliği sürecini yürütüyor. Bu kriterlerin takibi ise
Gezegen ve Toplum barometresiyle sağlanıyor. Gezegen ve Toplum
barometresi de Global Aile İzni politikası gibi oldukça etkin yürütülen bir proje. Tüm bu çalışmaların temelinde Schneider Electric çalışanları için gerçek bir aidiyet duygusu yaratma isteği yatıyor.
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Evlerdeki Elektrik Kaynaklı Yangınları Azaltmak
Amacıyla Güvenlik Açığını Kapatmak

D

uman dedektörleri gibi güvenlik tedbirleri konusunda büyük
ilerlemelere rağmen yangınların yılda ortalama % 25’inden
daha fazlası elektrik arızaları kaynaklıdır ve bu Avrupa’da her
yıl 4.000 can kaybına, 70.000 kişinin hastanede tedavi görmesine
ve 126 milyar € mülk tahribatına sebep olmaktadır. Elektrik kaynaklı
yangınları ve bunların tahrip edici etkilerini azaltmak için, Avrupa’da
bulunan evlerdeki elektrik tesisatlarını koruyacak mümkün olan tüm
adımların atılıp atılmadığını kendimize sormalıyız.

rağmen uluslararası IEC 60364 standardı uyarınca zorunlu değildir.
(Kısım 4-42)
Almanya gibi bazı ülkeler, belirli özel koşullarda kullanımı gerektiren
ulusal kodları hayata geçirmiştir, bu uygulama da bu kodları kısmen
zorunlu hale getirmektedir. AFDD’lerin ark hatası devre kesicileri
(AFCIs) olarak bilindiği Birleşik Devletler’de, ark hatası algılama
cihazlarının kullanımı Ulusal Elektrik Kodu tarafından zorunlu kılınmıştır. Yangınların sınıflandırılması ve rapor edilmesi konusundaki

Bu alandaki profesyonellerin elektriksel tasarım, teknik özellikler ve
tesisat grupları açısından cevaplaması gereken soru budur.
Elektrik şoklarının doğrudan sebep olduğu yaralanma ve can kayıplarına ek olarak elektrik kaynaklı yangınların riskini azaltmak için
otomatik sigortaların (MCB) ve artık akım cihazlarının (RCD) kullanımı pek çok ülkede büyük ölçüde kabul edilmiştir. MCB kritik seviyede
akımın aşıldığı arızaları tanımakta ve bu yüzden kısa devreler veya
aşırı akımların neden olduğu termal tahribatını önlemektedir. RCD
kaynak noktasına doğru akmayan, aksine diğer yöne doğru ilerleyen ve toprak hatası olarak da bilinen artık akımı teşhis etmektedir.
Elektrik kaynaklı yangına karşı güvenlik kavramının üçüncü ayağı da
daha gelişmiş bir dijital teknoloji gerektiren ve genellikle kendisinden gerektiği gibi istifade edilmeyen ark hatası algılamasıdır. Ark
hatası algılama cihazlarının (AFDD) kurulumu tavsiye edilmesine

ülkeler arası farklar nedeniyle ark hatası algılaması ve elektrik kaynaklı yangınların sayısını azaltma hususunda tanımlayıcı bir karşılıklı ilişki bulunmamaktadır. Örneğin Almanya’da yangınların yüzde
31.7’si elektrik kaynaklıdır. Ulusal Yangın Koruma Derneği’ne (NFPA)
göre, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yangınların ise yüzde 13’ü
elektrik kaynaklıdır.NFPA’ya göre ark hataları aşırı ısınma vakalarından ikiye bir veya en fazla yedide bir oranında sayıca üstün olduğu
için evlerdeki pek çok elektrik kaynaklı yangının sorumlusudur. NFPA
bu sonuca 2013 yılında varmıştır. Bu yüzden önleyici tedbirlerin tanıtılması çok önemlidir.
Eaton tarafından yayınlanan ve [www.eaton.com/gb/livesafe] adresinden temin edilebilen bir teknik bültende Avrupa elektrik güvenliği uzmanı Dr. Alfred Mörx şu noktalara değiniyor: “Elektriğin
sebep olduğu yangınlar ve bu yangınlardan korunma tedbirleri,
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koruma bakımından gitgide artarak ulusal anlamda, Avrupa çapında ve uluslararası anlamda dikkate alınacak hususların odak noktası
haline gelmektedir. Tesisat kurallarının uygulamasının tesisata özel
olarak uygun hale getirilmiş kombinasyonu ve aşırı akım, artık akım
koruması ve ark hatası algılamasına karşı koruma için tasarlanmış en
gelişmiş koruyucu cihazlar; alçak gerilim tesisatlarının projecilerine,
tesisatçılarına ve operatörlerine kişilerde ve mülkte oluşacak zararın
risklerini azaltacak etkin teknik çözümler sunmaktadır.“

Bununla birlikte, pek çok ülkede AFDD’lerin kullanılması elektrik
kaynaklı yangınlara karşı korumayı azami seviyeye çıkarmak için gereken seviyenin altında kalmaktadır. Bunun sonucu da ele alınması
gereken bir güvenlik boşluğudur.
Buradaki eksik nokta farkındalıktır. Ark hataları sık sık ortaya çıkmaktadır ve bu hatalar RCD ve MCB gibi uzun süredir kullanılan
cihazların henüz algılayamadığı ev içi yangınların temel sebebidir.
Mikro bir ışıma olarak tanımlanabilen ark hatası iki veya daha fazla
iletken arasındaki elektriğin kablo yalıtımına zarar veren ve yangını
tetikleyen ısı artışına yol açarak yüksek enerjiyle serbest kalmasıdır.
Ark hatasının sık sık belirli bir süre zarfında gelişen pek çok muhtemel sebebi bulunmaktadır. Bu sebepler, herhangi bir gözle görülür
tehlike işareti olmadan ark hatasına kadar gidebilen bir dizi gizli koşula zemin hazırlamaktadır.
Kablo yalıtımlarını delen veya kablo yalıtımlarına zarar veren çivileri,
vidaları veya matkapları kullanan ev sakinleri farkında olmadan çok
sayıda ark hatasına sebebiyet vermektedir. Benzer şekilde ark hataları yerinden çıkmış prizlerden ve bükülmüş kablolardan, mobilyaların ezdiği kablolardan, arızalı kablolardan, gevşek kontaklardan
veya bağlantılardan ve UV ışınlarına veya kemirgen hayvanların ısı-
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rığına maruz kalmadan ortaya çıkmaktadır. Bazen tesisatın eskimesi
veya artan kullanımla tesisatta ortaya çıkan basınç, ark hatasına yol
açan etkenlerden bazılarıdır. Yangınların sınıflandırılması ve rapor
edilmesi konusundaki ülkeler arası farklar nedeniyle, ark hatası nedeniyle ev içi yangınların sayısını tam olarak belirlemek zordur.
Bununla birlikte, ark hatasının elektrik kaynaklı yangınların temel
sebeplerinden biri olduğu kesindir ve bu nedenle de önleyici bakım
tedbirlerinin tanıtılması çok önemlidir.
Ark hatalarının algılanması kolay değildir zira arkların yarattığı
akımlar genellikle nominal akımlarla aynı boyutta veya nominal
akımlardan biraz daha küçüktür. Bu konudaki en açık farklar, seri
veya paralel arızalarla nominal akım üzerine binen daha yüksek frekanslardır ve ark hatası algılama cihazları bu yüksek frekansları tanımlamada ve bağlantıyı kesmek suretiyle çok hızlı bir şekilde tepki
verme konusunda eşsizdir. Bir kaç amperlik ark hataları dahi arızanın
ortaya çıktığı alandaki materyalleri tutuşturabildiğinden AFDD+’nın
hassasiyeti çok önemlidir.
Farkındalık konusunu bir kenara bırakırsak, AFDD+’nın elektrik tesisatlarında daha düşük seviyede kullanılmasının diğer bir sebebi, ayrı
MCB ve RCD cihazları için yapılmış eski tercihlerdir. Aşırı akım koruma cihazlarına sahip artık akım devre kesicisi (RCBO) gibi kombine
cihazların tanıtılmasına rağmen, belki de maliyet nedeniyle, sık sık
cihazlar ayrı ayrı temin edilmektedir.

Bununla birlikte, MCB ve RCD işlevselliğini tek bir cihazda bir araya
getiren AFDD’yi tesisatçılara sunan EAton AFDD+ ürünü ile hepsi bir
arada koruma dönemi oldukça yakındır. Böyle olunca da, AFDD+
uygun maliyetli, kurulumu kolay, elverişli ve tamamen koruyucu bir
cihaz olmaktadır.
Dijital teknolojiyi kullanan AFDD+ kolay hata bulmayı sağlamanın
yanı sıra ihtiyaç duyulan ürün standartlarının da üzerindedir ve sıkıntı yaratan ani açmaya karşı oldukça dayanıklıdır.
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Dünyanın İlk Elektrikli Yolu İsveç’te
Kullanıma Açıldı

E

lektrikli arabaların şarj edilebilmesini sağlayan ve dünya üzerinde bir ilk olan elektrikli yol İsveç’te kullanıma açıldı. İsveç’in
başkenti Stockholm yakınlarında halka açık bir yola inşa edilen
ve yaklaşık iki kilometre uzunluğunda olan yolun elektrikli bütün
araçların kullanımına açık olacağı söylenirken, yönetimin elektrikli
yol projesinin bütün ülkede uygulanması için gerekli haritayı çıkardığı vurgulandı.

kısıtlanması gerekirken, söz konusu elektrikli yolun üzerindeki araç
durduğu an elektrik akımı sağlamadığı vurgulandı. Yol üzerindeki
sistemin ayrıca araçların enerji tüketimini hesaplayabildiği ve araç
sahibinin ödemesi gereken elektrik faturası miktarının bu hesaplamaya göre belirlendiğinin altı çizildi.
“eRoadArlanda” ismi verilen projenin Başkanı Hans Säll, şu an ülke
genelinde kullanılan bütün araçların ve yolların yeni teknolojiye

Stockholm Arlanda Havaalanı ve başkent yakınlarındaki bir lojistik
alanını birleştiren yolun kullanımına açılmasının elektrikli araç bataryalarının sürekli dolu olmasının önüne geçmesi ve söz konusu batarya üretiminin fiyat olarak daha uygun hale getirilmesine yönelik
olduğu belirtildi.
İsveç’in 2030 yılına kadar fosil yakıt kullanımını tamamen ortadan
kaldırılması için bu yakıt türünün yüzde 70’inin ulaşım alanında

adapte edilmek için uygun olduğunu ve 20 bin kilometresi otoyol
olmak üzere İsveç’te yaklaşık yarım milyon kilometre kara yolu bulunduğunu söyledi. Säll konuyla ilgili, “20 bin kilometrelik otoyolu
elektrikli yol projesiyle değiştirirsek bunun yeterli olacağını düşünüyorum. İsveç’te iki otoyol arasındaki en uzak mesafe 45 kilometre ve
elektrikli araçlar bu mesafe süresince şarj olmadan hareket edebilir”
dedi. Kaynak. DHA
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7 Bin 500 Çiftçiye Ücretsiz Elektrik

D

üzenlenen tarım zirvesinin doğru bir zamanda doğru bir adreste yapıldığını ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes Türel, Antalya’da hem turizm hem tarım sezonunun
başladığına dikkat çekti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes Türel

Bu dönemin başında tarım zirvesinde Antalya tarımının ele alınması
isabetli bir karar olduğunu belirten Başkan Türel, belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin 2014’ten
bu yana Antalya kırsal kesiminin, yani tarım sektörünün en önemli
partnerlerinden ve ortaklarından birisi haline geldiğini dile getiren
Türel, bunun yeni büyükşehir yasası ile mümkün olabildiğine dikkat
çekti. Belediyeciliğin sadece yol, su ve kanalizasyondan ibaret olmadığını ifade eden Türel, “4 yılda Antalya’nın köylerine inanılmaz
derecede yatırım arttı. Tarım üreticilerine sulama elektriğini ücretsiz temin ettik. Antalya’da 39 sulama kooperatifi, yıllık 5 megawat
elektrik kullanıyor. Belediye olarak güneş panelleriyle 2 megawat ile
üretime başladık. İkinci etapta 3 megawat daha elektrik üreteceğiz.
20 milyonluk bir yatırım. 7 bin 429 çiftçiailesine sulama suyunda
kullandığı elektriği bedavaya veriyoruz” diye konuştu.
2013’e Göre 10 Kat Artış
Üreticilerin ürünlerini değerlendireceği soğuk hava depoları ve haller yaptıklarını vurgulayan Türel, şöyle devam etti: “Hallerin verimli
hale getirilmesi için birleştirdik. Öte yandan yeni haller yapıyoruz.
Hayvancılık da çok önemli bir ekonomik faaliyet. Hijyenik et üretimi hayati önem arz ediyor. Çağdaş mezbahalara ihtiyaç var. Yeni
mezbahalar açtık. Tarım sektörüne 210 milyon liralık kaynak bulduk.
Böyle bir yatırım hacmi hayal görünüyordu. Verdiğimiz sözlerin fazlasını yapıyoruz. Kırsal altyapı bütçesi 2013’e göre tam 10 kat arttı.
539 köy 2013 senesinde toplam yatırım 10 milyon liraydı, bugün
sadece asfalt yatırımı 150 milyon lira.”
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10 Yıl Önce Kimse İnanmazdı
Antalya’nın geleceğinden ve tarımından çok ümitli olduğuna vurgu
yapan Başkan Türel, “Tohum ve fide üretiminde harikalar yaratıyor,
yenilikler yapıyoruz. Yeni domates ve diğer meyve-sebze ürünlerinde de yenilikler var. Antalya’nın tohum üreticilerinin dünyaya
tohum satacağına 10 yıl önce söylesek kimse bize inanmazdı. Bugün firmalarımız Ar-Ge merkezleri ve başarılarıyla dünya çapında
işlere imza atıyorlar. Önemli bir sorunumuz da sera üretimi meyve
ve sebze üretimiyle ilgili yanlış bilgilerdir. Bizim çiftçimiz kendi yemediğini kimseye yedirmez. Bizim halkımıza sera üretiminin daha
kontrollü ve daha sağlıklı olduğunu daha iyi anlatmamız gerekiyor.
Bir bakıyoruz olur olmaz haberlerle tarım sektörü zedeleniyor. Bir
başka meselemiz ise sebze ve meyvede üretici fiyatı ile perakende
fiyat farkının azalması, üreticinin daha fazla kazanmasıdır. Bir başka
konu da kırsal alanda gençleri üretimde tutabilmektir. Bu konularda
Tarım bakanlığımız, kalkınma bakanlığımız, hatta maliye bakanlığımız destekleyici çalışmalar yapıyor. Genç çiftçi programları gibi
yenilikler önemli yeniliklerdir. Bu çalışmalar sonucunda tarımı daha
iyi günlerin beklediğine eminim” ifadelerini kullandı.

Yeni Bir Sıçrama Yapılabilir
Tarımda banka kredilerinin de önemli bir destek faktörü olduğunu
söyleyen Menderes Türel, “Antalya’da seraların modernizasyonu ve
yeni dijital teknolojilerden faydalanması konusuna önem vermeliyiz. Teknolojinin küçük üreticinin dostu olarak gelişmesini sağladığımızda Türkiye ve Antalya tarımının yeni bir sıçrama yapacağına inanıyorum. Küçük üreticilerimizi unutmamalıyız, unutamayız. Onlara
yönelik çalışmaları yoğunlaştırmalıyız. Eli nasırlı çiftçi kardeşlerimizi
ve temsilcilerini tebrik ediyorum. Çiftçimiz olmasaydı halimiz ne
olurdu bilemiyorum” dedi.
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Elektrik Üreten Bitki Geleceğe Işık Tutacak

İ

lkokul bilgilerinizin üzerinde kocaman bir toz yığını birikmiş olabilir. Fen bilgisi dersinde öğrendiğiniz bir çok bilimsel bilgiyi şu
anda hatırlamıyor dahi olabilirsiniz. Elbette bunlar arasında fotosentezin temel işlevi de olabilir. Ancak endişe etmeyin, bu yazı size
fotosentez hakkında unuttuklarınızı ve fotosentezin gücünü bir daha
aklınızdan çıkmayacak bir şekilde hatırlatacak.
Nasıl mı? Elbette ki fotosentez enerjisiyle çalışan bir lamba yardımıyla! Eğer bu nasıl olabilir diyorsanız, sizi Ermi van Oers tarafından
oluşturulan elektrot lambası ve bu lambanın çalışmak için yalnızca
bir ev bitkisinden güç almasını konu alan yazımızı okumaya davet
ediyoruz.

Yeşil Bitkiler Aradığımız Enerji Kaynağı Olabilir
Ermi van Oers elektriğin ulaşamadığı bölgelerde aydınlatmayı sağlayabilecek doğal ve çevreye hiçbir zararı olmayan bir enerji modeli
geliştirdi. Bu icat enerji üretmek için doğadaki en doğal yollardan
biri olan fotosentezden yararlanıyor. Yeşil yapraklı bitkilerin fotosentezi sonucu açığa çıkan karbonhidratlar bir lambayı aydınlatabilecek
enerjiye kadar ulaşabiliyor.
Organik bileşenler fotosentez yoluyla toprağa salınıyor ve topraktaki
bakteriler, elektron ve protonları üretiyor. Bu elektronlar, elektrotlar
yardımıyla topraktan çekilerek lambayı aydınlatan elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Van Oers’in Hollanda Tasarım haftası boyunca
sergilediği bu elektrot lambası geleceğin enerji problemine önemli
bir çözüm alternatifi olabileceğini gösteriyor.
Şimdilik Yalnızca Bir Lambayı Aydınlatsa da Geleceğe Işık Tutacak
Bir İcat: Enerji Üreten Bitki
Bir ev bitkisinin fotosentezi sonucu ortaya çıkan enerjiyle aydınlatılan bu elektrot lambası, gelecekte aydınlatma ve elektrik enerjisi
konusunda oldukça verimli bir enerji kaynağı potansiyeli taşıyor.
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Bitkilere hiçbir zararı olmayan ve doğal gaz üretiminin aksine, yeşil
bitkileri öldürmeden, yani onlar yaşamsal fonksiyonlarını gerçekleştirirken, enerji üreten bu yöntem ile şimdilik bir günlük bir fotosentez sonucu bir lamba yarım saat boyunca aydınlatılabiliyor. Açığa
çıkan enerji, direkt lambayı aydınlatmak için kullanılabileceği gibi
elektrot bataryalarda ya da pillerde de depolanabiliyor.

Böylelikle gece lambalarınız ya da okuma masalarınızda kullandığınız aydınlatmaları evinizdeki yeşil bitkilerden sağlamanızın yolu
açılıyor. Ayrıca bu sistemin geliştirilmesiyle birlikte şehir aydınlatmalarında tüketilen enerjinin yeşil bitkilerden sağlanabileceği ön
görülüyor. Bu yöntem sayesinde henüz elektrik enerjisinin ulaştırılamadığı yoksul ve yeşilliği bol bölgelerde ucuz ve temiz enerji üretmenin alternatif bir yolu ortaya çıkıyor.

Bu yöntemin yaygınlaşması durumunda elektrik kullanımı için prizleri fişe takmak yerine ev bitkilerinizi haftada bir sulamanız yetecek
gibi görünüyor. Geleceğin en önemli enerji kaynaklarının başında
gelecek bu yöntemden maksimum şekilde faydalanmak için sağlıklı
bitki yetiştirmenin inceliklerini şimdiden öğrenmenizi tavsiye ediyoruz. Kaynak: Gündem Kıbrıs
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Bu İlçe Kendi Elektriğini Kendi Üretiyor

M

anisa’nın 15 bin 300 nüfusuyla en küçük ilçelerinden biri
olan Gölmarmara Belediyesi, kurduğu güneş enerjisi santrali ile kendi elektriğini üretmeye başladı. 620 bin dolara
mal olan ve 2,5 ayda tamamlanan santral sayesinde belediye hem
aylık 28 bin TL civarında gelen elektrik faturasından kurtuldu hem
de 22 bin TL gelir sağladı.

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde belediye tarafından hizmete sunulan yatırımların toplu açılışı, Atatürk Meydanı’nda düzenlenen
törenle gerçekleştirildi. Güneş enerjisi santrali, Aksa Doğalgaz tarafından başlanacak olan doğalgaz çalışmaları, 12 odalı otel, Kültür ve
Taziye Evi’nin açılışının yapıldığı törene Manisa Valisi Mustafa Hakan
Güvençer, AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur,
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, AK Parti İl Başkanı Berk
Mersinli, AK Partili belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan yatırımların kimileri için hayal olduğunu ancak kendilerinin bu yatırımları bir bir hayata geçirdiklerini kaydeden Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, açılış sırasında kendisini balkondan
izleyen annesi başta olmak üzere tüm kadınlara da ilçeye gelecek
olan doğalgazın hayırlı olmasını diledi. Törenin sonunda doğalgaz
komitesi üyelerine protokol tarafından plaket verilerek, doğalgazın
gelmesinde sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür edildi.
Güneş Enerjisi Santrali Manisa’da Bir İlk
Doğa dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş
enerjisi santralini ilk kez Manisa’da Gölmarmara ilçesine kazandıran
Belediye Başkanı Kamil Öz, kendisine ait arazisini hiçbir kira bedeli
almadan tamamen santral için tahsis etti. 10 dönümlük alana 2,5
ayda yerleştirilen 2 bin 200 panelle 500 KW gücünde elektik üretilirken, sorumluluk sahasının tamamının elektriğini karşılayan
belediye, arta kalan elektriği de satarak belediyeye gelir elde etmiş
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oldu. Törenin ardından Gölmarmara’nın Buğdaylı mevkisinde 10
dönümlük alana kurulan güneş enerjisi santralinde basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Başkan Öz, “Belediyemizin yapmış
olduğu güneş enerji santrali 10 dönüm alanda kurulmuş ve 500 KW
gücündedir. Gölmarmara Belediyesi, bu santralle sokak aydınlatma
lambaları, şantiye binası ve merkez binanın tüm elektriğini üretip
fazlasını da satmaktadır. Yaklaşık Gölmarmara Belediyesine bu aylarda günlük 2 bin TL gelir getirmektedir. Ayda ortalama olarak 5055 bin TL civarında katkısı olacak. 17 ilçe ve büyükşehir belediyesi
dahil olmak üzere Manisa’da ilk. Maliyeti 620 bin dolardır. 2,5 ayda
tamamlandı. 2017 bedeliyle yapıldı. Bu yüzden sistem kullanım bedeli daha az ödeyeceğiz. Belediye daha fazla para kazanmış olacak.
Belediye elektrik faturasından kurtuldu, para kazanmaya başladı.
Kendi ayakları üzerinde duran bir belediye olmaya çalışıyoruz. Belediyenin ihtiyacı olan elektriği üretiyoruz ve fazlasını da satıyoruz.
Daha önceden belediyeye 28 bin TL civarında elektrik faturası geliyordu. Şimdi bu fatura gelmeyecek ve 22 bin lira civarında da cebine
para girmiş olacak. Projenin devamında bir de hidroelektrik santrali
yapmayı düşünüyoruz. Bunun fizibilite çalışmalarını yaptık. 54 bin

dönüm arazi Gölmarmara Belediyesi tarafından sol sahil olacak. Gölmarmara Belediyesi bu sulamayı yapacak. Gördes Barajı’ndan 60-70
bar civarında su gelmektedir. Bu 8-10 bara düşürülmek istenmektedir. 8-10 bara düşürürken Devlet Su İşleri Müdürlüğü dalga kıranlar
kurmuşlar. Biz bu dalga kıranların önüne boru tipi tribünler yapalım
diyoruz. Gölmarmara Belediyesine bir gelir olsun diye uğraşıyoruz.
Herhalde bir aya kadar sonuçlanır. Bunu da önümüzdeki günlerde
faaliyete geçiririz” dedi.
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Kurdukları Güneş Enerjisi Sistemiyle
Okul İçin Elektrik Üretiyorlar

anisa’daki Şehit Evren Kara Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte okul bahçesine kurdukları güneş enerjisi sistemi ile okullarının elektrik ihtiyacının
3’te 1’ini karşılamaya başladı. Bundan sonraki hedefleri ise okulun
elektrik ihtiyacının tamamını karşılamak. Şehit Evren Kara Meslek ve
Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, elektrik bölümü öğretmeni Murat
Topel ile elektrik üretilmesi için proje geliştirdi. Proje için Türkiye’de

aküden oluşan sistem kuruldu. Gündüz kurulan panellerle toplanan
güneş enerjisi, akülerde depolanıp, akşamları okulun yaklaşık 10
dönümlük bahçesinin aydınlatmasında kullanılmaya başlandı. Kurulan güneş enerjisi sistemi 10 bin liraya mal oldu ve Milli Eğitim
Bakanlığı’ndan gelen ödenek ile sağlandı. Kurulan sistemle okulun
yıllık ortalama 35 bin lira olan elektrik tüketiminin 3’te 1’lik bölümü
karşılanacak.

en ekonomik ve yenilenebilir enerji türü olan güneşten yararlanılmasına karar verilerek araştırmalar yapıldı. Sıhhi tesisat, metal ve
makine bölümlerinden sorumlu teknik öğretmenlerden de destek
alındı. Güneş enerjisinden elektrik üretiminin ekonomik boyutu
araştırıldı. Araştırmalar sonucu güneş enerjisinden elektrik üretiminin, okulun elektrik ihtiyacının karşılanması açısından ekonomik
olacağı değerlendirildi.
Çalışmalara başlanıp 1 ayda okulun bahçesine 8 güneş paneli ve 4

“Elektrik Üretimine Başladık”
Projeye ilişkin bilgi veren Şehit Evren Kara Meslek ve Teknik Anadolu
Lisesi Elektrik Bölümü Öğretmeni Murat Topel, “Güneş enerjisinden
elektrik üretiminin temellerine, yenilenebilir enerji atölyemizde
başladık.
Deneylerimizi önce burada yaptık. Daha sonra sistemin kurulmasını
bahçemizde gerçekleştirdik. Şu an elektrik üretimine başladık” diye
konuştu. Kaynak: DHA
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S-Ticaret 5 Yılda 10 Kat Büyüdü,
Vergi Cezalarına Dikkat

T

OBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli: “Tüm dünyada 5 yılda 10 kat büyüyen
S-ticaret, gerekli altyapı yatırımları yapılarak güven sorunu aşılırsa önümüzdeki yıllarda daha hızlı büyüyecek. S-ticaretin önümüzdeki 3 yıl içinde 160 Milyar dolarlık bir pazar hacmine sahip olacağı
öngörülüyor. Ancak vergisiz ticaret yapan hesaplar yakında vergi
cezaları ile karşılaşabilir.”
Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli

Sosyal ağlar üzerinde gerçekleştirilen e-ticaret modeli olarak tanımlanan S-ticaret, Z kuşağının internetten alışveriş yapmaya başlamasıyla beraber geometrik bir artış gösterdi. Milyarlarca kullanıcısı
olan Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter gibi platformlar birer
mağazaya dönüşmeye başladı. 2011’de dünya genelinde 5 Milyar
dolarlık bir hacme sahip olan S-ticaret, 2016’da 50 Milyar dolara
yükseldi. Önümüzdeki üç yılda pazarın 160 Milyar doları aşacağı öngörülüyor. Fakat bir web sitesi olmadan sosyal medya hesabı üzerinden yapılan ticaret güven sorunlarına yol açtığı için genellikle kredi
kartı ile alışveriş yapılamıyor. TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax
E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, bu tür hesapların uzun
vadede ticaret yapmalarının mümkün olmadığını belirterek, “Sosyal
medya hesaplarının yanı sıra dijital vitrin olarak altyapısı sağlam bir
web sitesi kuran girişimciler güven sorununu aştıkları için kredi kartı
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ile de ödeme almaya başlayabiliyor. Bu da işlerini büyütebilmesini
sağlıyor. Örneğin işe Instagram’da başladıktan sonra web sitesi açan
girişimcilerin işlerini yüzde 300 ile 500 arası büyütebildiklerini görüyoruz” dedi.
Vergi Cezaları İle Karşılaşılabilir
Vergiye tabi olmayan sosyal medya satıcılarının kısa süre sonra ciddi
cezai yaptırımlarla da karşılaşabileceğine değinen Cenk Çiğdemli
şunları aktardı:
“Günümüzde veri (data) altın değerinde. Bir web sitesi açmadan
sosyal ağlar üzerinden yapılan ticarette satıcılar kendi verilerini toplayıp geleceğe dönük analizler yapamıyorlar. Veri kendisinde değil,
sosyal medya platformlarının elinde kalıyor. Bir kere alışveriş yapan
bir müşterisi hesabını takipten çıkabiliyor. Oysa bir web sitesi olsa
telefon numarası, e-posta gibi verileri elinde tutabilir ve potansiyel
müşterisine izni dahilinde kolaylıkla ulaşabilir.

Tüm bunlar bir yana güven sorunundan dolayı kredi kartı ile ödeme
alamaması satıcının işlerinin büyümesine engel olduğu gibi, kapıda ödeme seçeneğinin dezavantajlarına da maruz kalıyor. Müşteri
vazgeçtiği zaman kapıda ürünü çevirebiliyor. Hem müşterinin hem
de satıcının güvenli bir şekilde alışveriş ve ticaret yapabilmesi için,
altyapısı sağlam bir web sitesi gerekli. Böylece arama motorlarında
da görünür olunabiliyor. Sosyal medya mağazasıyla kısıtlı kalmak iş
havuzunu daraltıyor. 30 ürün satabilme potansiyeli varken 3 ürün
satabiliyor. En önemlisi de vergiye tabi olmadan ticaret yapan hesaplar için yakında cezai yaptırımlar uygulanabilir”.
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ELYAK Başkanı Evren Yurttaş Hastane Yangınlarına
Dikkat Çekti

E

lektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği, Yönetim
Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, son zamanlarda Bursa’da sıkça
görülen hastane yangınlarına dikkat çekti. Elektrik Yangınları
ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Yönetim Kurulu Başkanı

Açıklamasında, özellikle elektrikli cihazların yoğun olarak kullanıldığı hastanelerde daha dikkatli olunmasının altını çizen ELYAK Başkanı
Evren Yurttaş, “Geçtiğimiz yıllarda Bursa’da bir hastanemizde yine
elektrik kaynaklı bir yangında sekiz vatandaşımız yaşamını yitir-

Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği
(ELYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş

Evren Yurttaş, son zamanlarda Bursa’da sıkça görülen hastane yangınlarına dikkat çekerken, “İnsanlarımızın sağlığına kavuşması için
tedavi gördükleri hastanelerde elektrik kaynaklı yangınlar nedeniyle
tehlike yaşamalarının önüne geçilmelidir” dedi.
Elektriğin olduğu her yerde her an tehlike olabileceğini, ama gerekli
önlemlerin alınmasıyla bu tehlike ve risklerin bertaraf edilebileceğine dikkatleri çeken Yurttaş, “Her şeyden önce okul, hastane gibi
kamu binalarının projelendirilme ve yapım aşamasında yönetmeliklere uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Bu anlamda Yönetmeliklere göre elektrik yangınlarına karşı bazı cihazların kullanılması
zorunlu olmasına rağmen bazen bu yerine getirilememektedir”
şeklinde konuştu.
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mişti. Bu elim olay hafızalardan silinmemişken son zamanlarda iki
hastanemizde daha ister havalandırma ve soğutma sistemlerinden,
isterse kullanılan cihazlardan olsun elektrik kaynaklı yangınların
yaşanmış olması düşündürücüdür. Hastaneler ve okullar gibi kamu
binalarında bu konu üzerinde hassasiyetle durulmalıdır” dedi.
Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) olarak Bursa Valiliği ile yaptıkları protokolü hatırlatan ve okulları yangından korumak üzere 50 okula 500 adet Trimbox cihazı takmaya
başladıklarını belirten Yurttaş, benzeri bir çalışmayı sağlık kurumlarıyla da yapmaya hazır olduklarını ifade etti.
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DAF Enerji, Danfoss Bünyesinde

I

sıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri alanlarında dünya lideri Danfoss, 2015 yılında satın alım işlemlerine
başladığı DAF Enerji’yi bünyesine dahil etti.

teknik desteği veriyor. Geçen sekiz sene içerisinde Türkiye’nin dört
bir yanında 114 binden fazla konut, sistem tedariki konusunda DAF
Enerji’yi tercih etti. Aynı zamanda sektörde, ‘Satış Sonrası Hizmetler’

Danfoss Isıtma Çözümleri Bölge Satış Direktörü Serhan Günel

Danfoss, 2009 yılında tamamen Türk sermayesiyle kurulan ısıtma çözümleri firması DAF Enerji’nin satın alımına 2015 yılında başlamıştı.
DAF Enerji, yönetim değişikliğiyle bu yıl itibariyle Danfoss bünyesine
tamamen dahil edildi.
Danfoss Isıtma Çözümleri Bölge Satış Direktörü Serhan Günel;
“Türkiye’de ısıtma segmenti özelinde, kat istasyonu piyasasında yüzde 70’lere yakın bir pazar payı olan DAF Enerji firmasını bünyemize
katmak üzere çalışmalarımıza 2015 yılında başlamıştık. Bugün, DAF
Enerji’yi bünyemize tamamen katmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Üretim alanı yaklaşık 4 bin m2 olan Tuzla Sanayi Sitesi’ndeki fabrikasında ısı istasyonu üretimi yapan DAF Enerji, müşterinin ihtiyacı
ve talebi doğrultusunda özel üretim yapma kapasitesine sahip. DAF
Enerji, ısı gider paylaşım sistemi için gerekli olan ısı istasyonu, ısı sayacı, sıcak ve soğuk su sayaçları gibi ürünlerin satışıyla birlikte gider
paylaşım sisteminin doğru ve eksiksiz kurulumu için gerekli olan
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ve ‘Teknik Servis ve Destek’ departmanlarında en fazla personel bulunduran öncü firmalardan biri.
Bu satın alma, Türkiye’nin bölgesel ısıtma dönüşümünü desteklemek için üretim ve tasarım altyapımızı geliştirmemize katkı sağlayacak. Aynı zamanda Türkiye’de bu pazara odaklanan bir Ar-Ge ve
tasarım tesisimiz oldu” dedi.
Günel, ayrıca görevden ayrılan Satış Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sibel Taşdemiroğlu’na ve Genel Müdür Tayfun
Başaran’a DAF Enerji bünyesindeki azimli çalışmalarından ve sağladıkları önemli katkılarından ötürü teşekkür etti. DAF Enerji satış
müdürü görevini ise İbrahim Ayan devraldı.
DAF Enerji bünyesindeki 69 çalışan, önümüzdeki günlerde hem Ankara hem İstanbul’da Danfoss ekibine dahil olarak aynı ofiste çalışmalarına devam edecek.
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Sektörüm Dergisi
Ülkemizin ilk ve tek güneş enerjisi konulu fuarı olan Güneş Enerjisi ve
Teknolojileri Fuarı Solarex İstanbul, bu yıl 11.kez 05-07 Nisan 2018
tarihlerinde İFM’de gerçekleştirildi.
Solarex İstanbul, planlanan seminerleri ile hem katılımcı firmalara
hem de ziyaretçilerine temiz enerjinin önemini anlatmayı hedeflemektedir. Fuar, sempozyumlar ve firma konferanslarının yanı sıra
ziyaretçilerin de katılım göstereceği şekilde planlanan çok sayıda
farklı etkinlikten oluşmaktadır. Özellikle finansman, yatırım ve üretim
konularında seminerler gerçekleştirilen fuarda, sektörün öncü kuruluşları da verdikleri seminerler ile sektörü aydınlatmaktadır.
Dünya güneş enerjisi sektörünün Ceo’ları, üst düzey yöneticileri, satınalma müdürleri, üreticiler, tüketiciler, akademisyenler, öğrenciler ile
güneş enerjisi sektörünün yurt içi ve yurt dışı temsilcilerinin yer aldığı
fuarda sektörün tüm mensupları bir araya gelmektedir.

114

www.sektorumdergisi.com

Mayıs May 2018

İnform Elektronik

YILKOMER

etkinlik
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ABB Elektrik

Acs Enerji

Akas Enerji

Aküsan Akü

Arer Enerji

Ayenka Mühendislik
Mayıs May 2018
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Başoğlu Kablo
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Bereket Enerji

Ege Kablo

Entegre Solar

Fronius Enerji

General Solar
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Helukabel Kablo

Maxwatt Enerji

Panasonic
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Enerji Bakanı Berat Albayrak,
Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı’nda Konuştu

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Enerji Dönüşüm
Diyaloğu Konferası’nda konuştu. Bakan Albayrak, Yenilenebilir
enerji alanında maliyetlerin düştüğünü ve teknolojinin hızla
ilerlediğini belirterek, “Yenilenebilir enerjiyi kaynak çeşitlendirilmesi ve arz güvenliği açısından çok önemli buluyoruz” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı’nda konuştu. İşte Enerji Bakanı Albayrak’ın
konuşmasından satır başları;
Yenilenebilir kaynakların dünyadaki konvansiyonel sistemin değişimi açısından önemli olduğuna dikkati çeken Albayrak, “Bugün yaşadığımız dünyada 1 milyardan fazla insanın enerjiden, elektrikten
faydalanamadığını bildiğimiz bir gerçeklikten hareketle ve talep
artışının daha fazla doğudan yoğun şekilde oluştuğunu gördüğümüzden hareketle, önümüzdeki süreçte çok daha büyük bir meydan
okumayla karşı karşıyayız” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Bakan Albayrak, 2030’u bulmadan dünyadaki enerji ihtiyacı ve talebindeki artışın asgari üçte birinin Çin ve Hindistan’dan geleceğini
söyledi.
Dünyada son dönemde çok hızlı bir değişim sürecinin yaşandığına
dikkati çeken Albayrak, şu değerlendirmede bulundu: “Üreticilerin
tüketici, tüketicilerin de üretici olacağı bir döneme doğru hızla gidiyoruz. Burada hakikaten uygulanacak olan stratejik değişim, dönüşüm planları çok büyük önem arz ediyor. Çünkü dünyanın çok farklı
sınamalarla karşı karşıya olduğu gerçekliğinden hareketle, teknoloji

122

www.sektorumdergisi.com

Mayıs May 2018

yeni döneme adaptasyon açısından çok büyük bir rekabet avantajı
sunuyor.”
“Ülke Olarak Yenilenebilir Enerji Konusunda Önemli Adımlar
Atmayı Hedef Koyduk”
Albayrak, 20 yıl öncesine göre günümüzde bugün sektörde yenilenebilir enerjinin rolünün çok farklı bir noktaya ulaştığını belirterek,
“Yenilenebilirde maliyetler düştü, teknoloji çok hızlı bir şekilde
ilerliyor. Yenilenebilir enerji Türkiye ve Almanya gibi enerjide dışa
bağımlı ülkelerin kaynak çeşitliliği açısından çok önemli. Yenilenebilir enerjiyi kaynak çeşitlendirilmesi ve arz güvenliği açısından çok
önemli buluyoruz. Türkiye, yılda sadece enerji alanında son 10 yılın
ortalaması 44 milyar dolarlık ithalat yapan bir ülke. Petrolün ve doğalgazın yüzde 90-95’ini ithal eden bir ülke. Düne kadar elektrik tüketiminin yüzde 60’ını 70’ini ithalata dayalı kaynaklardan sağlayan
bir ülke olarak özellikle bu çerçevede yenilenebilir enerji konusunda
önemli adımlar atmayı hedefe koyduk” ifadelerini kullandı.
“Avrupa’nın Önemli Partneri Olmaya Devam Edeceğiz”
Albayrak, dünyanın son dönemde ekonomik ve siyasi bir dönüşüm
sürecinden geçtiğine işaret ederek, şöyle dedi: “Yeni ekosisteminin
içinde doğu ve batı ekonomisinin, tüketimin, büyümenin ayrıştığı
bir dönemde kazan-kazan modeline dayalı doğru bir sinerji oluşturacak rasyonel, akılcı bir stratejik planlama ortaya koyabilelim. Türkiye olarak biz, ekonomik büyümemizin altyapısını oluşturan dinamik
enerji büyüme potansiyeliyle, özellikle bulunduğumuz istikrarsız
ülke ve coğrafyalarda güvenli bir liman ve en önemlisi Avrupa’ya
kaynak çeşitliliği ve enerji arz güvenliği noktasında önemli bir partner olmaya devam edeceğiz.”
Geçen yıl Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) rüzgar ihalesinde kilovatsaat başına verilen 3,48 dolar/centlik fiyatın yenilenebilirdeki rekabetin göstergesi olduğuna dikkati çeken Albayrak, “Bu
fiyatlar birçok konvansiyonel yakıtlara dayalı enerji talebi açısından,
yenilenebilirin önünü açıyor. Biz bu çerçevede, YEKA noktasında 10
yıl boyunca rüzgar ve güneşte 10’ar bin megavatlık kapasite oluşturarak, devlet desteğimizle bu alanda dünyada öncü ülkelerden biri
olmak için stratejimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Şunu da görmemiz lazım ki, 86 bin megavatlık kurulu gücünün yaklaşık yüzde
50’sini yenilenebilir kaynaklardan sağlayan bir ülke olarak, enerji
zengini bir coğrafyada kaynak ve altyapı çeşitliliğini sağlayacağız.
Dünyada gelişen teknolojilerle yenilenebilir kaynakların artık rekabetçi ve sürdürülebilir bir modelle depolandığı bu süreçte, biz de bu
amaca hizmet etmek durumundayız” ifadesini kullandı.
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Enerji Sektörüne Siber Fırtına Uyarısı

E

nerji sektörü yöneticileri, siber saldırıların sektörleri üzerinde etkisinin artmasından endişe duyuyor. Marsh tarafından
Dubai’de açıklanan ‘Marsh-Microsoft Global Siber Risk Algılama
Anketi’ sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 76’sı siber saldırıların
iş durmasına yol açmasından korkuyor. Ortadoğu ve Afrika Enerji Uygulamaları Lideri Andrew Herring, enerji endüstrisinin büyük ölçekli
dijitalleşmenin bir sonucu olarak siber saldırılara maruz kaldığını,

bunun da şirketlerin operasyonlarında teknolojinin ve dijitalleşmenin gelişimi ile birlikte en büyük tehlikelerden biri haline gelen siber
saldırı, enerji sektörünün en büyük risklerinden biri olmaya doğru
gidiyor. Öyle ki enerji yöneticileri, siber saldırıların kendi faaliyetleri
üzerindeki etkilerinden giderek daha çok kaygı duymaya başladı.
Dünyanın önemli sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh’ın,
‘Enerji Endüstrisi Dinamikleri Yaklaşan Bir Siber Fırtına Oluşturabilir
mi’ isimli raporu, Dubai’de şirket tarafından düzenlenen Enerji Endüstrisi Konferansı’nda açıklandı.
Marsh-Microsoft Global Siber Risk Algılama Anketi’nden elde edilen bulgulara dayanılarak hazırlanan raporda, enerji yöneticileri
açısından en kaygı verici siber kayıp senaryoları, sektörün siber korunmasızlıklara ilişkin anlayışı ve endüstri kuruluşlarının bu riskleri
gelecekte nasıl yönetmeyi planladığı gibi konular ele alındı. Rapora
göre; siber saldırı, enerji sektörünün en büyük risklerinden biri olmaya doğru gidiyor. Şirketin yaptığı ankete katılanların yüzde 76’sı
siber saldırıların sektörde iş durmasına yol açmasından korkuyor.
Enerji yöneticilerinin yarısından fazlasının siberi ilk beş risk arasında
göstermesine rağmen, yüzde 54’ü ise tüm bunlara rağmen kendi
olası en zayıf yönlerinin farkında bile değiller.
Sibere Yatırım Artıyor
Yine ankete katılan enerji yöneticilerinin yüzde 26’sı, şirketlerinin
son 12 ay içinde başarılı bir siber saldırı kurbanı olduğunu, bu ne-
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denle bundan sonraki dönemde siber risk yönetimine daha fazla
yatırım yapmayı planladıklarını dile getirdiler. Ankete katılan enerji
yöneticilerinin yüzde 77’si, kendi kuruluşlarının siber risk yönetimine
yaptıkları yatırımları artıracaklarını belirtirken, yüzde 26’sı ise kendi
siber sigortalarını satın almayı veya artırmayı planladıklarını söyledi.
Türkiye’deki Firmalar Hedef Alınıyor
Konferansa konuşmacı olarak katılan Marsh Risk Danışmanlığı Siber
Risk Direktörü Alper Başaran, Türkiye’de enerji sektörü kuruluşlarını
etkileyen güncel siber saldırılar hakkında önemli bilgiler verdi. Türkiye’deki enerji sektörü firmalarının her geçen gün daha fazla hedef
alındığını belirten Başaran, güncel güvenlik açıklıklarının ve siber
tehditlerin yakından izlenmesi gerektiğini vurgularken Marsh Risk
Danışmanlığı Türkiye ekibi olarak bu alanda yürüttükleri faaliyetler
hakkında da katılımcılara bilgiler aktardı.
“Harekete Geçme Zamanı”
Marsh’ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Enerji Uygulamaları Lideri Andrew Herring ise enerji endüstrisinin büyük ölçekli dijitalleşmenin bir
sonucu olarak karşılıklı bağlanabilirliğe daha fazla dayanmasından
ötürü, siber saldırılar sonucunda operasyonlarında ciddi aksama riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bunun da yüksek mali kayıpları beraberinde getireceğinden endişelere dikkat çeken Herring, “Katılımcıların dörtte üçünün siber risk yönetimine daha fazla yatırım yapmayı planlamaları ümit verici iken,
ankete katılanların yarısından fazlasının kendi korunmasızlıklarını
henüz algılayamamış olmaları kaygı vericidir. Saldırıları azaltmak
ve yönetmek için planlar yapmayan veya kendi siber korunmasızlıklarını henüz belirleyememiş olan firmalar için, bir saldırının kendi
operasyonları ve sistemleri üzerinde sahip olabileceği etkiye hazırlanmak için harekete geçme zamanıdır” dedi.
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Bilim İnsanları Sıcaklık Değişiminden
Elektrik Üreten Cihaz Geliştirdi
MIT Engineers Have Built a Device That Pulls Electricity Out of Thin Air

M

IT’den bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi sıcaklık
değişimlerinden yararlanarak havadan elektrik üreten bir
cihaz icat etti. Bu sayede sensörlere ve iletişim cihazlarına
gereken enerji havadan elde edilebilir. Termal rezonatör adı verilen
bu cihaz, ısı değişimini bir yüzeyden diğerine geçerken yakalıyor.

Temperature changes large and small are happening around us all the
time, and scientists have come up with a machine that can convert
those fluctuations into electricity, potentially powering sensors and
communication devices almost out of thin air. The energy harvesting is
done through what’s called a thermal resonator: a device that captures

Cihazın iki yüzü de dengeye ulaşmak için çalışırken, oluşan enerji
termoelektrik prosesiyle yakalanıyor. Yeni termal rezonatörler sayesinde ırak bölgelerdeki sensörler ve elektriğe bağlı olmayan cihazlar,
ısı değişimlerini kullanarak yıllarca çalışabilir. “Tümüyle konsept
dışı bir icat yaptık. İlk termal rezonatörü üretmiş bulunuyoruz” diyor araştırmacılardan Michael Strano: “Bu aynı oturduğunuz yerden
farklı frekanslardaki ısı dalgalanmalarını kullanarak enerji üretmeye
benziyor, yani yoktan enerji elde etmek gibi.”

heat on one side and radiates it over to the other. As both sides try
and reach equilibrium, the energy can be caught using the process of
thermoelectrics.
According to the team from the Massachusetts Institute of Technology,
the new thermal resonator could keep remote sensors or any off-grid
devices powered up for years, just by using temperature swings – like
the natural ones between night and day, for instance.
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Daha öncesinde de piroelektrik gibi teknikler sayesinde sıcaklık
değişimlerinden elektrik üretilse de, bu yeni metotla daha verimli
elektrik üretilebilirken, sıcaklık değişimlerinde farklı periyotlara
adaptasyon sağlanabiliyor. Bilim insanları termal rezonatör yapmak
için metal köpük, grafen ve oktadekandan mum kullandı. Böylece
katı ve sıvı arasındaki değişimler sıcaklık artış ve düşüşüyle hesaplanabilir. (faz değişim materyali).

Optimum Termal Efüzyon
Bu cihaz sayesinde termal iletim ve termal kapasite arasında optimum termal efüzyon sağlanıyor. Normalde bu materyaller yüksek
miktarda iletim sağlasa da, termal kapasite olarak iyi değil. -10 0C
sıcaklıkta test edilen küçük bir termal rezonatör gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklarını kullanarak 350 mV ve 1.3 mW üretebiliyor.
Üretilen bu enerji ise küçük sensörler ve iletişim sistemlerini çalıştırmaya yetiyor. Termal rezonatör her hava durumunda çalışabiliyor
hatta gölge olduğunda bile enerji üretebiliyor. Güneş panellerinin
altına yerleştirildiğinde atık ısıdan enerji üretmek bile mümkün.
Araştırmacılar sonraki hedefi buzdolabı gibi endüstriyel tesislerde
kullanılan makinelerin kapandığı durumlarda yedek güç ünitesi
gibi kullanılabilirliğini test etmek istiyor. Bu sistemler gezegenlerde
kullanılan araçlarda da kullanılabilir. Yine de bu metotla çok elektrik
üretilemediğinden, bataryalar ve güç üniteleri kullanılmaya devam
edecektir. Yine de bu cihaz sayesinde ısı dalgalanmaları ve değişimlerinden enerji üretmek mümkün.

128

www.sektorumdergisi.com

Mayıs May 2018

“We basically invented this concept out of whole cloth,” says one of the
researchers, Michael Strano. “We’ve built the first thermal resonator.”
“It’s something that can sit on a desk and generate energy out of what
seems like nothing. We are surrounded by temperature fluctuations of
all different frequencies all of the time. These are an untapped source
of energy.”
Generating power from changes in temperature has been tried before
through various different techniques such as pyroelectrics, but this
new method is both more efficient than previous efforts and the first
that can be tuned to adapt to specific periods of temperature variation.
Where the team of scientists really made headway is in the combination of materials used for their thermal resonator: metal foam, graphene, and a special wax called octadecane, which changes between
a solid and a liquid as the temperature goes up and down (technically
a phase-change material).
That gives the new device an optimal level of thermal effusivity – a
combination of thermal conduction (how fast heat can spread through
a material) and thermal capacity (how much heat can be stored in a
material). Usually, materials that score highly in conduction don’t do
well with capacity, and vice versa.
When tested with a 10-degree Celsius (18-degree Fahrenheit) temperature difference between night and day, a small sample of material
produced 350 millivolts of potential and 1.3 milliwatts of power, which
is enough to keep small sensors or communications systems running –
no batteries or power sources required.
What’s more, the thermal resonator can work in any kind of weather
conditions, and even in the shade, as long as there are ambient temperature changes. It could even be fitted under solar panels to harvest
excess heat, according to its makers.
Next the team wants to test it on other types of temperature fluctuation: from the on-off cycling of a refrigerator, for example, or machinery in industrial plants. One potential use is as a backup system that
can kick in if regular power sources start to fail.
Eventually we could even see planetary rovers powered by this kind
of technology, using the cycles between day and night to keep their
batteries charged. The method doesn’t produce so much power that we
can do away with existing batteries and power grids, but it does have
the potential to help in a lot of different scenarios.
Now we know something like this can work, scientists can carry out
more research on where the most optimal temperature fluctuations
might be found – something we don’t yet know much about.
“We’re surrounded by temperature variations and fluctuations, but
they haven’t been well-characterised in the environment,” says Strano
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Aktif Bank’tan Güneş’e 300 Milyon Dolar Destek

A

ktif Bank, 2017 sonu itibariyle güneş enerjisi yatırımlarına 300
milyon dolarlık finans desteği sağladığını duyurdu. Aktif Bank
Genel Müdürü Serdar Sümer, Güneş Enerjisi Santralleri (GES)
alanında mühendislik, tedarik ve inşaat hizmeti sunan ilk banka olduklarını belirterek, “2017 sonu itibariyle 300 milyon dolar yatırımla
yaklaşık 300 megavatlık GES projesini hayata geçirdik” ifadelerini
kullandı.

lerini belirten Sümer, “Kurduğumuz bu ortaklıklarla güneş enerjisi
santralleri yapımına da bizzat katkıda bulunuyor, santrallerin üretim
standartlarını sigortalayarak gelirleri güvence altına alıyoruz. GES
alanında EPC (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) hizmeti sunan ilk banka olarak, 2017 yıl sonu itibarıyla 300 milyon dolar yatırımla yaklaşık
300 megavatlık GES projesini hayata geçirdik” değerlendirmesinde
bulundu.

Sümer, yaptığı yazılı açıklamada, sektöre sağladıkları finansal desteği gelecek dönemde artırarak, ülkenin ve dünyanın güneş enerjisinden sürdürülebilir bir biçimde faydalanabilmesi için çalışmaya
devam edeceklerini kaydetti. Bankanın, güneş enerjisi sektörü için
geliştirdiği, pazarın dinamiklerine uygun modelle kredi sağladıklarını ve GES projeleri için ortaklıklar kurarak yatırımcı rolü üstlendik-

Sümer ayrıca, bankanın geleceğin ana yatırım araçlarından biri olan
sürdürülebilir ve temiz enerjiye olan inancını, “Güneşten ışık gelir, ısı
gelir, enerji gelir. Gerisi Aktif Bank’tan gelir.” sloganıyla hazırladıkları
reklam filmiyle duyurduklarını da kaydetti.
Kaynak: AA
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Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde
Blockchain Dönemi Başlıyor

2

0 ayrı ülkede farklı sektörlerden 300 binden fazla kullanıcı tarafından tercih edilen Elektronik Belge, Form ve Süreç Yönetim
Sistemi olan enVision’ın Blockchain teknolojisiyle entegrasyonu tamamlandı. Böylelikle enVision; Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’da
Blockchain protokolünün gücünden yararlanan ilk tanınmış EBYS
çözümü oldu.
Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS) alanında sektörün lider firması CBKSoft tarafından, ana ürünü enVision’a Blockchain

enVision’ın mevcut ve gelecekteki müşterilerinin tümüne fayda
sağlayacak. MultiChain ve HyperLedger gibi açık kaynaklı Blokzincir
platformlarıyla entegrasyon sayesinde enVision müşterileri yakın
zamanda Blokzincir teknolojisinin sunduğu tüm içerik yönetimi olanaklarından faydalanacak. enVision böylelikle müşterilerinin Blokzincir dünyasına girişine rehberlik edecek.
Süreç doğrulama sayesinde herhangi bir iş sürecinin gerçekleştirilmesi bağımsızca teyit edilebilir hale gelecek. Tüm iş faaliyetlerinin ve

CBKSoft Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Battal

teknolojisi entegre edildi. Daha güvenli ve daha kullanışlı bir EBYS
için Blockchain teknolojisinin kaldıraç gücünden yararlanılacak. Bu
uygulama, enVision müşterilerine, yüksek derecede değişmezlik ve
saydamlık sağlayan, iyileştirilmiş içerik hizmetleriyle daha güvenli,
verimli ve güvenilir hizmet sunmasına katkıda bulunacak.
Bilkent Cyberpark firmalarından CBKSoft, Blockchain / Blokzincir
teknolojisini özgünlük doğrulama, süreç doğrulama ve akıllı sözleşme özellikleri için kullanacak olup, son teknoloji ürünü bu işlemler
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ilgili gerçekleştirme detaylarının Blokzincir’e kaydedilmesi denetim
geçmişini kesin ve tamamıyla değiştirilemez kılacak. Dahası, akıllı
sözleşmelerle taraflar arasındaki iş anlaşmaları Blokzincir’de kaydedilen bilgisayar kodlarına dönüştürülecek ve bu kodlar önceden
tanımlanan kurallara bağlı kalarak kendi kendilerine işleyebilecek.
Bu sayede, iş süreçleri onları kontrol edecek ve olası anlaşmazlıkları
çözecek üçüncü bir kişinin müdahalesini gerektirmeyecek biçimde
otomatikleşecek.
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CBKSoft Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Battal, konuyla ilgili
şunları kaydetti: “Birçok farklı kullanım alanı olan Blokzincir teknolojisinin kullanım alanlarından biri de bilgiyi kilitlemek, bağımsız
olarak doğrulanabilir yapmak, merkezi olmayan yapı sayesinde
güvenliği en üst seviyeye çıkartmak ve denetlenebilir hale getirmek
için bir Dağıtık Defter mekanizması sağlamaktır.

CBKSoft olarak her zaman en güncel teknolojiyi ürünlerimize uygulamaktayız. EBYS ürünleri pazarında da Blokzincir teknolojisini
kullanan hem Türkiye’deki ilk firma hem de dünyadaki sayılı firmalardan biri olduğumuz için gurur duyuyoruz.”
CBKSoft’un ortaklarından Dubai merkezli InfoFort’un CEO’su Abed
Shaheen ise şunları kaydetti: “Bu heyecan verici yolculuğun daha

CBKSoft olarak enVision Doküman, Süreç ve Form Yönetim Sistemimize Blokzincir teknolojisini entegre etmiş bulunuyoruz. enVision
Blokzincir Modülü sayesinde oluşturulan dijital dokümanların özet
değerlerini Blokzincir’de kayıt altına alarak oluşturulan veri için “Orijinallik İspatı ve Varlık İspatı” (Authenticity and Proof of Existence)
sağlamaktayız. Dijital olarak kurumlar arasında paylaşılan verinin
değişip değişmediğini ve gerçekten oluşturulduğu iddia edilen tarihte oluşturulup oluşturulmadığını sadece dokümanların özet değerlerini kullanarak kontrol edebiliyoruz. Üstelik dokümanların Orijinallik ve Varlık ispatı dahili olarak enVision içerisinden yapılabildiği
gibi, bağımsız kurumlar tarafından da yapılabilmektedir.

başındayız ve Blokzincir teknolojisinin olası kullanımlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Çığır açan bu teknolojinin gelecekteki olası
uygulama alanları muazzam sayıda ve artmaya devam ediyor.
Kesin olarak bildiğimiz şeyse, hızla gelişmekte olan kriptografik ve
merkezi olmayan defter alanının müşterilerimizin pek çok faydayı
derhal elde edebileceği bir alan olduğu.
Yüksek kabiliyetli EBYS platformumuzda, içerik hizmetlerimizi daha
da geliştirebilmemize olanak veren Blokzincir teknolojisini uygulamaktan ve kullanmaktan gurur duyuyoruz.”
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Yeni Nesil Sileo Elektrikli Otobüs, Türkiye’de
İlk Kez Elazığ ve Manisa’da Yollara Çıkıyor

2

018 yılı içinde Elazığ ve Manisa halkının daha sessiz, konforlu
ve çevreci seyahat etmesini sağlayacak olan yeni nesil Sileo
elektrikli otobüslerin ilk teslimatları Nisan ayı sonunda gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin ilk yerli yüzde 100 elektrikli otobüslerini 2014

latmak ve çevre kirliliğini engellemek amacıyla hayata geçirdikleri
elektrikli otobüs projeleri haricinde 2018 yılı içinde aynı zamanda
Şanlıurfa Belediyesi’ne de 10 adet 25 metre uzunluğunda trambus
teslimatı gerçekleştirilecek.

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay

yılında üretmeye başlayan ve 2017 yılıyla birlikte 2. nesil araçların
üretimine geçen Bozankaya, Elazığ ve Manisa halkının kullanımına
sunulacak araçların ilk üretimlerini tamamladı. Nisan ayı içerisinde
her iki şehirde teslimatlarına başlanacak araçların tamamı ise 2018
yılı içinde teslim edilecek. 20 adet 18 metre ve 2 adet 25 metre olmak üzere toplamda 22 adet yüzde 100 elektrikli yeni nesil Sileo
elektrikli otobüs Manisalıların kullanımına sunulacak. Elazığ halkı
ise 18 metre uzunluğunda toplam 15 adet yeni nesil Sileo’ya, ilk teslimatları 16 Nisan 2018’den başlayarak 2018 yılı içinde kavuşacak.
Elazığ ve Manisa Büyükşehir Belediyelerinin kent içi trafiğini rahat-
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Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay; “Elektrikli otobüsümüz Sileo’nun ilk neslini 4 yıl önce ürettik. Bu araçlarımız
Türkiye’de çeşitli illerde yaklaşık 3 yıldır sorunsuz şekilde yolcu taşıyor. Yeni nesil Sileo elektrikli otobüsler ise 2018 yılında ilk olarak
Manisa ve Elazığ halkının kullanımına sunmaktan dolayı mutluluk
duyuyoruz. Bu araçlar hem çok konforlu, hem de çok sessiz. Şehirlerde yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunan ve dizel araçlara
kıyasla %75’e yakın tasarruf sağlayan özellikleriyle ön plana çıkıyor.
4 saatlik şarjla kullanıma bağlı olarak 400 km’ye kadar mesafe kat
edilebiliyor” dedi.
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Türkiye’de bugüne kadar elektrikli otobüslerle ilgili yapılan 7 ihaleyi
de kazandıklarını belirten Aytunç Günay, “Elazığ ve Manisa şehirlerimiz için Sileo elektrikli otobüsün üretimine tüm hızımızla devam
ediyoruz. Kendi bünyemizde tasarladığımız ürünlerimizi Ankara/
Sincan’daki fabrikamızda Türk işçilerin emeğiyle üretiyoruz. Bu doğrultuda milli ve yerli bir marka olarak ilk yeni nesil Sileo’ların Elazığ
ve Manisa halkının kullanımına sunulmasından dolayı mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

artırılabiliyor. İlk nesil araca oranla ağırlığı artmadan araç iskeletinde farklı materyallerin de kullanıldığı yeni nesil Sileo’da tasarım da
artık daha modern çizgileri barındırıyor. Modern şehirlerin yeni ulaşım aracı olmayı hedefleyen Yeni Sileo’nun tüm Ar-Ge geliştirmeleri
Bozankaya Ar-Ge Merkezi’nde Bozankaya mühendislerinin çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Hızlı yolcu indirme ve bindirme olanağı sağlayan %100 alçak tabanıyla Yeni Sileo, şehir içi ulaşımda sıfır emisyon
ile çevre dostu bölgeler oluşturulmasına yardımcı olacak. Yeni nesil

Modern Şehirlerin Sessiz Yıldızı: Yeni Nesil Sileo Elektrikli
Otobüsler
Bozankaya tarafından tasarlanan ve üretilen çevre dostu, sessiz,
verimli ve sıfır emisyon özellikleriyle ön plana çıkan yeni nesil Sileo
elektrikli otobüsler, %100 elektrikli 10, 12, 18 ve 25 metre uzunluğunda modellere sahip. 4 saatlik bir şarjla 400 km mesafeyi kat
edebilen Yeni Sileo, sahip olduğu rejeneratif enerji ile de fren enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüp aracın bataryasını dinamik olarak
şarj edebiliyor. İçten yanmalı motor yerine aks üzeri elektrikli motor
kullanılması geniş ve ferah bir iç hacim yaratırken aracın yolcu taşıma kapasitesi de farklı uzunluklara göre 75 kişiden 232 kişiye kadar

Sileo, %75’e kadar fren enerjisini geri dönüştürebiliyor ve bu sayede
sürüş mesafesini de büyük ölçüde artırabiliyor.
Bir jeneratör görevi gören çekiş motoru, frenleme enerjisini elektrik
enerjisine dönüştürüyor ve sürüş esnasında bataryayı dinamik olarak şarj ediyor.
Dizel araçlar genel koşullarda 100 kilometre başına 50 litre yakıt tüketirken, tüm yol koşulları dikkate alındığında Yeni Sileo ortalama
0,8 kWh/km, yani yaklaşık 15 kuruşluk tüketim sergiliyor. Yolculuk
esnasında rahatsız edici hiçbir motor gürültüsü olmayan Yeni Sileo
bu formuyla modern şehir hayatına da uyum sağlıyor.
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Schneider Electric Acti 9 Serisinin Yeni Üyesi:
IDPN VIGI Kaçak Akım Korumalı Minyatür Devre Kesici
The New Member of Schneider Electric Acti 9 Series: IDPN VIGI Residual Current
Device (RCD) & Miniature Circuit-Breaker (MCB)

S

chneider Electric, yenilikçi koruma, kontrol ve haberleşme
ürünlerinden oluşan Acti 9 serisine yeni bir ürün ekledi. IDPN
VIGI kaçak akım korumalı minyatür devre kesiciler, entegre
kontrol yeteneği ile daha fazla zaman, verimlilik ve güvenilirlik sağlıyor. Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman Schneider Electric, yeni nesil koruma, kontrol ve haberleşme ürünlerinden
oluşan Acti 9 ailesine IDPN VIGI kaçak akım korumalı minyatür devre
kesiciler (RCBO) çözümünü kattı. Eksiksiz kontrol ve güvenlik için geliştirilen bu entegre kontrol devre kesiciler; kaçak akım, aşırı yük ve
kısa devreyi bir araya getirerek daha fazla verimlilik sağlıyor.
Yüksek teknoloji ürünü IDPN VIGI, elektrik şoklarına karşı tam koruma sunuyor. Çıkış devrelerini ayırıyor ve yalıtıyor, kesinti süresini
ortadan kaldırıyor, kritik ve hassas devrelerde yüksek servis sürekliliği sağlıyor. Entegre MCB ve RCD koruması; zorlu atmosfer koşulları,
harmonik üreten yükler ve geçici çalışma akımları ile karşı karşıya
gelen, yüksek servis sürekliliğine ihtiyaç duyan tesisatlar için en uygun çözümü yaratıyor.

Ayrıca IDPN VIGI sayesinde bir devredeki herhangi bir arızanın kaynağı kolaylıkla tespit edilebiliyor, arızanın bir kısa devreden, aşırı
yükten ya da kaçak akımdan kaynaklandığı görülebiliyor. IDPN VIGI,
üzerindeki çift visitrip penceresi ile bu süreci hızlandırıyor, kolaylaştırıyor ve arızanın anında tespitini sağlıyor. IDPN VIGI ile bir kaçak
akım arızası meydana geldiğinde sadece ilgili devre açılıyor ve kısa
sürede yalıtım sağlanıyor. Tesisatın tümünde enerji kesintisini engellemek için avantaj sağlayarak, entegre ürünleriyle kablosuz ve kolay
kurulum imkanı sunuluyor. Bu özellikleri ile IDPN VIGI kurumlara
daha fazla zaman, verimlilik ve güvenilirlik kazandırıyor.
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Schneider Electric adds yet another product to its innovative protection, control and communication devices series, Acti 9. IDPN VIGI residual current protection device MCB offers a time-saving, efficient

and reliable solution thanks to its integrated control capabilities. Schneider Electric, global specialist in energy management and automation, adds IDPN VIGI residual current devices MCB (RCBO) to its Acti 9
family consisting of innovative protection, control and communication
devices. Designed for impeccable control and safety, these integrated
control circuit breakers offer increased efficiency with the combination
of residual current, overcurrent and short-circuit protection.
State of the art IDPN VIGI offers the highest protection against electrical shocks. The device isolates and insulates the output circuits,
eliminates the outages, and ensures high service continuity for critical
circuits. Integrated MCB and RCD protection is the best solution for the
installations where high service continuity is a must under conditions
such as extreme weather, harmonics and temporary working currents.
Moreover, it is possible to detect any source of failure in a circuit, conveniently, be it a short circuit, overcurrent or residual current, thanks
to IDPN VIGI. IDPN VIGI accelerates this process with the double VisiTrip indicators integrated on the device allowing for immediate failure
detection with ease. IDPN VIGI opens the relevant circuit only in case
of a residual current failure, isolating the situation immediately. The
device offers the ease of cordless installation with integrated products
with added benefit of eliminating absolute power outages. With the
aforementioned features, IDPN VOGO offers a time-saving, efficient
and reliable solution to institutions.
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Türk Halkı Elektrikli Araçlara Hazır

B

oğaziçi Üniversitesi tarafından Türkiye’de elektrikli araçlar konusunda ulusal ölçekte yapılan araştırma, tüketicilerin genel
eğiliminin elektrikli bir araç satın almak yönünde olduğunu
ortaya koydu. 2017 yılı sonu itibariyle 2 bin 500 civarında olan elekt-

elektrikli araç optimum pazar payı gibi bilgileriyle ülkemizin elektrikli araç stratejilerini desteklemek üzere bir yol haritası sunuyor.
Ülke çapında elektrikli araç konusundaki farkındalığı ve kullanım
alışkanlıklarını araştıran bir anket çalışmasını da içeren araştırma

EPAM Başkanı ve Endüstri Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu

rikli aracın 4 yıl içinde 140 bine çıkması öngörülürken, 14 bin ticari
ve 70 bin ev tipi şarj ünitesinin kurulması bekleniyor. İklim değişikliğine karşı elektrikli araçlarla engellenecek sera gazı salınımın da hesaplandığı araştırmada, ilk defa Türkiye’de güneş enerjisi ile çalışan
şarj noktaları ve otoparklar için ideal lokasyonlar belirlendi.
Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye’deki elektrikli araçların geleceğini ve
enerji altyapısına olası etkilerini incelemek amacıyla anket, yüz
yüze derinlemesine görüşme ve analizleri içeren Türkiye’nin ulusal
ölçekte en güncel araştırmasını gerçekleştirdi. Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) Başkanı ve Endüstri
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve
Araştırmacı Dr. Zafer Öztürk tarafından yürütülen ‘’Türkiye Ulaştırma
Sektöründeki Elektrikli Araçların İklim Değişikliği ve Elektrik Talebi
Etkileri Projeksiyonu’’ başlıklı araştırma, Türkiye’de elektrikli araçların
yaygınlaştırılmasıyla oluşacak çevresel faydalar, altyapı maliyetleri,
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kapsamında, her 10 kişiden 8’inin elektrik aracı bildiği ortaya çıkarken, hibrit araç ile elektrikli araç arasındaki farkın bilinirliğinin düşük
olduğu görülüyor.
Türk Halkı Elektrikli Araç Kullanmak İstiyor
Anket sonuçlarına göre elektrikli araç hakkında bilgi sahibi olsun
veya olmasın, araştırmaya katılanların çoğu elektrikli araç satın almayı istiyor. Elektrikli aracı bilenlerin yüzde 80’i, bilmeyenlerin ise
yüzde 65’i elektrikli araç satın almayı düşünebileceğini net bir şekilde belirtiyor. Elektrikli araç satın almak isteyenlerin bu tercihinin
arkasında; elektrikli araçların düşük maliyetli, tasarruflu ve çevre
dostu olması gibi nedenler ön plana çıkıyor. Elektrikli araç satın almayı düşünmeyenlerde ise; elektrikli araç hakkında yeterli bilgiye
sahip olmamak, Türkiye’de henüz yaygınlaşmamış olması ve teknik
özelliklerin yetersiz kalacağı yönünde algıların öne çıktığı görülüyor.

elektrik

haber

electric
Sera Gazı Salımından Büyük Tasarruf
Elektrikli araçlar ve Türkiye’nin durumu ile ilgili yapılan en güncel
araştırma özelliğine sahip olan çalışmada, elektrikli araç kullanımının iklim değişikliğine etkisi de incelendi. Araştırmaya göre 2035
yılına kadar elektrikli araçları dolaşımda tutmak için yıllık 2.6 milyar
kWh eşdeğerinde enerji ihtiyacı öngörülüyor. Ancak elektrikli araç-

riyerler yüzde 47’lik bir oran oluşturuyor. Bu kişilerin yüzde 19 bilgi
eksikliği olanlar, yüzde 18 ise “Altyapısı yok” diyenlerden oluşuyor.
Dolayısıyla şarj istasyonlarının yaygınlaşması, bu altyapının gelişmesinde kritik önem taşıyor. Türkiye’de hibrit araçları saymazsak
2017 yılı sonu itibariyle yaklaşık 2.500 elektrikli aracın kullanımda
olduğunu biliyoruz. Bugün en lüks araç segmentinden en ekonomik

Soldan Sağa: EPAM Başkanı ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Araştırmacı Dr. Zafer Öztürk

ların şarjı tamamen yenilenebilir enerjiden sağlanırsa, 2022 yılına
gelindiğinde yıllık 1.3 milyon ton CO2 kazanımı elde edilecek.
Araştırmanın hem sektörün hem de kamunun faydalanacağı pek çok
iç görü ve analiz barındırdığını belirten Boğaziçi Üniversitesi Enerji
Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) Başkanı ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu şu bilgileri paylaştı:
Gürkan: Elektrikli Araçların Kaynağı Yenilenebilir Enerjiden
Sağlanırsa, Pazar Daha Hızlı Büyür
“Boğaziçi Üniversitesi olarak yaptığımız araştırmada Türk halkının
elektrikli araçlar konusunda oldukça istekli olduğunu gördük. Araç
sahibi olan veya önümüzdeki 2 yıl içerisinde araç satın almayı planlayan 600 kişi ile gerçekleştirdiğimiz anket sonucunda halkımızın
elektrikli araçlara büyük ilgi duyduğu, ancak yeterli bilgiye sahibi
olmamalarının ve elektrikli araçların şarjına yönelik yeterli altyapı
bulunmamasının elektrikli araçlarının yaygınlaşmasının önündeki
temel engeller olduğu verisine ulaştık. Bir başka deyişle, elektrikli
araç satın almayı düşünmeme sebepleri arasında algıya yönelik ba-
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araçlara kadar, tüm otomotiv markalarının elektrikli araçlara yönelik
kaçınılmaz çok güçlü bir eğilimi bulunuyor. Tamamen geçişi sağlamasalar bile portföylerinde en az bir temiz araca yer verme gayretleri var. Dolayısıyla hızlı büyümesi beklenen bu endüstride elektrikli
araçların kaynağı yenilenebilir enerjiden sağlanırsa, elektrikli araç
pazarı gerçek anlamda sürdürülebilir büyüme trendine girecektir.”
Dünyadaki benzer örnekleriyle endüstri hakkında bilgi veren Kumbaroğlu, “Örneğin elektrikli otomobil devriminin öncülüğünü üstlenen Norveç’te elektriğin yüzde 94’ü yenilenebilir kaynaklardan
ve yaklaşık 17 g/kWh sera gazı salımı ile üretiliyor. Türkiye’de ise bu
oran yüzde 29 ve elektrikle birlikte yaklaşık 520 g/kWh sera gazı salımı üretiliyor. Yani Türkiye’de şebekeden elektrik alan araç Norveç’te
şebekeden şarj olan bir elektrikli araca göre yaklaşık 30 kat daha
fazla sera gazı salımına neden oluyor. Şarj sistemi kuran şirketlerin
yenilenebilir enerji kullanmaları sağlanırsa ancak elektrikli araçlara
geçiş sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekler. Çalışmamızı bu
vizyonla gücünü doğrudan güneş enerjisinden alan şebeke destekli
fotovoltaik şarj istasyonlarına odaklı geliştirdik.
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Elektrikli araç kullanımına geçişi güneş enerjisiyle birlikte düşünmek
gerekiyor. Aksi takdirde ilave elektrik ihtiyacından ortaya çıkan ilave
sera gazı salımı, benzin ve dizel kullanımındaki tasarrufun azalttığı
sera gazından fazla oluyor. Boğaziçi Üniversitesi Enerji Modelleme
Sistemi ile yaptığımız simülasyon sonuçları bunu açıkça ortaya koyuyor. Elektrikli araçların şarjında kaş yaparken göz çıkarmamak için
güneşe ihtiyaç var” dedi.
EPAM Başkanı ve Endüstri Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu

İlk Defa Türkiye’de Temiz Enerji İle Çalışan Şarj Noktaları İçin
İdeal Lokasyonlar Belirlendi
Araştırmada coğrafi bilgi sistemi üzerinde çalışılarak güneş destekli
şarj istasyonlarının ve otoparkların kurulumu için de bir analiz yapıldı. Türkiye için güneş sahaları ve güneş potansiyeli de araştırmaya dahil edilerek şebeke ile bağlantıya sahip ve güneş potansiyeli
yüksek noktalar belirlendi. Hazırlanan coğrafi bilgi sistemi haritası,
elektrik şarj istasyonlarının ve otoparkların güneş enerjisi kullanarak
nerelerde kurulabileceği konusunda tüm sektör için rehber görevi
görecek. Karayolları haritasının da dahil edildiği ve elektrikli araçların ortalama menzilleri hesaplanarak çıkarılan optimum lokasyonlar
sayesinde, elektrikli araçların Türkiye çapında mesafe kat ederken
şarjları bitmeden, nerelerde şarj istasyonu kurulabileceğinin haritası
çıkarıldı.
Elektrikli Araçların Yaygınlaşması İçin Teşvik Çok Önemli
Araştırmada görev alan Dr. Zafer Öztürk de elektrikli araçlarla ilgili
çıkan en önemli iki sonucun otopark ve elektrikli şarj istasyonları olduğunun altını çizdi. Öztürk, “Elektrikli parkların nasıl gelişeceği ve
elektrikli şarj istasyonlarının nasıl yaygınlaşacağı konusunda şirketlerden, akademisyenlerden, otomotiv sektöründen ve bu alandaki
STK’lardan konunun uzmanlarıyla yaklaşık 30 kişiyle derinlemesine
yüz yüze görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler de araç almayı düşünenlerin istasyon yokluğundan yakındığını, istasyon yatırımı yapmayı
düşünen yatırımcıların da elektrikli araca talep olmadığını ve bu
alanda teşvik mekanizmasının bulunmadığını belirttiğini gösterdi.
Bir şekilde iki mekanizmayı da aynı anda ilerletecek bir teşvik mekanizması oluşturmak gerekiyor.

146

www.sektorumdergisi.com

Mayıs May 2018

Özellikle kamu ve özel sektörün bu alanda bir araya gelmesi, elektrikli araçların yaygınlaşması konusunda büyük fark yaratacaktır. Örneğin İngiltere’de bu teşvik mekanizması doğrultusunda, elektrikli
araçların belirli bölgelere ücretsiz girmesi gibi uygulamalarla öncelikli olarak elektrikli araca olan talep artırıldı ve beraberinde şarj
istasyonu yatırımı geldi. Bir diğer yöntem de elektrikli araç şarj istasyonları yatırımları için teşvik getirilmesi ve istasyonların gelişmesiyle elektrikli araç sahipliğinin artmasının sağlanması. Dolayısıyla
bu alanlarda teşvik mekanizması geliştirmek, temiz araç kullanımı
konusunda kilit öneme sahip” diye konuştu.
2022 Yılında Türkiye’de 140 Bin Elektrikli Araç, 14 Bin Ticari
Ve 70 Bin Ev Tipi Şarj Ünitesi
Sektör temsilcileri ve akademisyenlerle yapılan derinlemesine analiz çalışmalarına göre, 2022 yılında 140.000 elektrikli aracın ve 14
bin ticari şarj ünitesinin aktif olarak kullanımda olması bekleniyor.
Mevcut elektrik altyapısı ile 14 bin şarj ünitesinin yüzde 25’inin Fast
Charger (Hızlı Şarj Ünitesi, DC), geri kalan yüzde 75’inin ise AC şarj
ünitesi olacağı öngörülüyor. 2022 projeksiyonunda, ev tipi şarj ünitelerinin ise 70 bin civarında olması bekleniyor.
Tüketiciler Elektrikli Araçlarını Ortalama 15 Tl’ye Şarj Etmeyi
Düşük Maliyetli Ulaşım Olarak Görüyor
Bununla birlikte bugün şarj altyapı sağlayıcıları, hizmet verip işlettikleri ticari şarj ünitelerinde ortalama 15 TL talep ederken, araştırmada tüketicilerin elektrikli aracı şarj etme fiyatı konusundaki algısı
da araştırıldı. Çalışmada, ortalamada 150 km için 15 TL gibi bir ücretin, tüketiciler tarafından düşük maliyetli ulaşım olarak kabul gördüğü ve tüketicinin elektrikli araçlardan beklediği faydayı sunduğu
ortaya çıktı.
EPDK’nın meclis komisyonuna sunduğu verilere göre 2017 sonu itibariyle aktif olarak kullanımda olan ve halka açık durumdaki şarj istasyonu sayısının 400 olduğunu aktaran Dr. Zafer Öztürk, bu alanda
teşvik mekanizmasının önemini vurguladı.
Elektrikli Araç Kullanımına Geçişte En Önemli Adım Şarj
İstasyonu Yatırımı
Elektrik altyapısına neredeyse hiç yatırım yapmaksızın elektrikli ve
temiz araç kullanımına geçiş yapılabileceğini vurgulayan Dr. Öztürk,
‘’Burada slow charger’lar için herhangi bir çalışmaya gerek olmayabilir ancak fast charger’lar için elektrik altyapısında minör iyileştirmelere gerek duyulacaktır.
Türkiye, elektrikli araç kullanımına geçiş amacıyla şarj istasyonu yatırımı yaparsa, 2022 yılı için öngörülen 140 bin elektrikli aracın çok
daha ötesine geçebilir çünkü Türkiye’nin mevcut altyapısı, çok daha
fazlasını kaldırabilecek düzeyde. Tek ihtiyacımız olan park olanakları
gibi yan teşviklerle sektörün rahatlatılması’’ diye konuştu.
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Mısır’daki Otel İnşaatı Projelerine
8 Milyar Dolarlık Yatırım

M

ısır hükümeti, turizm sektörüne daha önce benzeri görülmemiş bir teşvik sunuyor. Konaklama sektörünün hareketlenmesini sağlayacak olan 8 milyar dolar değerindeki teşvikle inşaat sektörünün de ivme kazanması bekleniyor.

Dev Yatırımlar İçin Platform Oluşturacak
Ortadoğu’daki en büyük inşaat etkinliği portföyüne sahip olan The
Big 5 Show tarafından, ülkede gerçekleşmekte olan büyük altyapı ve
inşaat projeleri nedeniyle Mısır, küresel yapı sektörü için en önemli

Mısır’da giderek değerlenen turizm pastasından pay almak isteyen
dünyanın dört bir tarafından gelen firmalar, 18 – 21 Eylül’de ilk kez
bir Kuzey Afrika ülkesinde düzenlenecek olan ve Expotim & Ladin
Grubu’nun milli katılım sağlayacağı The Big 5 Construct Egypt için
Kahire’de toplanacak.
Mısır’daki konaklama projelerinin yaklaşık yüzde 60’ının konsept ve
tasarım aşamasında olduğunu belirten Big 5 Construct Egypt Fuarı
Portföy Etkinlik Direktörü Josine Heijmans, “Bu rakamlar bize; gelecek birkaç yıl içerisinde hizmete girmesi beklenen konaklama sektörü projelerinde ciddi bir stok olduğunu göstermektedir’’ dedi.

buluşma noktalarından biri olarak ilan edilmiş durumda. Mısır’da
gerçekleşecek olan The Big 5 Construct Egypt Fuarı’ nda bu noktada;
devam etmekte olan 363 milyar dolar değerindeki inşaat projeleri
için yatırımcılara platform oluşturacak.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Josine Heijmans, “Mısır’da,
Kahire gibi büyük şehirlerin önümüzdeki yıl içerisinde, Fairmont
Pyramids Hotel & Residences ve Kahire Business Park’taki Hilton
Garden Inn de dahil olmak üzere yaklaşık 17.500 civarı markalı otel
odası sunması bekleniyor. Mısır hükümeti ise, ekonomik faaliyetleri
çeşitlendirmek ve istihdam oranlarını artırmak için turizm ve konaklama
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sektöründeki yatırımları hızlandırmış durumda. Bu da kaçınılmaz bir
şekilde inşaat sektöründe hem Mısırlı hem de uluslararası firmaların sıkı bir şekilde takip ettiği büyük fırsatları doğuracak’’ ifadelerini
kullandı.

Mısır, İnşaat Sektörü İçin En Önemli Pazarlardan Biri Haline Geldi
Mısır’da hâlihazırda devam eden inşaat projeleri ise bir hayli iddialı.
Bu projelerden Sharm El Sheikh’de yer alan Four Seasons Resort’un
380 milyon değerinde olan genişletme çalışması bu yıl sonunda
tamamlanacak. Buna ek olarak, Matrouh Sahil Bölge Yönetimi,
270 milyon dolar değerinde Otel-Apartman Kompleksini, Sidi Abdul Rahman’daki 150 milyon dolar değerindeki The Adress Resort
Marassi kompleksini ve 135 milyon dolar değerindeki Agiba Plajı’nı
hizmete açacak.
Ayrıca İskenderiye’nin de ülkenin önemli yatırımlarından bazılarına ev sahipliği yapması bekleniyor. 2019 yılı sonuna kadar Kuzey
Sahili’nde 225 milyon dolar değerindeki City Stars Al Sahel birinci
bölümünün ve 124 milyon dolar değerindeki Hayat Alex Park’ın da
yine birinci bölümünün tamamlanması planlanıyor.

Şu anda Mısır inşaat sektörüne yönelik yoğun bir ilginin söz konusu
olduğunu dile getiren Josine Heijmans, inşaat ürünleri ve malzemeleri konusunda en büyük üreticilerden ve distribütörlerden bazıları
olan ‘Uluslararası Underwriters Laboratories (UL)’, Suudi Arabistan

merkezli ‘Al Bawani’ şirketi, ‘The Egyptian Sphinx Glass’, ‘Ezzsteel’
ve ‘Al Amal’ dâhil olmak üzere önde gelen birçok firma ile ortaklık
anlaşmaları imzaladıklarını kaydetti. The BIG 5 CONSTRUCT EGYPT
Fuarı’na geniş bir uluslararası katılım beklediklerini de ifade eden
Heijmans, ‘’Bu katılımcılardan biri olan Yunanistan, ilk kez düzenlenecek olan fuarımız için resmi ülke ortağımız olarak, fuarda hatırı
sayılır genişlikte bir alanı kendisine tahsis etmiş oldu’’ dedi.
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Beton endüstrisi ekipmanlarında dünya liderlerinden biri olan
Alman ‘Zenith Maschinenfabrik’ firması da The Big 5 Construct
Egypt’da yerini alan bir diğer uluslararası katılımcı firma. Şirketin
CEO’su Heiko Boes, “Mısır yıllardır inşaat sektöründe dinamik ve büyüyen bir pazar. İlk aşamada 2020 ve 2022 yılları arasında sağlanması planlanan yeni sermayenin inşaat malzemelerine olan talebi
önemli ölçüde artırdığı sonucuna vardık’’ dedi. Mısır inşaat sektörü
ile ilgili değerlendirmede bulunan Boes, “İnşaat şirketleri üretim kapasitelerini artırmak için yeni makineler arıyorlar ve yeni ekipmanlara yatırım yapmaya hazırlanıyorlar. Bu nedenle, inşaat sektörünün
daha da büyümesini beklediğimiz Mısır bizim için çok önemli bir
pazar haline geldi” diye konuştu.
18-21 Eylül’de Mısır Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek
olan THE BIG 5 CONSTRUCT EGYPT Fuarı’nda, Fabrika Makinaları ve
Taşıtları (PMV), Mekanik-Elektrik-Sıhhi Tesisat (MEP) Hizmetleri,
Bina İç Mekanları & Bitirmeler, Bina Giydirme ve Özel İnşaatlar, El
Aletleri & İnşaat Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri ve İnovasyon olmak üzere altı farklı ürün sektörüne sahip olacak.
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ELDER Genel Sekreteri Uğur Yüksel: Kalite Sistemi
Şirketlerin Gelirlerine Yansımayacak

E

LDER Genel Sekreteri Uğur Yüksel, tedarik sürekliliği kayıt sistemi veya kalite sisteminin dağıtım şirketlerine gelir açısından
2018 yılında çok fazla yansımayacağını söyledi. ELDER Genel
Sekreteri Uğur Yüksel 3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi ISTRADE
2018’de “Perakende Elektrik Piyasaları ve Dağıtım” adlı panelde
yaptığı değerlendirmede, tedarik sürekliliği kayıt sistemi veya kalite
sisteminin şirketlere gelir açısından 2018 yılında çok fazla yansıyacak gibi gözükmediğini, bundan sonra şirketlerin iç süreçlerini bu
hedefleri tutturup kalite faktöründen doğacak ilave gelirleri elde
edecek şekilde yaşamaya çalışacaklarını söyledi.

ELDER Genel Sekreteri Uğur YÜKSEL

Yüksel şu ifadeleri kullandı: “Kalite faktörü aslında mevzuatın ilk
düzenlendiği andan itibaren gündemimizdeydi. Sadece şirketlerin
gelir gereksinimine bugüne kadar yansıtılmamıştı. Aslında modelimiz de temelinde çıktılar üzerinden şirketlerin cezalandırıldığı veya
ödüllendirildiği bir bakıma özdenetimin çıktılar üzerinden yapıldığı
bir yaklaşımla kurgulanmıştı. Bugün bu sene itibariyle kalite faktörünü hayata geçirdik. Tabi uygulamada detayda çok farklı resimlerle
karşı karşıya kalıyoruz. Tedarik sürekliliği kayıt sistemi EPDK tarafından geçmişte de mevzuat içinde yer verilmiş ama niteliği konusunda çok fazla detaya girilmemiş bir düzenlemeydi. Şirketlerden
bunu yapması talep edilmişti ama yapılacak tedarik sürekliliği kayıt
sisteminin özellikleri konusunda çok fazla bir detay yoktu. Son kalite
yönetmeliği düzenlemesiyle birlikte 22 başlıktan oluşan tedarik sürekliliği kayıt sistemiyle ilgili teknik kıstaslar belirlenmiş oldu. Sahadan gerçek zamanlı doğru verinin akması yönünde atılması gereken
adımlar tarif edilmiş durumda. Dolayısıyla özellikle kalite faktörü ve

154

www.sektorumdergisi.com

Mayıs May 2018

müşteri memnuniyetinin en önemli bileşeni olan Kesintilerin süresi
ve sıklığı artık hassas bir şekilde izlenebiliyor olacak. Şirketler, regülatör ve müşteriler açısından da umarız hayatlarında farkedebilecekleri kadar da bir ilerleme olacak. Şirketler açısında ELDER olarak
vurgulamamız gereken husus var. Her ne kadar bir pozitif gelir üretebilme ihtimali mevzuatla düzenlenmiş olsa da 22 kalemin sahada
AG seviyesinde yüzde 90 oranında hazır olması zorunluluğu teoride
mümkün kılınan geliri pratikte imkansız hale getiriyor. Şirketlerimizin çoğu 31 Ocak 2018 itibariyle bu 22 teknik kriterin tamamını
hazırlayabilme imkanına sahip değil ne yazık ki. Dolayısıyla kalite
faktörüyle elde edilmesi düşünülen toplamdaki gelir gereksiniminin
yüzde 3.5’u gibi bir rakam var bu da 2018 yılı için 450 milyon liralık
bir potansiyel gelir anlamına geliyor ve bunun yüzde kırkı tedarik
sürekliliği kayıt sistemi ve kesinti sayısı ve sıklığıyla ilgili verilerin
doğruluğundan oluşuyor ve biz de yüzde 40’ını kaybediyoruz. Bütün
bu uzun açıklamaların özeti tedarik sürekliliği kayıt sistemi veya kalite sistemi şirketlere gelir açısında 2018 yılında çok fazla yansıyacak
gibi gözükmüyor. 2019 da da keza yansımasıyla ilgili eleştiriler var.
Bu bizim realitemiz. Bundan sonra şirketler iç süreçlerini bu hedefleri tutturup kalite faktöründen doğacak ilave gelirleri elde edecek
şekilde yaşamaya çalışacaklar.
Çok fazla Almanya ile Türkiye arasındaki elektrik kesintisi karşılaştırması yapıldığına dikkat çeken Yüksel, “Türkiye’de dağıtımın yatırımı
ve işletmesi için yani kaliteli hizmeti doğru yapabilmek için ödenen
bedel kilovatsaat başına Almanya’dakinden üçte bir oranından daha
az. Eurodaki son değişimle herhalde dörtte birine falan geldi. Bir de
bunu dağıtılan enerji üzerinden toplam enerjiye çevirdiğinizde neredeyse bire on kadar bir fark oluşuyor. Bir de on yıllık ve yirmi yıllık
dönemlerde aynı şekilde süregeldiğini düşündüğünüzde aslında
bizim kalite ile iligil beklentilerimizi özelleştirme sonrasındaki etkileri için yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Özel şirketler kamu
sektörün kıyasla şu anda reel rakamlarla yedi sekiz kat fazla yatırım
yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz uygulama dönemi için 27 milyar
liralık bir yatırım talebinde bulunmuştuk. Tarife yetkisi üzerinden 18
milyarlık bir bütçe onaylandı.”
Çatı Üstü GES’ler İle Başa Çıkabiliriz
Elektrik dağıtım şirketlerinin çatı üstü GES uygulamaları ile başa çıkabilecek potansiyele sahip olduğunu kaydeden Yüksel, sektör için
yıkıcı olabilecek diğer alan olan elektrikli araç depolamanın şebekeye daha fazla yük olacağından bunu yönetmenin çok güç olduğunu
ve apayrı tedbirler gerektirdiğini belirtti. Kaynak: Enerji Günlüğü

elektrik

haber

electric

Volvo FL Electic Ortaya Çıktı

S

on derece çevreci olan elektrikli kamyon Volvo FL Electric, ilk
olarak İsveç’in Göteborg kentinde çöp toplama ve geri dönüşüm hizmetlerinde kullanılacak. Dünyanın en büyük ikinci ağır
kamyon üreticisi Volvo Trucks, ilk elektrikli kamyonu FL Electic için
teknik detayları lansman öncesi yayınladı. Volvo FL Electric, resmi

Bu menzil şehir içi kullanımı rahatlıkla karşılayabilecek düzeyde.
Zaten FL Electric de çöp toplama ve şehir içi kargo taşımacılığı gibi
amaçlara hizmet etmek için geliştirilmiş bir e-kamyon.
300 kW enerji kapasiteli lityum-iyon piller 150 kW DC hızlı şarj sistemi ile sadece birkaç saat içerisinde tamamen şarj olacak. Ancak

olarak 18-28 Mayıs 2018 tarihlerinde Almanya’nın Münih kentinde
düzenlenecek olan IFAT 2018’de tanıtılacak. Şirketin otobüs üretimi
gerçekleştiren departmanı Volvo Buses ile teknoloji paylaşımı yapılarak geliştirilen elektrikli kamyonun seri üretimine 2019 yılında
Avrupa’da başlanacak.
16 ton ağırlığa sahip olan FL Electric, 185 kW’lık yüksek performanslı
elektrikli motoru ile 245 beygir güç ve 425 nM tork üretim gücüne
sahip. Ayrıca 100 ila 300 kWh enerji kapasitelerine sahip iki ila altı
lityum-iyon pil seçenekleriyle 300 km elektrikli menzile sahip.

şarj süresi 22 kW’lık AC kullanımı ile 10 saate kadar çıkabilir. Ayrıca
tüm elektrik bataryaları Samsung’un pil ve akü üretim birimi olan
Samsung SDI tarafından üretilecek.
Volvo Trucks CEO’su Claes Nilsson yaptığı açıklamada “ Geliştirdiğimiz ilk tam elektrikli kamyon olan Volvo FL Electric, Volvo Group’un
elektrikli ulaşım teknolojilerindeki derin bilgi ve birikimi sayesinde başarıya ulaştı. Volvo Buses ile ortak olarak geliştirdiğimiz ilk
e-kamyonumuzu çevreci bir ulaşımın hizmetine kazandırmaktan
gurur duyuyoruz” dedi.
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Liselilerin Geliştirdiği Projeyle
Kaldırımlardan Elektrik Üretilecek

C

ankırı Lisesi 11’inci sınıf öğrencileri Ayşe Uzun ve Beyza Yıldız,
kaldırımda yürüyen insanların, yere uyguladıkları basınçları
elektrik enerjisine dönüştürecek bir proje geliştirdi.
Çankırı Lisesi tarafından açılan TÜBİTAK Bilim Fuarı’na ‘Piezo Elektrik’
projesi ile katılan Ayşe Uzun ve Beyza Yıldız’ın hazırladıkları proje

basıncı elektrik enerjisine dönüşecek. Elektrik bağımlılığını da azaltabilecek bir proje” dedi.
İnsanlar Yürürken Farkına Bile Varmayacaklar
Bilim fuarına farklı bir proje ile katılmak istediğini dile getiren Beyza Yıldız da ilk olarak internette araştırma yaptığını söyledi. Yıldız,

dikkat çekiyor. İki öğrenci, kaldırımların altında döşenen sistem ile
insanların yürüdüğünde basıncı elektrik enerjisine dönüştürecek
proje hazırladı.
Elektrik Bağımlılığını Azaltabilecek Proje
Öğrencilerden Ayşe Uzun, ‘Piezo Elektrik’ projesinin enerji konusunda çok faydalı bir proje olduğunu belirterek, “Bizim projemizi arkadaşımız internetten ayakkabıda olan şeklini görmüş. Biz de ‘kaldırıma yapıldığında nasıl bir sistem olur?’ diye düşündük ve bu projeyi
geliştirdik. Basınç ile elektrik üretiyoruz ve bu elektriği depolayarak
sokakların, AVM’lerin elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanıyoruz.
Kaldırımların altına döşenen bu sistem ile insanlar her bastığında

projenin küçük bir örneğini yaptıklarını aktararak, “Projede 9 tane
piezo elektrik, led, kablolar ve şarj edilebilir boş piller kullandık.
Elimize uyguladığımız basınç ile LED lambalar yanıyor ve boş piller
için elektrik depo ediliyor. Bizim yaptığımız küçük bir örnek. Kaldırım altlarına yapılan sistem çok daha büyük olacak. İnsanlar yolda
yürürken bu sistemin farkına bile varmayacaklar” diye konuştu.
Projenin faydasından bahseden Yıldız, “İlerde tükenecek olan enerji
kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynağı olacak. Bu projemizde yenilenebilir bir enerji kaynağı şeklinde tasarlandı. Bu sistem ile
sokak lambaları, dükkanlar, AVM’lerin elektrik ihtiyacı giderilmiş
olacak” şeklinde konuştu. Kaynak ( DHA)
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Enerjinin Yarısını Yerli Kaynaklardan Temin Ediyoruz

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yerli kaynaklara büyük önem
verdiklerini belirterek, “Şu anda ürettiğimiz ürünlerin yaklaşık
yarısını yerli kaynaklardan temin ediyoruz. 2023’e kadar bunun üçte
ikisini yerli kaynaklardan üretmek gibi bir hedefimiz var” dedi.

megavat rüzgarın üretim miktarıyla bir doğalgaz santralinin yıllık
üretim miktarı farklıdır. O yüzden biz yenilenebiliri şu açıdan istiyoruz, emisyon olmuyor, herhangi bir atık oluşturmuyor ve yerli doğal
kaynağı kullandığımız için tercih ediyoruz. İthal kaynaklar için biz
ciddi miktarda bedel ödüyoruz. Amacımız bu rakamları düşürmek.

Dönmez yaptığı açıklamada, geçen yıl güneş ve rüzgar enerjisine
yönelik iki büyük ihale gerçekleştirdiklerini anımsattı.
Türkiye’nin, geçen yıl Avrupa’da en çok güneş santrali kurulan ülke
olduğuna dikkati çeken Dönmez, “Rüzgarda ilk üçteyiz. Bu da gösteriyor ki yenilenebilir enerjide Türkiye’de halen fırsatlar var. Bir sevindirici tarafı da bu teknolojileri üreten dünya çapındaki firmaların
Türkiye’ye gelip üretim tesislerini kuruyor olmaları. Ar-Ge merkezlerini buraya kuruyor olmaları bizim açımızdan son derece önemli”
diye konuştu.
Dönmez, şöyle devam etti: “Geçen yıl 4 bin megavat güneş enerjisi
santralini devreye aldık. Muhtemelen bu sene de yine bin megavat
civarında bir güneş panelinin devreye gireceğini düşünüyorum.
Belki bir 600 megavat civarında da rüzgar türbini devreye girer. Bin

Şu anda ürettiğimiz ürünlerin yaklaşık yarısını yerli kaynaklardan
temin ediyoruz. 2023’e kadar bunun üçte ikisini yerli kaynaklardan
üretmek gibi bir hedefimiz var. Yenilenebilir ve yerli kömürle alakalı
politikalarımız bu amaca hizmet etmek için belirlendi. Enerjide dışa
bağımlılığı azaltmak için yerli kaynaklara büyük önem veriyoruz.”
Bakanlık olarak büyük bir ağaçlandırma kampanyası başlattıklarını hatırlatan Dönmez, “Geçtiğimiz hafta başlattığımız kampanya
ile her doğalgaz ve elektrik abonesi için birer fidan dikilecek o ilde.
Trafiğe çıkan her yeni taşıt için de o ilde bir fidan toprakla buluşturulacak. Buna doğalgaz, elektrik ve akaryakıt sektörümüz destek veriyor. Benzer şekilde kömür üreticileri de destek verecek. Toplamda 5
milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Bir enerji bir nefes diye yola
çıktık” dedi.
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Enerjisa’dan 162 Milyon Liralık Tahvil İhracı

E

nerjisa Enerji, beş yıl vadeli 162 Milyon Lira tutarında TÜFE’ye
endeksli yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda
halka arz yoluyla Borsa İstanbul’a gelen Sabancı Holding ve

deki borçlanma maliyetimizi CPI+500 baz puanda sabit tutmak bizim için önemli” dedi. Yılın ilk üç ayında Türkiye’de toplam 46 Milyar
TL’lik ihraç gerçekleşti. Bunun 31 Milyar 700 Milyon TL’si bankalar

Enerjisa Enerji CFO’su Sascha Bibert

Alman E.ON ortaklığı Enerjisa Enerji, şimdi de beş yıl vadeli tahvil
ihracı gerçekleştirdi. 162 Milyon Lira tutarındaki TÜFE’ye endeksli
tahvil ihracı Enerjisa’nın bugüne kadar gerçekleştirdiği altıncı tahvil
ihracı oldu. Enerjisa böylece, Türkiye Özel Sektör Tahvil Piyasası’ndan
toplam 1 Milyar 350 Milyon TL’lik finansman sağlamış oldu. Enerjisa
Enerji CFO’su Sascha Bibert, bu yılki tahvil ihracına yatırımcılardan
yoğun talep geldiğini belirterek “Beş yıl vade süresini ve aynı vade-
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tarafından gerçekleşirken, 12 Milyar 200 Milyon TL’si banka dışı finans sektöründe, 2 Milyar 100 Milyon TL’si ise reel sektör tarafından
yapıldı.
Enerjisa Enerji, 162 Milyon TL tutarındaki bu son ihracıyla, tedavüldeki reel sektör tahvillerinin yaklaşık yüzde 15’nin ihraçcısı pozisyonuna ulaştı.
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Işıkyuvar ve Işıkküre GES Projelerinin
İzleme ve Bakımı Maxima’dan
ürkiye’nin çeşitli bölgelerinde yer alan güneş enerjisi santrallerinin izleme ve bakım & onarım hizmetlerini başarıyla gerçekleştirmekte olan Maxima, referanslarına bir yenisini daha ekledi. Maxima Türkiye’nin önde gelen enerji firmalarından YBT enerji

T

leri ve performans takibi, tesis yönetimi, arızalara anında müdahale,
yedek parça ve stok yönetimi, üretim optimizasyonu, santrallerin
teknik değerlendirmesi ve performans tespiti, çöken veya hasar
gören santrallerin rejenerasyonu, sigorta danışmanlığı vb. hizmetleri

ile Antalya’da yer alan toplam 2,33 MWp kurulu gücündeki Işıkyuvar
ve Işıkküre GES Projeleri için izleme, bakım & onarım sözleşmesi imzaladı.
Maxima, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yer alan güneş enerji santrallerinin izleme, bakım & onarım hizmetleri kapsamında; santrallerin uzaktan izlenmesi, önleyici ve düzenleyici bakım, üretim analiz-

sağlıyor. Maxima tüm bu hizmetleri, Türkiye’nin 5 bölgesinde bulunan servis ofisleri birlikte alanında uzman teknik ekipleriyle gerçekleştiriyor.
Maxima hali hazırda Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki toplam 140
MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santraline izleme, bakım &
onarım” hizmeti sağlıyor.
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Aksa Jeneratör’e İngiltere’den Ödül

D

ünyanın en büyük 5 jeneratör üreticisi arasında olan Aksa Jeneratör, 3. Havalimanı İGA’ya verdiği destek ile Critical Power
& Decentralised Energy Fuarı kapsamında düzenlenen Power
Industry Awards’ta ‘Yılın Projesi’ ödülüne layık görüldü. Türkiye, Çin
ve Amerika’daki üretim tesisleriyle global jeneratör markası Aksa
Jeneratör, dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İGA (İstan-

Sponsorları arasında Aksa Jeneratör’ün de yer aldığı Avrupa’nın en
büyük ve en saygın fuarı olan Critical Power & Decentralised Energy
Fuarı’na birçok sektör katılımcısı ziyaret etti.
İGA’nın Tüm Enerjisi Aksa’ya Emanet
Üç kıtada üretim yapan ve 160 ülkeye ihracat gerçekleştiren Aksa
Jeneratör, 350’den fazla destinasyon, 15’den fazla havayolu şirketi,

bul Grand Airport)’ya verdiği destek ile İngiltere’de gerçekleştirilen
Power & Decentralised Energy Fuarı kapsamında düzenlenen Power
Industry Awards’ta ‘Yılın Projesi’ ödülünü aldı.
Avrupa’nın en büyük ve en saygın fuarı kapsamında düzenlenen Power Industry Awards ödülünü kazanmaktan ötürü gururlu olduğunu
söyleyen Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker; “Günümüzde kesintisiz
enerji tüm sektörlerde çok önemli bir rol oynamaya başladı. Biz de
dünyanın en büyük 5 jeneratör üreticisi arasında olarak İngiltere’de
bu ödülü alan ilk Türk şirketi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dünyada her sektörde adımızı duyurmak ve kesintisiz enerji sağlamak
için çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz” dedi.

200 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenen Türkiye’nin en büyük
havalimanı projesi, İGA’nın ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi karşılıyor.
Sahada kullanılan 300’ün üzerinde mobil jeneratör ve 30 tanesi
senkron olmak üzere toplam 45 adet 2500 kVA jeneratör desteği
veren Aksa Jeneratör, yapımı hızla devam eden havaalanı projesi
İGA’ya 100 MW’ın üstünde bir kapasite ile enerji tedariki sağlıyor.
Dünya’da ilk kez Uptime TIER3 sertifikasına sahip havalimanı olan
İGA, bünyesinde enerji merkezi odaları ve 2 adet data center’ı barındırıyor. Türkiye’nin son yıllardaki en büyük projesinde Aksa Jeneratör, teknik ekibiyle haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz servis desteği
sağlıyor.
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Yerli Elektrik Motoru Destek Bekliyor

P

amukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) geliştirilen yerli tasarıma
sahip elektrik motoru, seri üretim için yatırımcı arıyor. PAÜ
Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik
Makineleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Öner liderliğindeki
ekibin 17 yıldır farklı motor tasarımları üzerine çalışmaları sonucu
geliştirdiği elektrik motoru, uluslararası alanda kabul görmüş yüksek verimlilik derecesi olan IE4 sınıfındaki özellikleriyle dikkati çekiyor.

Fabrikalar için geliştirilen ve eski tip motorların yerine kullanılacak
11 kilovat gücündeki, bin 500 devir özelliğine sahip motor, verilen
gücün yüzde 93’ünü mekanik güce dönüştürüyor.
Prototipi üretilen motorun Türkiye’nin ithal ettiği IE4 sınıfı elektrikli
motorların alternatifi olacağı, bu alandaki cari açığı azaltacağı ve
yerli teknolojinin ihraç edilmesi açısından bir başlangıç noktası olabileceği belirtiliyor.
Yerli motoru seri olarak üretmek için kaynak arayan Prof. Dr. Öner,
yaptığı açıklamada, yapılan testleri başarıyla geçen elektrikli motorun Türkiye’ye hem enerji tasarrufu hem de döviz kazancı sağlayacağını söyledi.
Türkiye’nin ürettiği enerjinin yarısının sanayideki elektrik motorlarının harcadığını ve geliştirdikleri elektrikli motorun hem elektrikli
araçlarda hem de endüstrideki bütün verimsiz motorların yerine
kullanılabileceğini dile getiren Öner, “Sanayideki verimsiz motorları
çıkartıp bizim ürettiğimiz motor takılırsa hiç bir zaman kaybı yaşamadan yüksek verimli motora geçmiş olacağız. Desteklenirsek bu
yerli motorları seri üretim yapar hale geleceğiz. Tabi bu konuda çeşitli finansman kaynaklarına ihtiyaç var. Çünkü yapılan bir tasarımın
endüstriyel boyutta seri üretime geçmesi biraz zaman istiyor” dedi.
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“Fiyat Avantajı Olacak”
Öner, ürettikleri motorun yurt dışında da emsalleri bulunduğunu
belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurt dışından motor sipariş
edildiğinde 14 hafta gibi uzun bir sürede sizin elinize geliyor. Dolayısıyla servis sıkıntısı olabilir. Bizim motorumuz ise 1 ayda teslim
edilebilir. Arızalandığı zaman direk müdahale etme şansımız var.
Türkiye’de üretilecek bu motor, ithal ürünlere göre de fiyat avantajına sahip olacak. 5 bin liraya ithal edeceğiniz motor yerine aynı
özelliklere sahip bizim motorumuzu 2 bin 500-3 bin lira aralığında
alabileceksiniz.”
Öner, ayrıca PAÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin geliştirdiği “Alatay” adlı elektrikli otomobil için de yüksek verimli fırçasız doğru akım motoru tasarladıklarını anımsatarak, bunun
kullanılmaya başlandığını, bu yıl TÜBİTAK’ın düzenlediği “Efficiency
Challenge Electric Vehicle 2018” yarışlarına katılacaklarını ifade etti.
PAÜ’nün yerli elektrikli motorunun eğer imkan ve sermaye bulunabilirse yurt dışındaki muadil motorlarla yarışabileceğini ifade eden
Öner, sözlerini şöyle tamamladı: “Eğer imkan ve sermaye bulunup bu
motoru üretebilecek bir tesis kurabilirsek yurt dışındaki muadil motorlarla kesinlikle yarışırız. İki yıl üst üste TÜBİTAK yarışlarında yüzde
100 yerlilik ödülü aldık. Elektrikli aracımızın üzerinde bulunan elektronik, mekanik ve motor kısımlarının tamamını kendi bünyemizde

tasarlayıp imal ettik. Ülkemizde elektrikli araç imalatı için oluşturulan konsorsiyum tasarladığımız ya da tasarlayacağımız elektrik motorları kullanabilirler ve ülkeye büyük bir kazanç sağlanabilir.”
Kaynak: Haber 7
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Aksa Madagaskar’da Jirama’nın Santralini İşletecek

A

ksa Enerji, Madagaskar’da bulunan Jirama’ya ait 24 MW
kurulu gücündeki santralin rehabilitasyon ve işletmesi için
anlaşma imzaladı. Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ nin bağlı ortaklığı
Aksaf Power Ltd, Madagaskar’ da kurulu olan 66 MW’ lık santrali-

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamanın devamında şöyle denildi; “Rehabilitasyonu yapılacak santralin
Aksa Enerji’ye ait santralin yanında bulunması, hem lojistik avantajlardan hem mevcut iş gücü kapasitesinden faydalanılmasını

nin yanındaki Societe Jiro Sy Rano Malagasy (Jirama) ait 24 MW’ lık
santralin rehabilitasyon ve işletmesi için bir anlaşma imzaladı.
5 Yıl Garantili Alım Anlaşması
Anlaşma ile birlikte Aksa Enerji Jirama’ya ait santrali faaliyete geçirmek üzere rehabilitasyon çalışmalarına başlayacak. Santral faaliyete
geçtikten sonra 5 yıl süre ile Aksa Enerji tarafından işletilecek. Santralin rehabilitasyonu mevcut ekipmanın çalışır hale getirilmesine
yönelik makina parkının bakımı, parça değişimi gibi çalışmaları kapsayacak ve santral 6 ay içinde faaliyete geçecek. Santralin faaliyete
geçmesi ile üretilen elektrik 5 yıl süre ile garantili alım anlaşması
kapsamında Amerikan doları cinsinden Jirama’ya satılacak.

sağlayacaktır. Madagaskar’da 7 ay gibi kısa bir sürede faaliyete geçirdiğimiz santralimizin ardından gelen bu rehabilitasyon ve işletme
anlaşması, Madagaskar hükümeti ile Aksa Enerji arasındaki güveni,
şirketimizin tecrübe ve profesyonelliğine olan inancı ortaya koyması
açısından çok önemli bir göstergedir.
Mevcut santralimizin karlılığının yanında yeni anlaşmayla sağlanacak ek gelir ve karlılık 2018 yılının son çeyreğinden itibaren finansallarımıza yansımaya başlayacak olup, Mart ayında paylaştığımız
2018 yılı beklentileri içinde bulunmamaktadır.” Kaynak: Enerji Günlüğü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak:
7 Gün 24 Saat Kesintisiz Elektrik Üreteceğiz

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Akkuyu Nükleer Güç
Santrali ile ilgili olarak, ‘Bu proje sayesinde iklim ve mevsim
koşullarına bağlı olmadan 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üreteceğiz” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Akkuyu NGS’nin
temel atma töreninde konuştu.

çizen Albayrak, şunları kaydetti: “Bu nükleer teknoloji kapasitesini
düşününce bugün Türkiye için enerji ve teknoloji alanında önemli bir
miladı yaşadığımız açıktır. Akkuyu NGS ile en yüksek güvenlik standartlarına sahip son teknoloji enerji üreteceğiz. İnşaatın başlamasıyla 10 bin kişilik istihdam olacak ve bunun yüzde 80’i Türk çalışan
olacak. Santral işletmeye alındığında da 3 bin 500 kişi tüm bu tesis-

Akkuyu NGS temel atma töreninin Türkiye için bir gurur töreni olduğunu belirten Albayrak, 63 yıllık rüyanın gerçeğe dönüştüğünü dile
getirdi. Albayrak, proje için Rusya ve Türkiye arasında hükümetler
arası anlaşmanın 2010’da imzalandığını hatırlatarak, “20 milyar
dolar maliyetiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en
büyük projesinin temelini atıyoruz. Akkuyu NGS Türkiye’de kapasite
ve enerji arz güvenliği yönünden çok önemli bir rol oynayacak. Bu
proje sayesinde iklim ve mevsim koşullarına bağlı olmadan 7 gün 24
saat kesintisiz elektrik üreteceğiz. Bunu sıfır emisyonla yani çevreye
zararlı hiçbir sera gazı salımı yapmadan gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.
Nükleer enerjinin, sanayiden tarıma, uydu haberleşmeden sağlığa kadar birçok alanda önemli bir kapasite kazandıracağının altını

lerde çalışıyor olacak. İnşası ve işletmesinde ihtiyaç duyulan mal ve
ekipmanların büyük kısmı Türk şirketler tarafından tedarik edilecek.
Nükleer enerjide yabancı ülke ve firmalarla ortak yatırımlar hem ülkemize hem de bu alanda üst düzey know-how ve teknoloji transferi
sağlayacaktır.
Rusya’ya eğitim için giden 248 öğrencimizden 35’i de geçtiğimiz
aylarda eğitimini tamamlayıp döndü. Öğrencilerimizin bilgi ve tecrübeleri inanıyorum ki nükleer teknolojinin yerlileşmesi noktasında
çok ama çok önemli rol oynayacaktır.”
Albayrak, iki ülke liderlerinin gösterdiği kararlılığın projenin gerçekleşme aşamasına gelişinde büyük önem taşıdığını belirterek, Akkuyu NGS’nin Türkiye ve Rusya arasında diğer alanlardaki iş birlikleri
için de öncü rol oynayacağını sözlerine ekledi.

172

www.sektorumdergisi.com

Mayıs May 2018

elektrik

haber

electric

Elektrikli Araçta Şarj İstasyonu Sayısı Artacak

Z

orlu Enerji Grup Başkanı Ak, gelecek 2 yılda elektrikli araç ithalatının artacağını belirterek “Yıl sonu itibarıyla tüm Türkiye’yi
kapsayacak şekilde ve 200 kilometreye bir şarj istasyonu yerleştireceğiz” dedi.
Zorlu Enerji Grup Başkanı Sinan Ak, 3. Enerji Ticareti ve Tedariki
Zirvesi’nin (ISTRADE 2018) açılışında yaptığı konuşmada, elektrik
şirketlerinin kullanıcılarına bir banka gibi hizmet ve destek vermesi
gerektiğini söyledi.
Zorlu Enerji Grup Başkanı
Sinan Ak

Bu kapsamda müşterileriyle uzun vadeli kontratlar yaptıklarını ve bu
alanda eğitimler vermeye çalıştıklarını ifade eden Ak, “Yenilenebilir
Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM) 2020’de
sona ereceğini düşündüğümüzde, yeni yenilenebilir enerji santrallerinin üretim yapabilmesi için uzun dönemli kontratlara ihtiyaç
olacak, aksi takdirde bu santraller de üretim yapamayacaklar” diye
konuştu.
Ak, enerji sektöründe akıllı teknolojiler ve şarj istasyonlarının öneminin giderek arttığına işaret etti. Türkiye’de şu an yaklaşık 800
elektrikli araç bulunduğunu kaydeden Ak, şöyle konuştu: “Yaptığım
görüşmelerden bu yılın ikinci yarısında elektrikli araç ithalatının
hızlanacağını ve 2020’ye geldiğimizde ciddi bir sayıya ulaşacağını
görüyorum. Elektriğin büyük kısmı evlerde tüketiliyor, o yüzden bu
şarj istasyonları da çoğunlukla evlere kurulacak. Yani artık karşımızdaki müşteri profili değişiyor. Biz de Zorlu Enerji olarak mayısta hızlı
şarj istasyonlarıyla ilgili bir lansman yapacağız. Bu yaz başı itibarıyla Adana’ya kadar, yıl sonu itibarıyla ise tüm Türkiye’yi kapsayacak
şekilde ve 200 kilometreye bir şarj istasyonu yerleştireceğiz. Bütün
Türkiye’yi kapsayacak şekilde yaptığımızda 5-10 Milyon dolarlık bir
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yatırıma denk geliyor. 2-5 yıl içinde dönüşünü alacağımız bir yatırım
ama biz bu alanda pazar gelişsin diye bu yatırımı yapıyoruz.”
“Şeffaflık ve Öngörülebilirlik Artmalı”
Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi Armanç Ekinci de ekonomik alanda
büyümesini sürdüren Türkiye’nin enerjide de hızlı bir değişim gösterdiğini söyledi.
Sektörde, depolama, dijitalleşme, dağıtık üretim ve blockchain gibi
mega trendleri tartışıp örnek uygulamalar geliştirilmesi gerektiğine
işaret eden Ekinci, “Enerji sektörüne özel sektör tarafından yapılmış
yatırımların sürdürülebilirliği ve yeni yatırımların finanse edilebilirliği için likit ve derinlikli piyasanın en önemli koşul olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.
Ekinci, ticaret hacminin gelişip, uzun vadeli fiyatların oluştuğu bir
piyasada enerji yatırımcıları ve sanayicilerinin uzun vadeli planlarını daha doğru yapabileceklerini vurgulayarak şöyle devam etti: “Bu
sayede elektrik üreticileri, perakende şirketleri ve büyük müşteriler
gelecekte oluşabilecek pozisyon ve fiyat risklerini etkin bir şekilde
yönetip bertaraf edebilecek. Böyle bir piyasanın bir diğer katkısı da

sektörde doğru bir referans fiyatının oluşmasıdır. Bu sayede Türkiye
ile diğer ülkeler arasında güçlü bir ilişki kurulur ve enerji merkezi
olma stratejimiz yönünde önemli bir adım atılmış olur. Likit, derinlikli ve sağlıklı çalışan bir piyasa tüm paydaşların üzerinde hassasiyetle durması gereken bir konu. Aslında bu konuda yolun büyük
kısmını katettik. Derinlikli bir piyasaya ulaşmak için sektörün her
noktasında maliyet bazlı fiyatlamayı esas almak, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak bizim önceliğimiz olmalı.”
İki gün sürecek zirvede, enerji ticaretindeki sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacak.
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Türkiye İMSAD, Mart 2018 Sektör Raporu’nu Açıkladı:
İnşaat Sektörü 2017 Yılında Yüzde 8,9 Büyüdü
ürkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından
dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD
Mart 2018 Sektör Raporu’nda; inşaat sektörünün, 2017 yılının
genelinde bir önceki yıla göre yüzde 8,9 büyüdüğü vurgulandı. 2016

T

göre; 2017 yılında yüzde 8,9 büyüyen inşaat sektörünün performansını yukarı çeken en önemli etken, üçüncü çeyrekte yaşanan yüzde
18,6’lık büyüme oldu. Büyümeler, birinci çeyrekte yüzde 5,2, ikinci
çeyrekte yüzde 5,5 ve dördüncü çeyrekte ise yüzde 5,8 olarak gerçekleşti.

yılındaki yüzde 5,4’lük büyüme sonrası inşaat sektörünün, 2017
yılında daha yüksek bir büyüme performansı gösterdiği ve inşaat
harcamalarının da 533,8 milyar TL’ye ulaştığı belirtildi. Ayrıca yıllık
ortalama istihdamın ilk kez 2 milyonu aştığına dikkat çekilen raporda, istihdam göstergesinin inşaat sektöründe yaşanan büyümeyi
açık bir şekilde yansıttığı ifade edildi.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin,
sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı ‘Mart 2018 Sektör Raporu’na

2017 yılında inşaat harcamaları, 2016 yılına göre yüzde 25,7 oranında genişleyerek 533,8 milyar TL’ye ulaştı. Özellikle dördüncü çeyrekteki yüksek harcamaların performansı artırdığı 2017’de; konut,
konut dışı ve altyapı inşaat harcamaları birlikte genişledi.
İstihdam İlk Kez 2 Milyonun Üzerine Çıktı
İnşaat sektöründe istihdamın, sektördeki büyüme ve işlerin gelişimi
açısından sağlıklı bir gösterge olduğu belirtilen raporda şu bilgiler
yer aldı: İstihdamın, 2008 yılından bu yana sürekli ve kademeli bir
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artış gösterdiği inşaat sektöründe; 2011 yılında 1,5 milyonu geçen
istihdam, 2016 yılında 1 milyon 980 bine yükseldi. Ortalama istihdam 2017 yılında ise 2 milyon 95 bin kişiye ulaştı. Böylece, sektörde
yıllık ortalama istihdam ilk kez 2 milyonu aştı. İnşaat sektörü yıllık
ortalama istihdamının toplam istihdam içindeki payı da 2017 yılında yüzde 7,4 olarak gerçekleşti.
2018 Yılının İlk Çeyreğinde 5 Önemli Gelişme Yaşandı
‘Mart 2018 Sektör Raporu’nda, inşaat sektöründe yılın ilk çeyrek
döneminde 5 önemli gelişme yaşandığı, bu gelişmelerin tamamının
yılın ikinci çeyreğinde de sürmesinin beklendiği şu tespitlerle vurgulandı:

• Müteahhitlerin işletme sermayesi ihtiyacı arttı. Müteahhitler, yeni
yılda mali açıdan üç sıkışma yaşadı. İlk olarak maliyet artışları fiyatlara daha sınırlı yansıtıldığı için karlılığın giderek düşmesine neden
oldu. Satışların yavaşlaması nakit akışını sınırladı. Bankaların da kredi vermekte isteksiz olduğu gözlendi. Bu nedenle işletme sermayesi
ihtiyacı artan müteahhitlerin daha çok barter teklif ettikleri görüldü.

• Kamu işleri sürmekle birlikte ödemeler yavaşladı. Kamu inşaat yatırımlarının sürdüğü ancak kamu ödemelerinde önemli bir yavaşlama olduğu ortaya çıktı.
• İnşaat sektöründe ödeme ve tahsilatlarda, vadelerin uzadığı görüldü.
Kadınların Konut Alımındaki Payı Son 5 Yıldır Yüzde 30 Seviyesinde
Raporda ayrıca şu bilgiler yer aldı: Türkiye’de 2017 yılında konut
alımlarının yüzde 29,1’ini kadınlar gerçekleştirdi. Kadınların 2017
yılında aldığı konut sayısı 409 bin 453 olarak gerçekleşti. 2013 ile
2017 yılları arasında kadınların konut satın alımları içindeki payı

• Konut ve konut dışı binalarda satın alma ve kiralama işleri zayıfladı.
Konut satışları yılın ilk çeyreğinde gerileme eğilimine girdi, kredi faiz
artışları da konut talebini sınırladı. Konut dışı bina kiralamaları ise
zayıfladı. Döviz kurlarındaki artışın da kiralama talebinin yavaşlamasında etkisi oldu.
• Yeni inşaat başlangıçları yavaşladı. Mevsimsellik ile birlikte mevcut
inşaat işleri, beklentilerin altında gerçekleşerek sınırlı bir artış gösterdi. Yeni alınan iş siparişlerinin gerilediği inşaat sektöründe işlerde
yavaşlama görüldü.

178

www.sektorumdergisi.com

Mayıs May 2018

Yıllar

Kadın

Erkek

Ortak

Diğer (1)

Toplam

2013

339.616

692.140

27.511

97.923

1.157.190

2014

343.209

695.727

27.919

98.526

1.165.381

2015

382.237

774.874

29.708

102.501

1.289.320

2016

391.334

801.048

29.088

119.983

1.341.453

2017

409.453

837.928

29.178

132.755

1.409.314

yüzde 29-30 arasında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun tapu kayıtları itibarıyla toplulaştırdığı verilere göre, kadınların konut satın
alma sürecinde önemli bir yer tuttuğu belirtildi. Kadınların işgücüne
katılımındaki artış ile birlikte konut ediniminin de yükseldiği, kadın
ile erkek ortak alımın ise çok düşük kaldığı görüldü.
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Elektrik Direklerindeki Arızayı
Zahide Abla Gideriyor

B

aba mesleğine olan ilgisi nedeniyle elektrik teknikerliğini seçen Zahide Yılmaz, direklere tırmanarak arıza gidermenin yanı
sıra bu alandaki tehlikeli birçok görevi yerine getiriyor. Evli
ve iki çocuk annesi olan 42 yaşındaki Zahide Yılmaz, baba mesleği
olan elektrikçiliğe çocuk yaşlardan itibaren ilgi göstermeye başladı.
Küçük yaşlarda babasından mesleğin inceliklerini öğrenen Yılmaz,
eğitimini de bu alanda tamamladı.

Mersin Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü’nden mezun olan
Yılmaz’ın, yaptığı birçok iş başvurusu, kadın olduğu gerekçesiyle
reddedildi.
Yılmaz, sabrı ve azmi sonucunda, Kahramanmaraş’ta çalışmaya başladığı elektrik dağıtım firmasında, işletme şefliğine kadar yükseldi.
Zahide Yılmaz, sabah akşam demeden günün her saati yönettiği
ekibe destek olmak için sahaya çıkarak tehlikeli birçok görevi yerine
getiriyor.
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“Sevdiğim İşi Yapmanın Mutluluğunu Yaşıyorum”
Yılmaz, bu işi severek yaptığını söyledi. Şu an çalıştığı elektrik dağıtım şirketinin hayatında bir dönüm noktası olduğunu belirten
Yılmaz, hem sevdiği işi yapıp hem de aile bütçesine katkıda bulanmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.
Babalarının etkisiyle 3 kardeşinin daha elektrik teknikerliğine gönül
verdiğini aktaran Yılmaz, “Babam elektrikçiydi, bu vesileyle çocukluğumdan beri sektörün içerisinde büyüdüm. Babamın isteği üzerine
bu mesleğe başlasam da fark ettim ki doğuştan elektrikçiymişim.
Başka bir meslek beni mutlu etmezdi. Çocuklarım bebekliklerinden
itibaren beni elektrikçi olarak gördüklerinden hiç yadırgamadılar.
Mesleğimle ve benimle gurur duyuyorlar. Hafta sonu ya da gece dahi
olsa arıza çıktığında, çocuklarımdan biri telefonumu diğeri montumu getiriyor, ‘Anne hadi sen git’ diyorlar. Çocuklarıma iyi bir örnek
olduğumu düşünüyorum. Bütün annelerin çocuklarına rol model
olmasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.
“Sektörde, ‘Ben de Varım’ Demem Kolay Olmadı”
Zahide Yılmaz, ailede herkes elektrikçi olunca fikir alışverişinde bulunabildiklerini belirterek, eşinin mesleğine saygı duyduğunu her
zaman kendisini desteklediğini ifade etti.
Her meslekte olduğu gibi kendi mesleğinin de zor yanları olduğunu
aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:
“Elektrik dağıtım sektörü ‘çok yüksek tehlikeli’ sınıfta yer alan bir iş.
Çalışırken çok dikkatli olunması ve ekip çalışanlarıyla koordinasyon
sağlanması gerekir. Ekip arkadaşlarımla arızaları giderip, bakım
onarım çalışmaları yapıyoruz. Özellikle elektrik arızaları günün her
saatinde görülüyor, bu yüzden sürekli tetikte olmalıyız. Yoğun hava
şartlarında oluşan arızalarda destek vermek için zaman zaman ekip
arkadaşlarımla birlikte sabaha kadar sahada çalışıyorum. Kazasız bir
şeklide arızaları giderip, enerji verdikten sonra hissettiğim huzur ve
mutluluk yaşadığımız tüm zorluklara değiyor.”
Erkek çalışanın yoğun olduğu bu sektörde işletme şefi olarak çalışmanın zorlukları olduğuna dikkati çeken Yılmaz, “Başvurduğum
her işte öz geçmişim beğeniliyordu ancak kadın olduğum için işe
uygun olmadığım düşünülüyordu. Mesleğimle ilgili bir işte çalışamıyordum. Erkek egemen bir sektörde iş ararken birçok zorluklarla
karşılaştım. İş verenlerin, ‘kadınlar bu işi yapamaz’ ön yargısı vardı.
Pek çok başvurumda kadın olduğum için şans verilmedi. Bu sektörde
kendimi kanıtlamam, ‘ben de varım’ demem çok kolay olmadı” diye
konuştu. Kaynak : AA
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Dünya Bursa’dan Elektrik Alıyor

K

arsan, Bursa fabrikasında ürettiği elektrikli ticari araçları bir
çok ülkeye ihraç ediyor. Şirket, yurt dışındaki distribütör sayısını 20’ye çıkarmayı hedeflerken, elektrikli üretimine de ağırlık
verecek. Yerli otomobil projesinin yüklenici firmalarından Karsan,
Bursa’daki fabrikasında ürettiği elektrikli ticari araçlarını dünyanın

çok satmak” dedi. Arpacıoğlu, şu bilgileri verdi: “Romanya bizim için
önemli bir pazar. Orada ciddi anlamda Jest ve Atak otobüslerimiz
var. Bulgaristan da odaklandığımız pazarlardan. Asıl hedefimiz ise
Batı Avrupa. İtalya’da yeni distribütörlük verdik. Fransa’da gelişmeyi
öngörüyoruz. Yurtdışındaki distribütör sayımız geçen yıl 11 adede

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı
Muzaffer Arpacıoğlu

dört bir yanına ihraç ediyor. Yatırımlarına hız kesmeden devam eden
Karsan, sektörün değişim stratejisine uygun olarak elektrikli üretim
modelinde vites yükseltiyor. Geçen yıl en büyük ilerlemeyi ihracatta
yaşadıklarını vurgulayan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı
Muzaffer Arpacıoğlu, “2017’de 2016’ya göre ihracatımızı 3’e katladık. Ayrıca 160 civarında Breda Menarinibus marka otobüsü İtalya’ya
ihraç ettik. Türkiye’de 1. 200 adet Jest satışı gerçekleştirdik. 60-70
civarında da yurtdışına Jest minibüs sattık. Atak’tan da 200 tane
yurtiçine, 70 tane de yurtdışına sattık. Bir de Star modelimiz var.
Ondan da 30 tane satış gerçekleştirdik” diye konuştu.
Hedef 1.500 Araç
Arpacıoğlu, “Türkiye’deki hedeflerimiz geçen yıl ile benzer seviyede.
1.200 civarında Jest, 250-300 adet civarında da Atak satmayı planlıyoruz. Star çok spesifik bir araç. Amacımız Star’dan yurtdışına daha
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ulaştı. Bu yıl söz konusu rakamı 20’ye çıkaracağız. Bir diğer hedefimiz ise verimliliği ile ön plana çıkan Atak’ın yurtdışındaki satışlarını
artırmak.”
6 Aylık Üretim Planlarımızı Doldurduk
Bu yılın ilk çeyreğinde ise hedefleri doğrultusunda ilerleme kaydettiklerini anlatan Arpacıoğlu, “Yılın ilk üç ayında hedeflerimiz doğrultusunda ilerledik. Yurtdışındaki otobüs siparişleri bütçelerimizin
biraz üzerindeydi. Üretim anlamında yoğun bir dönem yaşıyoruz. İlk
6 aylık üretim planımız şu an doldu. İkinci altı ay için de siparişler
toplamaya çalışıyoruz” diye konuştu. Geçen yılın ilk çeyreğinde 50
adet Jest+ satışı gerçekleştirdiklerini belirten Arpacıoğlu, söz konusu rakamın 2018’in aynı döneminde 200’e ulaştığına dikkat çekti. Arpacıoğlu, ayrıca bu yıl Jest’in Euro 6 motorlu otomatik vitesini tanıtıp
satışa sunacaklarını da sözlerine ekledi.
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Doha Metrosu’nun Kabloları Erenler’den

E

bion markası ile üretim ve ihracat yapan Erenler Kablo, Körfez
bölgesinde portföyünü genişleterek Katar’da Doha metrosunun
kablo siparişlerini aldı. Üretiminin yarıya yakınını ihraç eden ve
şimdiye kadar ağırlıklı olarak Avrupa pazarına çalışan Erenler Kablo,
Ortadoğu pazarında da aktif olmak için yürüttüğü çalışmaların meyvelerin toplamaya başladı. Ebion markasıyla ihracat yapan Erenler

dar dayanabilen özel kablolar ürettiklerini söyledi. Ayrıca Çekya’da
dünya markası bir otomasyon ve şalt firmasının kurulumunu yaptığı
çimento fabrikası için manyetik alanlardan etkilenmeyen özel zırhlı
kablolar yaptıklarını kaydeden Yıldızaydın, “Ürün çeşitliliğini ve niteliğini artırarak yeni projelerle pazar ağımızı çeşitlendirmeyi planlıyoruz” dedi. Yıldızaydın, ülkelerin ve kullanıcıların isteklerine göre

Kablo, son olarak Katar’ın başkenti Doha metrosuna kablo tedarik
etmek üzere anlaşma yaptı. Erenler Kablo Genel Müdürü Baki Yıldızaydın, Katar’da Doha Metrosu’nun altyapısı ile ilgili kablo siparişi
aldıklarını, Avrupa’da ise Malta’nın altyapısına ilişkin birçok çalışmayı tamamladıklarını bildirdi.
Cirolarının içinde ihracatın payını artırmayı planladıklarını anlatan
Yıldızaydın, 2017’yi grup olarak 200 Milyon lira ile kapattıklarını söyledi. Bu rakamın 110 Milyon liralık kısmının Ebion tarafından geldiğini anlatan Yıldızaydın, “Bu rakamın 90 Milyon lirası da ihracattan
elde edildi” şeklinde konuştu.
Proje Bazlı Nitelikli Ürünler
Nitelikli projeler ve katma değeri üretimlerle kâr marjını yükseltmeyi
hedeflediklerini anlatan Yıldızaydın, Dubai’de bir petro-kimya firması için 70 derece sıcaklığa ve kemirgenlere karşı dayanabilecek kablo
yaptıklarını, Rusya’da da bir doğalgaz firmasına eksi 40 dereceye ka-

kablolarla ilgili dizayn ve üretim sürecine ilişkin çalışmaların devam
ettiğini böylece piyasa bilinirliklerini de artıracaklarını ifade etti.
Alev Altında 180 Dakika
Toplu yaşam alanlarında kablo yanması sonucunda ortaya çıkan zehirli gaz salımını önlemek için halogen free özellikli kabloların ön
plana çıktığını belirten Yıldızaydın, “Alev altında 180 dakikaya kadar
dayanabilen kablolarla ilgili imalat süreçlerini geliştirerek devam
ediyoruz. Biz PVC ürünlerden çıkarak katma değeri yüksek ve alev
altında bile enerji üretimini yapan kabloları üretmeye başladık”
şeklinde konuştu. Ebion olarak izoleli, halojensiz ve alev iletmeyen
kablolar geliştirdiklerinin altını çizen Yıldızaydın, mevcut ürünün
kısa devre sıcaklığının maksimum 250 derece olduğunu bildirdi. Yıldızaydın, okullar, oteller, tüneller, yüksek binalar, enerji santralleri,
bilgi işlem merkezleri ve iş yoğunluğunun fazla olduğu sahalarda bu
kabloların kullanıldığını ifade ederek, ayrıca kablonun 90 dereceye
kadar çalışma kapasitesine sahip olduğunu anlattı.
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Philips Aydınlatma, Yeni Iot Platformu Interact İle
Nesnelerin İnternetine Yönelik Liderliğinin Altını Çiziyor

P

hilips Aydınlatma, aydınlatma ürünleri ve bağlantılı aydınlatma sistem ve servislerinin ötesinde yepyeni bir değer yaratıyor.
Yeni IoT platformu, veri erişimli hizmetlere yönelik hızlandırıcı
ve geliştirici bir etkiye sahip.
Aydınlatma dünya lideri Philips Aydınlatma Interact isimindeki yeni
Nesnelerin İnterneti (IoT) platformunu duyurdu. Platform, profesyonel müşterilerinin bağlantılı aydınlatmanın tüm potansiyelini ortaya çıkarmalarına imkan tanıyacak. Philips’in, aydınlatma ürünleri
ve sistemlerindeki değer ve hizmetleri her geçen gün genişlerken,
bu platform yeni veri erişimli hizmetleri sağlamayla ilgili şirket stratejisini de destekliyor. Ek olarak Philips, veri erişimli hizmetlerinin
genişleyen portföyüne güç katmak üzere, Interact IoT platformu için
veri oluşturabilecek ve bu platforma yükleyebilecek olan bağlantılı
aydınlatma sistemlerini de lanse etti.

Philips Aydınlatma, şimdiden dünyada 29 Milyon bağlantılı aydınlatma noktası kurmuş durumda ve ürettiği her LED ürününü, 2020 yılına kadar bağlantılı hale getirmeyi planlıyor. Giderek artan bağlantılı
aydınlatma noktaları, sensörleri, cihazları ve sistemleri, Interact’ın
işleme tabi tutabileceği, büyük hacimlerdeki verileri toplayabiliyor.
Yüksek ölçüde güvenli ve ölçeklenebilir nitelikteki bulut tabanlı Interact platformu, tüm veri yaklaşımlarına bir anlam kazandırmak için
yapay zeka ile öğrenme de dahil, sofistike ve modern veri yönetimi
ve veri işleme kabiliyetlerinden yaralanıyor; müşterileri için aydınlatmanın ötesinde faydalar sağlayacak olan, veri erişimli hizmetler
ortaya çıkarıyor.
Bu tip bir hizmetin tipik örneği, yöneticilerin, insanların ofis alanlarını nasıl kullanacağını anlamak ve öngörmelerinde yardımcı olmak üzere birleştirilen ve analiz edilen, farklı binalardan elde edilen
doluluk verileri. Bu yaklaşımlar, mevcut ofis alanlarının kullanımının
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optimize edilmesi ile tasarruf elde edilmesini ve daha iyi tasarlanmış, daha verimli binalar elde edilmesini destekliyor.
Ek olarak, yetki verilmiş üçüncü taraflardan gelen veriler de Interact
ile analiz edilebiliyor. Örneğin, bir belediye için, haberler ve sosyal
medya paylaşımları ya da bir köprü üzerine kurulu yeni aydınlatma
sistemine olan tepkiler analiz edilebiliyor ve veriler de halkın duyarlılığını özetleyen bir uygulama olan sosyal etki gösterge tablosuna
gönderiliyor.
Philips Aydınlatma’nın Profesyonel Ticari Hizmetler bölümünün lideri Harsh Chitale; “Müşterilerimize öncelikle, enerji verimli LED aydınlatmasında ve ardından da bağlantılı aydınlatmada yol gösterdik.
Artık, aydınlatma noktaları, performansları ve onları çevreleyenler
hakkında verileri toplayacak kadar akıllı hale geldiler. Hedefimiz,
bağlantılı ışıklar, cihazlar ve sistemlerden elde edilen verilerin analizi yolu ile müşterilerimizde, yeni kabiliyet ve deneyimleri ortaya
çıkarabilecek, veri erişimli hizmetlerle, fazladan değer yaratmak,”
şeklinde konuştu.
Interact ayrıca, üçüncü taraf geliştiricileri, geliştirme ortakları ve
inovasyonu destekleyecek şekilde tasarlandı. Çeşitli veri erişimli
hizmetlerin geliştirilebilmesi için, bir geliştirici portalı ve artan bir
lisanslı API grubunu içeriyor.
Interact Bağlantılı Aydınlatma Sistemleri
Interact, ayrıca, müşterilerine, sadece aydınlatma deneyimlerini
iyileştirmelerinde destek sağlamakla kalmayan, bunun yanında veri
geliştirerek, Interact IoT platformuna yükleme sağlayabilen bağlantılı aydınlatma sistemi olma özelliğini taşıyor. Bu, birleştirilmiş kullanıcı deneyimi sağlayan bağlantılı aydınlatma sistemleri, endüstriye
özgü düşey düzlemlere hitap eden uygulamalar içeriyor. Sistemin
kullanıldığı alanlar şöyle:
• Kamu alanlarının aydınlatılması, yollar, caddeler, yayaların
kullandığı alanlar, parklar ve plazalara yönelik Interact City,
• Mimari aydınlatmaya yönelik Interact Landmark,
• Ofisler ve ticari binalar için Interact Office,
• Büyük çaplı ticari alanlar ve gıda satış alanlarına yönelik
Interact Retail,
• Stadyumlara yönelik Interact Sports.
Bu yılın ilerleyen günlerinde, şirket, fabrikalar, antrepolar ve lojistik merkezlerinin spesifik aydınlatma ihtiyaçlarına yönelik Interact
Industry’i lanse edecek. Gelecek aylarda da diğer, segmetlere özgü
Interact aydınlatma sistemleri Interact portföyüne eklenecek.
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Viko’dan Novella S Serisi; Gecikmeli Anahtar Teknolojisi
Novella S Series by Viko; Time-Delayed Switch Technology

G

elişen teknoloji, her geçen gün hayatı daha da kolaylaştırıyor.
Alanında birçok yeniliğe ve ilke imza atan, sunduğu inovatif
ürünlerle fark yaratan Panasonic Eco Solutions Türkiye de Viko
imzalı Artline Serisinin Novella S modeli ile standartları yukarıya taşıyor. Gecikmeli anahtar fonksiyonuna sahip olan Novella S sayesinde, ışıklar dokunuşunuzdan 6 saniye sonra sönüyor. Bu da size yaşam
alanınızdaki bir sonraki hareketinizi konforlu bir şekilde tamamlamak için zaman kazandırıyor.

Elektrik anahtarları, üstün Viko teknolojisi ile geleceğe çoktan hazır.
Viko’nun Artline Serisi Novella S modeli, bunun en önemli göstergelerinden. Elinizi hisseden Novella S, gecikmeli anahtar özelliği
ve dokunmatik fonksiyonu ile dikkat çekiyor. Düğme yüzeyine kısa
süreli temas ile gecikmeli anahtar fonksiyonuna geçiş yapılıyor. Bu
özellik sayesinde ışıklar, kapatıldıktan 6 saniye sonra sönüyor ve size
odadan çıkana kadar zaman kazandırıyor. Örneğin ışığı kapattıktan
sonra yatağınıza giderken önünüzü görmenize, dışarı çıkarken kapınızı kapatmadan önce evinizin anahtarını bulmanıza, koridordaysanız gideceğiniz odanın kapısını bulmanıza ya da mutfaktaysanız bir
şeyleri kırıp dökmeden çıkmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca dokunmatik teknolojili ve 3 ödüllü Novella S’e parmak ucunuzla hafifçe dokunmanız, ışıkları açmanız ya da kapatmanız için yeterli. Odanızdaki
ışığın parlaklık derecesi, ürün üzerinden rahatlıkla ayarlanabilirken,
LED göstergesi de ışığın seviyesini görmenizi sağlıyor. Öte yandan
Novella S ile istendiği takdirde iki ışık kaynağı birden dokunmatik
olarak kontrol edilebiliyor.
Novella S; beyaz, krem, metalik beyaz, gümüş, saten, bronz, antrasit,
füme ve siyah renk seçenekleri ile de evinizin dekorasyonunu en zarif
şekilde tamamlıyor.
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Developing technology keeps bringing convenience to our lives. An innovator in its field, Panasonic Eco Solutions Turkey sets the bar high
with Novella S model of Artline Series by Viko. Equipped with timedelayed switch technology, Novella S turns off the lights 6 second after
your touch. And this allows you to navigate around your living spaces
in a safe and comfortable manner.
Electrical switches are ready for the future with the superior technology of Viko. And Novella S model of Artline Series by Viko is the best
indication of this suggestion... Novella S senses your hand and the
product steals the spotlight with its time-delayed switch technology
and touch-operated functions. A short touch on the switch surface
activates the time-delayed switch function. Using this feature, the
lights are turned off after 6 seconds which allows us to leave the room
before it is dark. For example, with this feature now you won’t have
to navigate to your bed after turning off the lights, you will be able to
find your keys before leaving your home, you will easily find the door
in a hallway, and your appliances will be safe when you are leaving the
kitchen. Moreover, it just takes a touch of your fingertip on Novella S,
equipped with award-winning touch-operated technology, to turn on/
off the lights. It is also possible to dim your lights or read the lighting
level using the LED display. Furthermore, Novella S is able to control
two different light sources, if required.

Novella S brings elegant colors to your home with options such as
white, cream, metallic white, silver, satin, bronze, antracite, smoky
black, and black.
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Osram ve Continental Ortaklık Anlaşmasına İmza Attı
Osram and Continental Sign Joint Venture Contract

T

eknoloji şirketleri Osram ve Continental, Osram Continental
GmbH adlı ortak teşebbüsleri için görüşmelerini başarıyla tamamladı. Ortakların %50’şer hisseye sahip oldukları bu işbirliğinin amacı, Continental ve Osram’ın aydınlatma, aydınlatma kontrolü ve elektronik alanlarındaki uzmanlıklarını bir araya getirmek.
Gerekli birleşme kontrol onaylarının alınmasıyla ortaklığın 2018’in
ikinci yarısında başlaması planlanıyor. CEO Dirk Linzmeier Osram’dan
ve CFO Harald Renner Continental’dan geliyor.

The technology companies Osram and Continental have successfully
concluded their negotiations on the Osram Continental GmbH joint
venture. The joint venture, in which each of the partners has a 50
percent stake, aims to combine Continental’s and Osram’s respective
expertise in lighting, light control and electronics and is scheduled to
start in the second half of 2018, once all the necessary merger control
approvals have been granted. CEO Dirk Linzmeier comes from Osram
and CFO Harald Renner from Continental.

Osram Özel Aydınlatma bölümü CEO’su Hans-Joachim Schwabe konuyla ilgili açıklamasında “Dijitalleşme, otomotiv aydınlatma uygulamalarında yeni potansiyellere sahip ve bu da Continental ile kullanmak istediğimiz yeni fırsatlar yaratıyor. Güçlerimizi birleştirerek,
aydınlatma, sensör teknolojisi ve elektronik uygulamaları kusursuz
bir şekilde tek bir uygulamada entegre ederek otomotiv sektörüyle
yakın ilişkilerle inovasyonlara imza atma potansiyelimizi artıraca-

“Digitalization is creating new potential applications in automotive
lighting and, in turn, tremendous opportunities that we want to leverage with Continental. By joining forces, we will be in an even better position to drive forward innovations by working closely with the
automotive industry to integrate lighting, sensor technology and electronics seamlessly in a single application. This will allow us to advance
new intelligent light functions such as the combination of lighting and
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ğız. Bu da aydınlatma ve sensör teknolojisinin bir modül içerisinde
kombinasyonu ya da sürücü, diğer yol kullanıcıları ve taşıtın çevresi
arasında ışık tabanlı iletişim gibi yeni akıllı ışık fonksiyonlarında ilerlemelere imza atmamıza imkan tanıyacak” dedi.
Continental’ın Gövde ve Güvenlik iş biriminden sorumlu müdürü
Andreas Wolf ise, “Otomotiv endüstrisi dahilindeki aydınlatma piyasasında yaşanacak teknolojik değişime aktif bir şekilde öncülük
etmek ve daha yenilikçi ve akıllı aydınlatma çözümleri geliştirmek

sensor technology in a module or light-based communication between
the driver, other road users and the vehicle’s surroundings,” explained
Hans-Joachim Schwabe, CEO of Osram’s Specialty Lighting division.
“We want to actively drive forward technological change in the lighting market within the automotive industry and develop even more innovative and intelligent lighting solutions. The joint venture will help
us to establish the conditions for this since it combines our expertise in
software and electronics with Osram’s automotive lighting expertise.

istiyoruz. Bu ortaklık, yazılım ve elektronik alanındaki uzmanlığımız
ile Osram’ın otomotiv aydınlatmasındaki uzmanlığını bir araya getirerek bu amaçlarımız doğrultusunda zemin hazırlamamıza yardımcı
olacak. Böylelikle, müşterilerimize aydınlatma pazarında eşsiz bir
portföy sunabileceğiz” dedi.
Ortaklık Münih merkezli olacak ve yerel bölgelerdeki müşterilere
hızlı geliştirme döngüleri sunmak amacıyla global olarak faaliyet
gösterecek. Ürün portföyü içerisinde, öne ve arka farlar için LED
modülleri, lazer modüller ve ışık kontrol birimleri gibi yarı iletken
tabanlı aydınlatma modülleri yer alacak.

As such, we will be able to offer our customers an unrivaled portfolio
in the lighting market,” said Andreas Wolf, head of Continental’s Body
& Security business unit.
The joint venture will be based within the region of Munich, but will
operate globally to ensure rapid development cycles with customers
in their local areas. The product portfolio will feature semiconductorbased lighting modules such as LED modules for front and rear headlights, laser modules and light control units.
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Cemdağ Aydınlatma Teknolojileri’ne Dünya Devi
Samsung Elektronics LED’den Özel Ödül

A

Cemdağ Lighting Technologies Receives Special Prize from
Samsung Electronics LED

ydınlatma teknolojileri alanında 50 yıldan fazla deneyime sahip olan Cemdağ, Samsung Elektronics LED’den ”highly valued customer” ödülünü “ Executive Vice President” Ted Chung’ın
elinden aldı. Türkiye’nin %100 Türk sermayeli ilk global aydınlatma

With its 50+ years of experience in lighting technologies, Cemdağ
received the “highly valued customer” prize from Samsung Electronics and Ted Chung, Executive Vice President, was there to extend the
prize. Cemdağ Lighting Technologies, a company holding Turkey’s very

markalarına sahip Cemdağ Aydınlatma Teknolojileri 18-23 Mart tarihleri arasında Almanya Frankfurt’ta gerçekleşen Light&Building
Fuarı’na katıldı.
Uzun yıllardır aralıksız süren Ar-Ge yatırımları ile yarının teknolojisini bugün üretmeyi başaran Cemdağ, dış aydınlatmada %80’e varan
enerji tasarrufu sağlayan armatürler üretiyor. Dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen birçok otoyol, köprü gibi projelerde, dış aydınlatma çözümleri ile iş birliği yaptığı Samsung Electronics LED’den en
değerli iş ortağı ödülüne layık görüldü.
“LED Chip” komponentleri alanında iş birliği yaptığı, Samsung Electronics LED’in “Executive Vice President”ı Ted Chung’ın hazır bulunduğu ve Cemdağ’ın CEO’su Sina Cem’in ödülü aldığı tören, dünyanın
en önemli aydınlatma fuarlarından biri olan Frankfurt’taki Light &
Building fuar alanında gerçekleşti. %80’e varan enerji tasarrufu sağlayan sokak armatürleri ile dünya markası haline gelen Cem markası
dünyanın birçok ülkesinde yolları aydınlatmaya devam ediyor.

first 100% locally owned global lighting brands, participated to the
Light+Building Exhibition held 18-23 March in Frankfurt, Germany.
Manufacturing the future tech thanks to its uninterrupted investment
in R&D, Cemdağ offers luminaires specialized for exterior lighting with
up to 80% energy saving. The company was deemed deserving of the
highly valued customer prize by Samsung Electronics LED, a partner of
Cemdağ in exterior lighting solutions in several highway and bridge
projects.
A ceremony was held and Ted Chung, Executive Vice President of Samsung Electronics LED, extended the prize to Sina Cem, CEO of Cemdağ,
as their partner in “LED Chip” components at the stand of Cemdağ
Lighting Technologies during the Light+Building Exhibition held in
Frankfurt, the most important event for the global lighting sector. A
global brand with its street lighting products offering up to 80% energy saving, Cem brand continues to illuminate the streets in many
countries.
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LED’ler 2018 MLB Sezonu İçin Daha Fazla
Beyzbol Stadını Aydınlatıyor
LEDs Light More Baseball Venues For 2018 MLB Season

B

eyzbol fanatikleri 2018 MLB sezonunun erken açılışına tanıklık
etti ve Philadelphia, Cincinnati ve Kansas City’de yaşayan sporseverler LED saha aydınlatmalarını ilk defa deneyimliyorlar.
Ayrıca, Meksika’da gerçekleşecek bir Mayıs serisinde iki takım SSL
altında kozlarını paylaşacak.

Amerika Ulusal Beyzbol Lig (MLB) sezonunun 29 Mart’ta tarihin en
erken tam lig açılışına tanıklık etmesiyle iyi bir zamanlama yakalayan Musco Lighting, bir dizi yeni LED spor sahası aydınlatma projesini duyurdu. Philadelphia, Cincinnati ve Kansas City’de bulunan MLB
beyzbol sahaları artık hem sporcular hem tribünlerdeki sporseverler
hem de evlerinde televizyon başındaki seyirciler için üstün izleme
deneyimi sunan saha için katı hal aydınlatma (SSL) sistemlerine
sahip. Bununla birlikte, Estadio de Béisbol Monterrey de San Diego
Padres ve Los Angeles Dodgers arasında gerçekleşecek üç maçlık bir
Mayıs serisine Monterrey, Meksika’da yeni LED stadyum aydınlatmalarıyla ev sahipliği yapacak.
Profesyonel spor kulüpleri, potansiyel enerji tasarrufu ve stadyum
aydınlatmasına bağlı yüksek elektrik maliyetleri nedeniyle uzun süredir saha ve kortları için LED aydınlatmaları göz önünde bulunduruyor. Geçtiğimiz yıllarda ise LED’ler bu gibi uygulamalar için fazlasıyla
maliyetliydi ve aynı zamanda yüksek yoğunluklu boşalmalı (HID)
aydınlatmanın kalitesini yakalayamamıştı. İlginçtir ki, günümüzde
LED’lerin üstün ışık kalitesine sahip olduğu düşünülüyor ve bu gerçek, spor kulüplerinin SSL’e geçişiyle enerji maliyetlerini gölgede
bırakıyor.
İngiliz Premier Liginden Chelsea Futbol Kulübünü (FC) ele alalım.
2014 senesinde Chelsea’nin Stamford Bridge stadyumunun televizyon izleme deneyimini geliştirme amacıyla LED’lere geçtiğini haber

196

www.sektorumdergisi.com

Mayıs May 2018

Fans have experienced an early start to the 2018 MLB season, and
those in Philadelphia, Cincinnati, and Kansas City are experiencing LED
field lighting for the first time; and two teams will square off under SSL
in a May series in Mexico.
Musco Lighting has announced a number of new LED sports-field
lighting projects in time for what was the earliest full-league start ever
on Mar. 29 to a Major League Baseball (MLB) season. MLB ballparks in
Philadelphia, Cincinnati, and Kansas City have new solid-state lighting (SSL) systems for the playing surface that should provide a superior visual experience for players, fans in the stands, and TV viewers at
home. Moreover, the Estadio de Béisbol Monterrey will host a threegame May series between the San Diego Padres and the Los Angeles
Dodgers under new LED stadium lighting in Monterrey, Mexico.
Interested In Articles & Announcements On LED Stadium Lighting And
Other Specialty Applications
Professional sports teams have long eyed LED lighting for their playing fields and courts because of the potential energy savings and the
high electricity costs associated with lighting playing venues. Early on,
however, LEDs proved too costly for such applications and also could
not match the quality of legacy high-intensity discharge (HID) lighting. Ironically, LEDs are now thought to provides superior light quality
and that fact often trumps energy costs as the reason that teams move
to SSL.
Consider the famed Chelsea Football Club (FC) of the English Premier
League. It was all the way back in 2014 when we covered the retrofit
of Chelsea’s Stamford Bridge stadium to LEDs with the motivation being to improve the TV viewing experience. And the National Football
League (NFL) Super Bowl games have been played under LEDs going
back to early 2015.
The broad move to LEDs in baseball venues began in 2016. We ran a
feature article on the technology that year and also featured the San
Padres’ Petco Park on our cover. That same year, the Houston Astros
and New York Yankees installed LED stadium lighting.
New LED stadium lighting creates a brilliant experience for fans, TV
viewers, and players on the field at the Kansas City Royals’ Kauffman
Stadium and the Estadio de Béisbol Monterrey in Mexico. The new
projects for the 2018 season all use Musco’s TLC for LED (Total Light
Control) systems. “All of these organizations had very clear goals and
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yapmıştık. Ve Ulusal Futbol Ligi (NFL) Super Bowl maçlarının LED’ler
altında oynanması 2015 yılına kadar gidiyor.
Beyzbol stadyumlarında ise LED’lere geçiş 2016 senesinde başladı.
Bu sene içerisinde bu teknoloji üzerine bir makale yayınlamıştık.
Aynı yıl içerisinde Houston Astros ve New York Yankees de LED stadyum aydınlatmaları kurulumunu yaptı.
Bu yeni LED stadyum aydınlatması sporseverler, televizyon izleyenler ve Kansas City Royals’ın Kauffman Stadyumu ve Meksika’da bulunan Estadio de Beyzbol Monterrey sahasındaki oyuncular için harika
bir deneyim yaratıyor.
2018 sezonu için mevcut tüm projeler Musco’nun LED TLC (Tam Aydınlatma Kontrolü) sistemlerini kullanıyor. Musco Lighting başkan
yardımcısı Jeff Rogers, konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Bu kulüplerin tümü oldukça net hedeflere sahipti ve hem oyuncular hem de sporseverler için stadyum deneyimini değiştirmeye
odaklanmıştı. İşte bu hedefe ulaşmalarında onlarla yakın çalışmalar
gerçekleştirdik. Bu ürünlerin stadyumlarda oynanan gece karşılaşmaları için yarattığı ambiyansı görmek son derece özel bir his ve
sporseverler buna hayran kalıyor” dedi.
LED sistemleri, eski HID sistemleriyle karşılaştırıldığında ışığı daha
hassas bir şekilde iletir. Bu da ışığın sadece gerektiği yere yöneltildiği ve ihtiyaç duyulmayan yere ışık vererek enerji israfı yapılmadığı
anlamına gelir. Bununla birlikte ışık huzmesi kontrolü daha homojen aydınlatma sağlayarak oyuncu ve sporseverler açısından olumlu
sonuçlar verir.
Kansas City’de gerçekleştirilen proje ile taraftarlar arasında “The K.”
olarak bilinen Kauffman Stadyumu’nda 600 metal-halide ürün, 412
LED ürün ile değiştirildi. Kulüp bu yenilemenin aydınlatma kalitesini
artırırken %59’a varan enerji tasarrufu ile sonuçlanacağını belirtti.
Kansas City Royals mühendislik müdürü Todd Burrow, “Hem taraftarlar hem de oyuncularımız için kaynaklarımızı iyi kullanmaya çalışıyoruz. Sağlanan maliyet tasarrufu tek başına bu güzel stadyum
için önemli bir güncellemedir. Ama The K.’nin daha iyi aydınlatılmasından hem sahadakiler hem de tribünlerdekiler fayda sağlayacak”
dedi.
Royals, Cincinnati Reds ve Philadelphia Phillies, LED stadyum aydınlatmasının gösterinin bir parçası olarak hizmet etmesini sağlayan
DMX kontrol sistemlerine sahip. Bu kontroller ile özel efektler yaratılabiliyor ve ışıklar derhal açılıp kapatılarak skor kutlamaları veya
müzik ile senkronizasyon mümkün oluyor.
Ayrıca Meksika’da Monterrey Stadyumu tarihinde üçüncü defa MLB
karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak. Bu stadyum, Latin Amerika’nın
LED aydınlatma kullanan ilk beyzbol tesisi oldu. 4-6 Mayıs tarihleri
arasında Padres ve Dodgers bu ışıklar altında karşılaşacak.
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were focused on transforming the stadium experience for players and
fans,” said Jeff Rogers, vice president at Musco Lighting. “We worked
closely with them to achieve that goal. When you see the stage these
lights help create for night games at these stadiums, it’s pretty special,
and the fans will love it.”

The LED systems deliver light more precisely than legacy HID systems.
That means light is only directed where it is needed and energy isn’t
wasted delivering light where it’s not needed. Moreover, the beam
control results in better uniformity and that benefits players and fans.
The project in Kansas City transformed Kauffman Stadium that’s
known locally as “The K.” The team replaced 600 metal-halide fixtures
with 412 LED fixtures. The team said the retrofit would deliver a 59%
reduction in energy usage while improving the lighting. “We try to be
good stewards of our resources, for our fans and our players,” said Todd
Burrow, Kansas City Royals director of engineering. “The cost savings
alone make this such an important upgrade to an already beautiful
stadium. But everyone, on the field and in the stands, will benefit from
better lighting at The K.”
The Royals, the Cincinnati Reds, and the Philadelphia Phillies all have
systems with DMX control that further enables the LED stadium lighting to serve as part of the show. The controls can create special effects,
and lights can be switched on and off immediately, enabling the use of
the lights to celebrate victories or sync up with music.
Meanwhile in Mexico, the Monterrey Stadium will host MLB games for
the third time in its history. The stadium has become the first baseball
facility in Latin America to install LED lighting. The Padres and Dodgers
will play under those lights May 4–6.
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Mimarlık ve Tasarım Zirvesi Arch+Dsgn Summit
2018, Ziyaretçi Akınına Uğradı

M

imari ve Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar temasıyla 6-7 Nisan
tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen mimari ve tasarım zirvesi Arch+Dsgn Summit 2018,
sektörün profesyonellerini birçok panel, workshop ve sergi içeren
zengin içeriğiyle ziyaretçileriyle buluşturdu.

Ana sponsorluğunu Bürosit, etkinlik sponsorluğunu Bosch’un üstlendiği Arch+Dsgn Summit 2018, 8000’in üzerinde katılımcıyla 6-7
Nisan 2018 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti. 2 gün boyunca global ölçekte başarılara imza atmış sektör
profesyonelini, işverenlerini, mimarlık ofislerini ve farklı şehirlerden
gelen birçok mimarlık ve tasarım öğrencisini ağırlayan Arch+Dsgn
Summit 2018, katılımcılarına ‘’Mimari ve Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar’’ teması kapsamında mimarlık mesleğinin birçok farklı disiplinle ilişkilerini masaya yatırmaya yönelik bir program sundu.
Mimarlık ve Tasarım Düzleminde Disiplinlerarası Entegrasyon,
Her Bir Alanın Uzmanı Tarafından Yorumlandı
Arch+Dsgn Summit 2018 bünyesinde “Kimlik ve Kültür”, “Tasarım”,
“Eğitim”, “Mekan” ve “Teknoloji” üst başlıklarında ilerleyen paneller,
mimarlık ve tasarım düzleminde farklı disiplinlerin entegrasyonu
konusunda katılımcılarının yeni vizyonlar oluşturmasına yardımcı
olacak şekilde ilerledi. 50’nin üzerinde yerli ve yabancı profesyonele
söz hakkı tanıyan panellerde, mimaride kimlikten akıllı ev sistemlerine, robotik teknolojiden kent/mimarlık ilişkisine kadar genişleyen
bir yelpazede çok çeşitli konular gündeme getirildi. Her bir konuşmacının farklı açılardan ele aldığı konular, ziyaretçilere ‘’Mimari ve
Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar’’ temasını en ince detaylarına kadar
inceleme fırsatını sundu.
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Etkinlik süresince gerçekleşen B2B Toplantıları bu sene de oldukça
ilgi gördü. Türkiye’nin önde gelen mimarlık ofisleri ve kamul/özel
sektör işverenlerini tanıştıran B2B Toplantıları, bu sene de sektörler
arası iletişim köprüsü kurulmasına sebep oldu. Geçen sene gördüğü
ilginin ardından, bu sene daha da fazla katılımcıyla gerçekleşen toplantılar, sektör taraflarının 20 dakika boyunca birebir görüşmeleri
üzerinden ürün ve hizmetlerini paylaşma fırsatı yarattı.
Mimarlık ve Tasarım Öğrencilerinin Aktif Katılımıyla Oluşturulan Sergiler
Yıldız Entegre sponsorluğunda sergilenen, büyüklüğü 100x175x150
cm olan 22 parçadan oluşan “Kırkayak” sergisi, TOBB-ETÜ Mimarlık
Bölümü 1. Sınıf öğrencileri tarafından tasarlandı. Normalin 300 katı
boyutlarda tasarlanan ‘’Kırkayak’’, her sektörden katılımcının ilgi
odağı oldu.

‘’Kültürel Hafıza ile Yenilikçi Yaklaşım’’, ‘’Senaryolu Alanlar’’,
‘’Design&Print Tasarım Süreci ve 3D Baskı Teknoloji İlişkisi’’ ve daha
birçok farklı konuda gerçekleşen atölye çalışmaları, mimarlık ve
tasarım öğrencilerinin gelişimine oldukça faydada bulunan bir konseptte ilerledi. Birçok sektör profesyonelinin mimarlık ve tasarım öğrencileriyle gerçekleştirdikleri atölye çalışmalarının ürünleri de zirve
sırasında alanda sergilenme fırsatı buldu. Serginin aktif aktörleri
haline getirilen öğrenciler, bu seneki Arch+Dsgn Summit’in dinamik
ziyaretçi kadrosunu oluşturdu.
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Modern İtalyan Tasarımıyla, Dış Aydınlatmada İdeal
Çözüm: Goccia Cantharellus

A

The Ideal Solution for Exterior Lighting with Modern Italian Design:
Goccia Cantharellus

dını yaprak döken ağaçların yoğun olduğu ormanlarda bolca
bulunan bir mantar türünden alan İtalyan Goccia’nın, yeni
serisi Cantharellus, işlevsel formu ve estetik tasarımıyla, dış
mekanların aydınlatılmasında benzersiz bir çözüm sunuyor. Mantar

Named after a species of fungi commonly found in decidious forests,
Italian Goccia and its new series, Cantharellus, offer a unique solution
for exterior lighting with their functional form and aesthetic design.
With its mushroom like form, Cantharellus series allows for 360˚ ho-

şeklindeki formuyla, yukarı yönlü ışık kaybını önleyen ve ışığın istenilen noktalara homojen bir şekilde 360˚ dağılımı sağlayan Cantharellus serisi, bahçe ve yürüyüş yollarında keyifli, konforlu ve güvenli
zamanlar geçirilmesine fırsat tanıyor.
Başlığın kavisli formu, yağışlı günlerde oluşabilecek su birikmesine
engel olurken, dış cephesindeki şeffaf, temperli cam ve iç kısmındaki
kamaşma önleyici alüminyum difüzör sayesinde görsel konforu da
en üst seviyeye taşıyor.
Gövde ve üst bölümü birinci sınıf alüminyum alaşımdan üretilen
seri, iki başlık ve üç farklı boyda direk seçeneğiyle sunuluyor. Aydınlatmada en iyi performansı elde etmek için, 150mm çapındaki başlığın 375mm, 200mm’lik başlığınsa 800 veya 1875mm boyundaki
direklerde kullanılması öneriliyor. Ayrıca başlık, özel bağlantı aparatı

mogeneous distribution of light, eliminating the upward lighting loss,
and it makes it possible for an enjoyable, comfortable and safe experience in gardens and pathways.
The curved design of the hat of the product avoids the accumulation of
water in rainy days, and it maximizes the visual comfort with transparent tempered glass used for the product’s exterior and the anti-glare
aluminium diffuser used for its interior.
Made of premium aluminium alloys, the product is available with two
hat and three length options. For the best performance, the company
recommends the use of the top of 150mm with a pole length of 375mm
and the top of 200mm with pole lengths of 800mm or 1875mm. Moreover, the hat can also be used with 60mm standard poles with the help
of a custom connector.
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aracılığıyla 60mm’lik standart direklere de uyumlu hale getirilebiliyor.
Cantharellus, yeni jenerasyon LED çipleri ile yakalanan 1.000 ve
2.000 lümenlik performans sayesinde, ışık efekti ve verimlilik anlamında optimum bir çözüm sunuyor.

Cantharellus serisiyle, ideal ışık dağılımı için ürünün, 375mm‘lik
direklerin kullanılması halinde 6 metre, 800mm için 8 metre ve
1.875mm için de 12 metre arayla yerleştirilmesi tavsiye ediliyor.
IP 65 ve IK10 koruma seviyesi sayesinde Cantharellus Serisi, en zorlu
hava şartlarına veya darbelere karşı bile uzun yıllar boyunca dayanabiliyor.
Lamp 83’ün çok uzun süredir Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği
Goccia’nın yeni serisi Cantharellus, dış mekan aydınlatmasında İtalyan tasarımı, fonksiyonelliği ve farklı ışık efektleri ile hizmetinizde.
Kullanım Alanları
Cantharellus ürün ailesi; peyzaj uygulamaları, bahçeler, parklar, koridorlar, yürüyüş yolları gibi alanlarda kullanılabilir.
Temel Özellikleri
• Üç farklı başlık ve gövde seçeneği,
• 10 - 20W arası LED gücü,
• 1000 – 2.000 lm arası LED ışık akısı,
• 60.000 saat ömürlü, 3000K-4000K LED ışık kaynağı,
• IP65 & IK10 koruma sınıfı ,
• Kamaşma önleyici alüminyum difüzör.
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With lumen performance outputs of 1,000 and 2,000, Cantharellus is
the optimal solution in terms of light output and efficiency.
It is recommended to place Cantharellus series products in 6 meters
distance when using 375mm poles; in 8 meters distance when using
800mm poles; and 12 meters distance when using 1,875mm poles.
Manufactured to offer IP65 and IK10 protection class, Cantharellus Series is made to withstand severe weather conditions and even shocks.
Lamp 83 has been the distributor of Goccia in Turkey for a long period
of time and now it introduces Cantharellus to its customers for functionality and different lighting effects in outdoor lighting...

Area of Use
Cantharellus series products are intended for use in landscape installations, gardens, parks, hallways, pathways, etc.
Specifications
• Three hat and frame options,
• LED power of 10 - 20W,
• 1,000 to 2,000 lumens LED light flux,
• Operating life up to 60,000, 3000K-4000K LED light source,
• IP65 & IK10 protection class,
• Anti-glare aluminium diffuser.
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Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri Seraları Heliospectra
Akıllı LED Aydınlatma Çözümleriyle Yenilendi
Kew Royal Botanic Gardens Retrofits Greenhouse with Heliospectra Intelligent LED
Lighting Solutions

H

eliospectra AB katma değerli bayii Climate Controls Ltd,
UK şirketinden yeni bir sipariş aldığını duyurdu. Bu sipariş,
Heliospectra’nın tam esneklik sağlayan LX60-serisi tam spektrumlu LED bitki yetiştirme lambalarının ikonik Kraliyet Botanik
Bahçeleri, Kew ve Kew’ün Sussex’te bulunan vahşi botanik bahçe-

Heliospectra AB announces a new order from their value-added reseller Climate Controls Ltd, UK. The order is for Heliospectras fully adjustable LX60-series full spectrum LED grow lights to be installed at
the iconic Royal Botanical Gardens, Kew and at Wakehurst, Kew’s wild
botanic garden in Sussex (which is also the home of the Millennium

sine (aynı zamanda Millennium tohum bankasına da ev sahipliği
yapmaktadır) kurulumunu öngörüyor. Bu siparişin toplam tutarı
150.000 sterlin düzeyinde. Ürün teslimi 2018’in ikinci çeyreğinde
gerçekleşecek ve aynı çeyrekte hesaplara işlenecek.
Kraliyet Botanik Bahçeleri Kew, Surrey, İngiltere’de bulunuyor ve
dünyanın en büyük ve çeşitliliğe sahip canlı bitki koleksiyonu ile
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Bu koleksiyona tropik,
ılıman, kurak ve dağ iklimlerinde yetişen bitkilerin yanı sıra bahçe
ve kontrollü sera ortamında yetişen bitkiler de dahil edilmiş. Yeni
Heliospectra LX60 LED bitki yetiştirme lambaları, daha çevre-dostu
bir aydınlatma çözümü kullanarak bitki kalitesini artırmak amacıyla

seedbank). The order value is SEK 1.7 million (£ 150,000). Delivery will
take place and be visible in the accounts in Q2 2018.
The Royal Botanical Gardens Kew is a UNESCO World Heritage site in
Surrey, UK offering the largest and most diverse collection of living
plants in the world. The collection includes plants from tropical, temperate, arid and alpine climates, that are grown in the gardens and
also in controlled greenhouse nurseries. The new Heliospectra LX60
LED grow lights will be retrofitted in The Tropical Nursery with the aim
to improve plant quality using a more environmentally-friendly lighting solution. At Wakehurst, the LX60 grow lights will be used in The
Wellcome Trust Millennium Building and support glasshouse.
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Tropik Bakım alanına kurulacak. Wakehurst’te ise LX60 bitki yetiştirme lambaları Welcome Vakfı Millennium Binası ve limonlukta
kullanılacak.
Climate Controls Ltd. yöneticisi Pierre Bisson konuyla ilgili olarak,
“Limonluk ve sera sistemlerinin bir öncüsü olarak her zaman yeni

“As a leader and facilitator of glasshouse systems we are constantly
looking towards new innovative and more sustainable solutions. Heliospectra’s LX60 series delivers a reliable solution and the ability to
adjust the light spectrum to a plant’s needs. This flexibility and control is precisely what the team at RBG Kew were looking for as they

inovatif ve sürdürülebilir çözümler arıyoruz. Heliospectra’nın LX60
serisi güvenilir bir çözüm sunuyor ve ışık spektrumunu bitki ihtiyaçlarına göre ayarlama imkanını sağlıyor. Bu esneklik ve kontrol, her
sene yüzlerce farklı türü eken ve yetiştiren RGB Kew ekibinin aradığı
şeydi” dedi.
Heliospectra CEO’su Ali Ahmadian ise “Kraliyet Botanik Bahçeleri,
Kew, dünyaca tanınan bir bitki üretim ve bilgi kaynağıdır. Ayarlanabilir spektrumumuz ve pazar lideri konumundaki kontrollerimiz Kew
Bahçelerinin ve diğer botanik bahçelerin istedikleri yüksek kaliteli
ekinleri elde edebilmeleri için yüzlerce farklı bitkinin ihtiyaçlarını
karşılamasına imkan tanıyor” dedi.
Heliospectra’nın akıllı LX60 LED bitki yetiştirme lambaları ve yazılım
kontrolü, bitki yetiştiricileri ve dünya çapındaki araştırmacılar için
net avantajlar sunuyor. Ayarlanabilir tam spektrumlu LED teknolojisi, yetiştiricilerin kaliteyi artırmalarına, hasat ve üretim süresini
kısaltmalarına ve imkan tanırken istikrarlı sonuçlar veriyor.

cultivate and grow hundreds of diverse species each year,” said Pierre
Bisson director of Climate Controls Limited.
“The Royal Botanic Gardens, Kew, is a world renowned resource for
plant propagation and knowledge,” said Ali Ahmadian, CEO Heliospectra. “Our adjustable spectrum and market leading control enable
Kew Gardens and other botanical gardens to tune in on specific needs
of hundreds of different plants to produce the high quality crop they
need.”
Heliospectra’s intelligent LX60 LED grow lights and software controls
create clear business advantages for cultivation teams and researchers around the world. The adjustable full spectrum LED technology
enables growers to improve quality, accelerate harvest and production
cycles while delivering consistent yields.
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Viko Pacific Serisi İle Teras ve Bahçeler Yağışlı
Havalarda Güvende
Your Terrace and Garden is Safe in Rainy Days with Pacific Series by Viko

İ

nsanın içini ısıtan sıcak ve güneşli yaz günleri yaklaşıyor. Ancak
baharda ve yaz boyunca her gün de masmavi gökyüzü ile geçmiyor. Mutlaka yağışlı havalar da oluyor. İşte böyle günler, özellikle
bahçe ve teraslarınızda priz ya da elektrik düğmesi kullanıyorsanız

Hot and sunny summer days are on the horizon to warm us up. However, it does not mean that springtime will bring blue skies at all times.
Rain is in the forecast. And these rainy days may proof a health risk if
you use electrical outlets or switches in terrace and garden areas. De-

hayatınızı riske atıyor. Panasonic Eco Solutions Türkiye tarafından ıslak ve nemli alanlar için geliştirilen Viko marka Pacific serisi elektrik
anahtarı ve prizler, evinizin dış alanlarında güvenle hareket etmenizi
sağlıyor. Islak ve nemli alanlar, sert koşullar, toz ya da duman onun
çalışmasını etkilemiyor. Banyolar, SPA salonları, çamaşır odaları,
atölyeler, havuz çevresi, teras, bahçe ve balkonlarda güvenlik için
Pacific serisi üzerine aldığı görevi kusursuz olarak yerine getiriyor.
Güvenliğiniz her şeyden daha önemli. İşte bu yüzden Viko marka sıva
üstü Pacific serisi, hem şık hem kaliteli hem de güvenli. Tasarımı ile
kullanılan alanlara dekoratif bir estetik katan Pacific priz ve elektrik
düğmeleri, IP54 özelliği ve özel topraklama sistemi ile sıçrayan suya
olduğu gibi toza karşı da koruma sağlıyor. Bu sayede havuz kenarlarında, teras ya da bahçelerde güvenle kullanılabiliyor. Ürün isteğe
bağlı olarak yatay ya da dikey şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca dilerseniz tüm ürünler birden fazla fonksiyonu da bir araya getirebiliyor.
Pacific serisi, kullanım ve montaj açısından da birçok avantaja sahip. Pacific serisi ürünleri farklı kılan bir diğer özellik ise patentli özel
asimetrik conta sistemi. Asimetrik conta sistemi ile duvara en yakın
noktadan kablo montajı yapılabiliyor. Özel tasarımı ise 3 farklı çapta
kablo girişi seçeneği yaratıyor.

veloped by Panasonic Eco Solutions Turkey for wet and humid areas,
Pacific Series switches and sockets by Viko offers the safety you need in
outdoor areas of your home. Wet or humid surfaces, extreme weather
conditions, dust or smoke cannot interrupt its operability. Pacific series
serves perfectly in spaces such as bathroom, SPA, laundry room, workshop, pool areas, terraces, gardens and balconies.
Safety first. That’s why surface mounted Pacific series by Viko is
both safe and top line. Pacific switches and sockets provide protection against dust as well as water with its IP54 feature and exclusive
grounding system while bringing a chic decorative look to your spaces.
Thus, it can be safely used by the poolside, in terraces or gardens. It is
possible to use this product on a horizontal or a vertical setting. Moreover, it can be customized to combine more than one functions.
Pacific series also offers several advantages in terms of use and installation. Another feature of the Pacific series which makes it stand out
is the proprietary asymmetrical gasket system. Asymmetrical gasket
system allows cables to be installed to the wall with minimum space
requirement. It provides cable inlet with 3 different diameters thanks
to its exclusive design.
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“Silvana Işık Labirenti” ile Büyülü Bir Dünyanın
Kapıları Emaar Square Mall’da Açılıyor

A

nadolu Yakası’nın yeni alışveriş ve eğlence merkezi Emaar
Square Mall, sanat ve ışık gösterisi olan “Silvana Işık Labirenti”
ile ziyaretçilerine rengarenk bir deneyim sunuyor. Dünyaca
ünlü mimar Ben Busche/Brut Deluxe tarafından tasarlanan Ilmex
Illumination tarafından hayata geçirilen “Silvana Işık Labirenti”,
yarattığı muhteşem atmosfer ile 6 ay boyunca İstanbulluları Emaar
Square Mall’a çekecek.

Büyük ilgi gösterilen “Silvana Işık Labirent”i, 2,20 m yüksekliğinde
ve üçgen biçimli 72 akrilik camdan oluşuyor. Labirent içinde gezen
ziyaretçiler enstalasyon boyunca yürüdükçe gökkuşağı renkleri camların içinden yansıyor ve ziyaretçilerin etrafını renk ve ışık katmanlarından oluşan bir labirent ile sarıyor. “Silvana Işık Labirenti”ni dıştan
saran aynalı film sayesinde, ziyaretçiler bir sonsuzluk odasına girmiş
gibi hissediyor.

Anadolu Yakası’nda alışveriş ve eğlencenin yeni durağı Emaar Square Mall, İngiltere’de sergilendiği dönemde büyük ilgi gören “Silvana
Işık Labirenti”ni Türkiye’ye getirdi. Bir sanat ve ışık gösterisi olarak
tanımlanan ve dünyaca ünlü mimar Ben Busche/Brut Deluxe tarafından tasarlanan Ilmex Illumination tarafından hayata geçirilen
“Silvana Işık Labirent”i 5 Nisan 2018 tarihinden itibaren Emaar
Square Mall’da sergilenmeye başladı. İlk kez 2017 yılının sonlarında
İngiltere’de sergilenen labirent, hemen ardından Türkiye’de, ilk defa
farklı bir formda Emaar Square Mall’da ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Bir kez içeri girildiğinde sürekli değişen ışık şekilleri ve dinamik olarak değişen tüm renk tonları ziyaretçileri hareketli bir evrendeymiş
gibi hissettiriyor. Güçlü LED ışıklar ile muhteşem bir atmosfer yaratan
labirent, gündüzleri gün ışığının da etkisiyle ilginç ışık gölge oyunları oluştururken, geceleri ise rengarenk bir dünyaya dönüşüyor.
6 ay boyunca Emaar Square Mall’da sergilenecek “Silvana Işık
Labirenti”nin sadece Anadolu Yakası’nın değil, tüm İstanbulluların
ve yerli-yabancı turistlerin de ilgisini çekecek.
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Philips Aydınlatma, ‘Hue Arkadaşları’ İle
Akıllı Anahtar Pazarına Girdi
Philips Lighting Enters the Smart Switch Market with ‘Friends of Hue’

P

hilips Aydınlatma, Hue’nun Arkadaşları programına dahil olan
Feller, Niko ve Vimar gibi önde gelen aydınlatma kumandası
üreticileri ile Hue ekosistemine tam entegre olan akıllı aydınlatma anahtarlarını piyasaya sunuyor. Aydınlatmada dünya lideri
Philips Aydınlatma bugün Philips Hue ekosistemi için tasarlanıp

Philips Lighting introduced its smart lighting switches which are fully
integrated to the company’s Hue ecosystem with the leading European
lighting control manufacturers, Feller, Niko and Vimar participating in
Friends of Hue program. Philips Lighting, the world leader in lighting,
announced three new partners, offering consumers wall switches in

geliştirilen çeşitli duvar anahtarı modellerini tüketicilerin kullanımına sunacak üç yeni iş ortaklığını açıkladı. Feller, Niko ve Vimar gibi
Avrupa’nın önde gelen aydınlatma kumandası üreticileri Hue’nun
Arkadaşları (Friends of Hue) programına dahil olan yeni markalar
oldu.
Bu lider markalar tarafından pazarlanan Hue anahtarları, Philips
Hue lambalarınızı açıp kapatacak, parlaklığını ayarlayacak ve favori
sahnelerinizi yeniden yaratacak. Çeşitli renk ve biçimlerde sunulan
bu anahtarlar, her türlü zevke ve iç dekorasyona hitap ederek evinizin dekoruna tam uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu ürünleri,

a variety of models that are designed and developed for the Philips
Hue ecosystem. The new Friends of Hue partners are leading European
lighting control manufacturers, Feller, Niko and Vimar.
The Hue switches marketed by these leading brands will turn your
Philips Hue lights on or off, dim and retain your favorite scenes. Available in a variety of colors and styles, these switches are designed to fit
seamlessly into your home decor, your taste and existing interior design. These products can also be combined with existing switches and
wall outlets from the same brand as they fit in their specific single and
multiple gang wall frames.
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kendilerine uygun tekli ve çoklu duvar çerçevelerine takarak aynı
markalı mevcut anahtarlarınızla ve prizlerinizle kombinlemek de
mümkün olacak.
Philips Aydınlatma Hue’nun Arkadaşları Ürün Yönetimi Bölümü Başkanı Evert Schaeffer konuyla ilgili görüşlerini paylaştı: “Philips Hue
teknolojisinin avantajlarını ve özelliklerini daha geniş kitlelere duyurmanın mükemmel bir yolu olan bu yeni anahtarlar; Philips Hue
uygulaması, kablosuz ayarlama düğmesi, sesle kumanda, zaman
ayarlı programlar ve sensörler gibi mevcut kontrol seçeneklerine
ek olarak getirildi. Tıpkı standart duvar anahtarlarında olduğu gibi,
akıllı duvar anahtarıyla Philips Hue lambaları, tek bir dokunuşla, sistemin elektriği kesilmeden kolayca kumanda edilebiliyor. Bu adımı,
Philips Hue ekosistemini genişletmek ve kullanıcılar için bağlantılı
aydınlatma deneyimlerini evlerinde daha erişilebilir kılmak için attık.”

Feller, Niko ve Vimar; ürün gamlarındaki Hue uyumlu akıllı anahtarlarının, ilgili pazar standartlarına uygun olmasını sağlayacak. Bu
akıllı anahtarların ilk grubunun 2018 yılının dördüncü çeyreğinde
satışa sunulması planlanıyor.
Hue’nun Arkadaşları programına katılan şirketlerin ürünleri, sürekli
sistem güncellemeleri sayesinde yeni Philips Hue özelliklerini zaman
içerisinde tam uyumla hayata geçirecek. Philips Hue uygulaması ile
yapılandırılan ürünler; yüzlerce üçüncü parti uygulama, sesle kumanda, geofencing, Philips Hue kablosuz ayarlama anahtarları,
Philips Hue hareket sensörlerinin yanı sıra IFTTT gibi web tabanlı
hizmetler ile birlikte kullanılabiliyor.
Hue’nun Arkadaşları İş Ortaklığı Programı
Philips Hue’nun Ekim 2012’de piyasaya sürülmesinden itibaren,
Philips Aydınlatma, diğer şirketleri bu sistemle birlikte çalışabilecek
cihaz, uygulama ve sistemler geliştirmeye çağırdı. 750’den fazla
üçüncü taraf uygulamadan giyilebilir teknolojilere, internet hizmetlerinden bağlantılı ev ürünlerine dek Philips Hue yalnızca ışık
sağlamaktan ziyade, size hayal gücünüzün sınırlarını zorlayan yeni
deneyimler sunarak aydınlatmanın ötesine geçiyor.
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Evert Schaeffer, Head of product management, Friends of Hue at
Philips Lighting, on this launch, said: “These new Friends of Hue
switches provide the perfect way to bring the benefits and features
of Philips Hue to a wider audience and are an addition to the existing
control options such as the Philips Hue app, wireless dimmer switch,

voice control, schedules and sensors. With the flick of a switch you and
your guests can use the smart wall switch to control your Philips Hue
lights, without interrupting power to the system, just like it is the case
with a standard wall switch. This is part of our ongoing commitment
to grow the Philips Hue ecosystem to make connected lighting experiences more accessible for our customers in their homes.”
The smart switches supporting Hue offered by Feller, Niko and Vimar
will adhere to the standards of their respective markets. The first wave
of these smart switches is planned to be available from the Q4 2018.
Products of Friends of Hue partnered companies benefit from ongoing
system updates to seamlessly manage the introduction of new Philips
Hue features over time. These products are configured in the Philips
Hue app and can be used alongside hundreds of third-party apps,
voice control, geo-fencing, Philips Hue wireless dimmer switches,
Philips Hue motion sensors, plus web-based services like IFTTT.
Friends of Hue Partnership Program
Since Phlips Hue was launched in October 2012, Philips Lighting
has been encouraging the other companies to develop devices, applications and systems to support this system. From more than 750
third-party apps and wearable technology, to Internet services and
connected home products; Philips Hue goes beyond illumination to
provide more than just light to deliver new experiences where the only
limit is your imagination.
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Acuity Brands, Atrius IoT Platformu İçin İki Yeni
BT Ortaklık Anlaşması İmzaladı
Acuity Brands Signs Up Two New IT Partners To Its Atrius IoT Platform

L

ED aydınlatma tedarikçisi Acuity Brands ile lokasyon pazarlama
uzmanı Verve arasında perakende mağazalarda müşteri ile akıllı
telefonları aracılığıyla iletişim kurmak için armatürler kullanımına yönelik olarak ortaklık anlaşmasına varılmasıyla aydınlatma
firmaları ve BT şirketleri arasındaki ortaklık dansı devam ediyor.

Bu ortaklık, Acuity’nin geçtiğimiz bahar aylarında lansmanını yaptığı
ve BT firmaları yardımıyla Atrius markası altında aydınlatma tabanlı
Nesnelerin İnterneti (IoT) ürünleri ve hizmetleri sunmayı hedefleyen
the Atrius IoT programının bir parçası. Bu duyuru, Acuity’nin hastanelerde yol bulma hizmetleri sunmak için Gozio Health adlı sağlık
hizmetleri teknolojileri sağlayıcısıyla yaptığı ortaklık anlaşmasından
sadece birkaç hafta sonra geldi.
Bu anlaşma çerçevesinde Verve, Acuity’nin Atrius Navigator adlı iç
mekan konumlandırma yazılımından faydalanarak programlar geliştirecek. Perakendeciler ise bu yazılımı mağazalarında alışveriş yapan müşterileriyle etkileşime girmek, onlara özel teklifler, indirimler
ve bilgi sunmak ve ürünlerin lokasyonunu bulmalarına yardımcı
olmak için kullanacak. Bu hizmet tipik olarak müşterinin sadakat
programına bağlanarak kişiselleştirilmiş bilgi kullanımını sağlayacak.
Verve, Atrius anlaşmasıyla birlikte mevcut, hem iç hem de dış mekanlar için aydınlatma altyapısından bağımsız faaliyet gösteren
yazılımına yeni bir erişim noktası bulmuş oluyor. Acuity, bu hizmeti
desteklemek için armatürlerine Bluetooth çipler yerleştiriyor. Alternatif olarak ise, haberleşme sinyallerini Bluetooth radyo dalgaları
yerine LED’ler tarafından yayılan ışık dalgaları içerisine modüle eden
görünür ışıkla haberleşme (VLC) olarak bilinen aydınlatma teknolojisi yoluyla bu hizmeti sunuyor.
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The partnering dance between lighting companies and IT companies continues to move to an IoT beat, as LED lighting vendor Acuity
Brands teamed with location-marketing specialist Verve to help use
luminaires for communicating with shoppers via their smartphones at
retail stores.
Interested in articles & announcements on IoT lighting and indoor positioning applications? The alliance is part of the Atrius IoT program
that Acuity launched last spring, aimed at providing lighting-based
Internet of Things (IoT) products and services under the Atrius brand
with the help of IT firms. It comes a few weeks after Acuity teamed
with healthcare technology provider Gozio Health to offer wayfinding
services at hospitals.
Under the agreement, Verve will develop programs to take advantage
of Acuity’s indoor positioning software, called Atrius Navigator. Retailers would then use the software to engage customers in-store, providing them special offers, discounts, and information, and helping them
to locate items. Deployments would typically tie into end users’ loyalty
schemes, further enabling customized information.
The Atrius hook-up gives Verve another outlet for its own software,
which it already provides for both indoor and outdoor settings, independent of the lighting infrastructure. Acuity embeds Bluetooth chips
in luminaires to support the service. Alternatively, it also delivers the
service through a lighting technology known as visible light communications (VLC), which embeds communication signals into modulate
lightwaves emitted by LEDs rather than in the radio waves of Bluetooth.
In case the signs like these inside a Target store don’t provide enough
clues, lighting-based indoor positioning systems can help shoppers
navigate the aisles. More to the point, they can also deliver personalized offers and information. (Photo credit: Target.)
“Joining the Atrius IoT Partner ecosystem broadens Verve’s ability to
provide our brand and retail clients with precise indoor location capabilities for engaging customers and robust insights to measure campaign efficacy,” said Brian Dunphy, general manager of Verve’s device
and IoT business. “The Atrius-Ready Sensory Network solves a key
challenge in scaling Bluetooth beacon networks across multi-location
retailers, and it eliminates the operational concerns of replacing beacon batteries or beacon units, which has been a barrier to mass adoption.”
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Bir Target mağazası içerisindeki tabelalar yeterli olmadığı zaman,
aydınlatma tabanlı iç mekan konumlandırma sistemleri müşterilerin
reyonlar arasında istediklerini bulmalarına yardım edebilir. Daha da
önemlisi, bu yolla kişiye özel teklif ve bilgiler sunulabilir.
Verve cihaz ve IoT departmanının Genel Müdürü Brian Dunphy konuyla ilgili olarak, “Atrius IoT Partner ekosistemine katılmak Verve
olarak markamız ve müşterilerimize hassas iç mekan lokasyon imkanları sunmamızı ve kampanyaların etkinliğini ölçmek için gerekli
bilgiyi edinmemizi sağlıyor. Atrius Uyumlu Sensör Ağı, çok lokasyonlu perakendeciler için Bluetooth verici ağlarının ölçeklenmesi sorununu çözüyor ve bu teknolojinin yaygın kullanımı önündeki bir engel
olan verici bataryası veya verici birimi değiştirme gibi operasyonel
kaygıları ortadan kaldırıyor” dedi.
Gozio ile yapılan benzer ortaklık ise şirketin potansiyel etki alanını
genişletiyor. Gozio’nun sunduğu mobil teknoloji, insanların doğru park yerini bulmak ve bir tesis içerisindeki belirli bir lokasyonu
görmek için evlerinden bir sağlık tesisinde gezinmelerine yardımcı
oluyor.
Gozio Health CEO’su Jashua Titus, “Hastane ortaklarımıza sunduğumuz mevcut mobil uygulama geliştirme teklifimizi genişletmek için
Ayrius IoT çözümünü seçtik,” dedi. Acuity, Verve ya da Gozio Atrius
bağlantılı sistemlerden herhangi birini kullanan müşterilerinin isimlerini paylaşmamayı tercih etti.
Aydınlatma endüstrisinin bir BT endüstrisi gibi hareket etme, müşteri davranışlarından hava kalitesine kadar her şey hakkında veri
toplamak ve veri iletmek için aydınlatma ürünleri ve altyapısından
faydalanma çabası gittikçe artıyor. Frankfurt’ta gerçekleştirilen
Light+Building fuarında Philips Lighting’in sektörler arası yeni Interact IoT platformu gibi duyurular ile odak noktası görüntüleme
teknolojileri üzerindeydi.
Bu durum, Acuity’nin Atrius projesi ve Feilo Sylvania’ın SylSmart
projesi gibi BT entegrasyon ve ortaklık inisiyatiflerinin önünü açtı.
Her ne kadar geçtiğimiz Temmuz ayında Acuity yaklaşık 5 km2’lik perakende satış alanını aydınlatma tabanlı iç mekan konumlandırma
sistemleri ile donattığını iddia etmiş olsa da ürün ve ortaklık duyuruları, son kullanıcı duyurularını geride bıraktı. Müşterileri arasında
Target perakende mağazaları yer alıyor ve Walmart’ın da bunlar arasında olduğu düşünülüyor.
Kısa süre önce başka bir perakendeci örneğinde göründüğü üzere
Zumtobel, Fransa’da bulunan E.Leclerc perakende mağazalarında
iç mekan konumlandırma sistemi kullanılmaya başladıktan sadece
birkaç ay sonra bazı müşterilerin harcamalarında %34 ile %42 arasında artış olduğunu rapor etti.Aydınlatma şirketleri BT firmalarıyla
ortaklıklar kurmakla birlikte, Aynı zamanda onlarla rekabet halindeler.
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In a similar pairing, Atrius’ partnership with Gozio extends that company’s potential reach. Gozio’s mobile technology is designed to help
people navigate from their home to a healthcare facility, to find the
correct parking area, and to find a specific location inside the facility.
“We chose the Atrius IoT solution to expand our current mobile application development offering for our hospital partners,” said Joshua
Titus, CEO of Gozio Health.
Acuity did not disclose the names of any customers that might use either the Verve or Gozio Atrius-linked systems.
The lighting industry is increasingly trying to double as an IT industry, using lights and the lighting infrastructure to help gather data
and disseminate data on everything from customer behavior to roadways to air quality. The push was very much on display at last week’s
Light+Building exhibition in Frankfurt, with announcements such as
Philips Lighting’s new cross-industry Interact IoT platform.

It has also given rise to IT integration and partnership initiatives, such
as Acuity’s Atrius and Feilo Sylvania’s SylSmart. Notably, the number
of product and partnership announcements have far outstripped
end-user announcements, although as of last July, Acuity was claiming that it already covered 50 million ft2 of retail space with lightingbased indoor positioning systems. Customers include Target retail
stores and are also believed to include Walmart.
In one recent end-user example from another vendor, Zumtobel reported that some customers spent between 34% and 42% more at an
E.Leclerc retail store in France after a few months of using an indoorpositioning system for customer engagement. While lighting companies strike partnerships with IT companies, they are also at the same
time competing against them.
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TrendForce’a göre, OLED Akıllı Telefon Piyasasında
Daha Rekabetçi, Mini LED Niş Pazarları Hedef Almalı
OLED is More Competitive in Smartphone Market, Mini LED Should Target at Niche
Market, Says TrendForce

Phone X satışları piyasa beklentisinin altında gerçekleşti, bu nedenle Samsung da OLED üretim hatlarını kullanım seviyesini düşürdü. Geçtiğimiz iki sene boyunca düşük seviyede olan OLED panel arzı da böylece rahatlamış oldu. Wits View‘E göre, bir TrendForce

I

The sales of iPhone X turned out to be less than market expectation,
so Samsung has lowered the utilization rate of OLED production lines.
The tight supply of OLED panels over the past two years has also been
eased. According to Wits View, a division of TrendForce,

bölümü olan, OLED panel trendi Apple ile başladı ve 2021 senesine
gelindiğinde OLED panellerin akıllı telefon piyasasına nüfuzunun
%46 seviyesine ulaşması bekleniyor. Mini LED ise OLED’lerin teknoloji olgunluğu ve rekabetçi fiyatları karşısında zor anlar yaşıyor, bu
nedenle de Mini LED’in akıllı telefon pazarında büyümesi kısa vadede zor olabilir.
WitsView, Samsung’un mevcut OLED panel tedarikinin iPhone’lar
ve birinci sınıf Samsung akıllı telefonları tarafından kullanıldığını ve
diğer OLED panel üreticilerinin üretim hacminin düşük seviyelerde
kaldığını belirtti. Bunun sonucunda, mobil telefon satıcıları kendi
amiral gemisi modelleri için alternatifler bulma arayışı içine girdi.
Yüksek renk satürasyonu, yüksek kontrast ve HDR desteği ile OLED ile

Apple has initiated the trend of OLED panels, and it is estimated that
the penetration rate of OLED panel in smartphones will reach 46%
by 2021. Mini LED is overwhelmed by OLED’s technology maturity
and competitive costs, so it might be hard for Mini LED to grow in the
smartphone market in short term.
WitsView points out that, current supply of OLED panel from Samsung
was occupied by iPhones and high-end Samsung smartphones, while
the yield rate of other OLED panel makers remains low. As the result,
mobile phone vendors have been trying to find alternatives for their
flagship models. Mini LED is considered a feasible option because it is
comparable to OLED in terms of high color saturation, high contrast,
and support to HDR. However, the advantages of OLED are more obvious.
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karşılaştırılabildiği için Mini LED uygun bir seçenek olarak görüldü.
Bununla birlikte, OLED’in avantajları çok daha net.
OLED Arka Aydınlatmaya İhtiyaç Duymadığı için İnce,
Hafif ve Bükülebilir Olabilir
Yüksek renk satürasyonu, yüksek kontrast ve hızlı yanıt süresine ek
olarak, OLED panellerin en büyük avantajı, telefon üreticilerin tasarımlarına kalınlık ve görünüş bakımından esneklik sağlayan kendinden yayılım ve bükülebilir olma gibi özellikleridir. Mini LED, mikro
LED tam anlamıyla seri üretime geçmeden önce bir geçiş ürünü
hizmeti verebilir. Orijinal LCD yapısı değiştirilmeksizin LED çiplerin
boyutları 100 ile 300 mikrometreye kadar düşürüldü ve LED’ler, matris düzenleme yöntemiyle arka aydınlatma modüllerine yerleştirildi.
Örneğin, 5,5 inç FHD ekranda kullanılan LED sayısı 2 bin ile 10 bin
arasında. Daha az sayıda LED kullanılabilmesi için optik mesafenin
daha fazla olması gerekiyor, bu da cihaz kalınlığında artışa neden
oluyor. Daha fazla sayıda LED kullanılması ise gereken optik mesafeyi azaltarak ve homojenliği artırarak cihazın genel kalınlığında azalma sağlayabiliyor, ancak ısınma problemleri ve daha yüksek maliyet
ile sonuçlanıyor. Günümüzde bu faktörler arasında dengeye nasıl
ulaşılacağı sorusu üreticiler için hala bir çıkmaz durumunda.
Mini LED Niş Pazarları Hedef Almalı
Maliyet bakımından OLED’ler mevcut durumda daha rekabetçi görülüyor. Örnek olarak 5,5 inç sert OLED paneli ele alacak olursak,
maliyeti 17~18 ABD doları seviyesinde; ancak aynı boyutlardaki ve
aynı çözünürlükteki bir Mini LED arka aydınlatma panelin maliyeti
bunu ikiye katlayabiliyor ve 35~40 ABD doları seviyesine ulaşabiliyor. OLED arzındaki sıkıntının azalmasıyla birlikte uzun vadede OLED
akıllı telefon panel fiyatlarının zayıflaması bekleniyor, LTPS panel
fiyatlarındaki indirimlerin Mini LED üzerinde daha fazla baskıyla sonuçlanması da olası. Dolayısıyla, Mini LED maliyetlerinin düşmemesi
halinde Mini LED’in lüks akıllı telefon pazarında OLED panellerle rekabet etme ihtimali düşük olacaktır.
Akıllı telefon arka aydınlatmasında Mini LED kullanmanın maliyeti kullanılan LED çiplerin sayısına ve tabakanın iletim verimliliğine
bağlı. Dolayısıyla birçok LED üreticisi optik ayarlamalar ile kullanılan
LED çip sayısının azaltılması ya da bağlantı maliyetlerinin azaltılması için blok bağ araçlarının iletim etkinliğinin artırılması gibi farklı
teknik çözümler ile maliyetleri düşürmeyi deniyor.
Bununla birlikte, net karın yüksek olduğu daha karlı niş pazarlarda
maliyetler satıcılar için bir öncelik ifade etmiyor. Dolayısıyla da Mini
LED’lerin niş pazarlarda benimsenme şansı daha yüksek. Günümüzde Mini LED kullanan cihazlar arasında CES 2018 sırasında Innolux
tarafından tanıtılan 10,1 inç otomotiv göstergesi, 27 inç LCD oyun
ekranı, 15,6 inç dizüstü bilgisayar ekranı ve AUO tarafından yakın zamanda piyasaya sürülen 2 inç VR cihazları yer alıyor. Mini LED teknolojisinin niş pazarlarda daha fazla şansa sahip olduğu görülebiliyor.
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OLED Can Be Thin, Light And Bendable As It Does Not
Need Backlight
In addition to high color saturation, high contrast, and fast response
time, the biggest advantage of OLED panels is its features of selfemitting and bendable, allowing phone vendors to be more flexible in
thickness and appearance design of phones.
Mini LED can serve as a transitional product before micro LED is fully
ready to enter mass production. With the original LCD structure unchanged, the size of LED chips is reduced to 100 to 300 micrometers,
and the LEDs are placed in the backlight modules through the matrix
arrangement method. In 5.5-inch FHD display, for example, the number of LEDs used is as high as 2,000-10,000. Smaller number of LEDs
needs longer optical distance, making the devices thicker.
The large number of LEDs can reduce the required optical distance
and improve the uniformity, making the entire device thinner, but will
cause heat dissipation problems and make the cost higher. As present,
how to achieve the balance remains the bottleneck for manufacturers.
Mini LED Should Target at Niche Market
From the perspective of costs, OLEDs are more competitive in current
stage. Taking a 5.5-inch hard OLED panel as an example, the cost is
around US$17~18; but for a Mini LED backlight panel of the same size
and the same resolution, the costs may double and reach US$35~40.
As the tight OLED supply being released, WitsView believes that the
quotes for OLED smartphone panels will be relatively weak in the longterm, the price cuts of LTPS panels will also bring more pressure to Mini
LED. Therefore, it will be difficult for Mini LED to compete with OLED
panels in high-end smartphone market if Mini LED cannot reduce the
costs.
The cost of using Mini LED in smartphone backlighting depends on the
number of LED chips used and the transfer efficiency of wafer. Therefore, many LED manufacturers try to lower the costs through different technical solutions, such as reducing the number of LED chips by
optical adjustment, or increasing the transfer efficiency of die bond
machines to reduce the cost of bonding.
However, in the more profitable niche markets where the gross profits
are high, the costs are not a priority for vendors. Therefore, Mini LED
has higher chance to be adopted in the niche markets.
Current devices using Mini LED include the 10.1-inch automotive display released by Innolux at the CES 2018, the 27-inch LCD gaming
monitor, 15.6-inch notebook and 2-inch VR devices launched by AUO
recently, etc. it can be seen that the Mini LED technology has more opportunities in niche markets.
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HC Semitek Mini/Mikro LED Geliştirme
Çalışmalarında Geldiği Noktayı Açıkladı
HC Semitek Discloses Progress in Developing Mini/Micro LED

Y

eni nesil görüntüleme teknolojisi olarak kabul edilen mikro
LED, geçtiğimiz iki sene içerisinde dikkatleri üzerine çekti. Bu
yeni teknolojide büyük potansiyel gören çok sayıda üretici bu
teknolojiye yöneldi. LEDinside tarafından yayınlanan son “1Q18 Mik-

Over the past two years, Micro LED, regarded as the new generation
display technology, has attracted a lot of attention. Seeing great potential in this new technology, a large number of manufacturers have
scrambled for it. According to LEDinside’s latest report “1Q18 Micro

ro LED Gelecek Nesil Ekran Teknolojisi Piyasası Raporu-2018 Mikro
LED ve Mini LED Endüstri Trendi” raporuna göre, Mikro LED’in piyasa
değerinin 2025 senesinde 2,891 Milyar Dolar seviyesine ulaşması
bekleniyor.
Çin’de faaliyet gösteren ikinci en büyük LED çip tedarikçisi olarak
HC Semitek, RGB LED çip üretim kapasitesine sahip az sayıdaki çip
üreticisinden biri ve iç ve dış mekanlar için LED ekran ve LED arka
aydınlatma alanında zengin bilgi birikimine sahip. Kendi flip çip
teknolojisine sahip olan HC Semitek geçtiğimiz iki sene içerisinde
Çin’de faaliyet gösteren uluslararası ve yerel ambalaj üreticileri ile
işbirliğine gitti. Şirket, LED arka aydınlatma uygulamaları için mavi
Mini LED ve LED ekranları için RGB Mini LED çipler gibi gelişmiş çip
ürünlerini piyasaya sürdü.

LED Next-Generation Display Technology Market Report- 2018 Micro
LED and Mini LED Industry Trend”, the market value of Micro LED is expected to reach US $2.891 billion in 2025.
HC Semitek, as the second largest LED chip supplier in China and one
of the few chip makers capable of the production of RGB LED chips,
has accumulated rich experience in the manufacturing of indoor and
outdoor LED displays and backlight applications. With its own flip
chip technologies, in the past two years, HC Semitek has collaborated
with international and domestic packaging manufacturers in China.
It launched relatively advanced chip products, such as blue Mini LED
chips for backlight applications and RGB Mini LED chips for LED displays.
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Şirketin tasarladığı ürünler arasında özellikle ışık yayımını kontrol
edebilmek için eşsiz optik özelliklere sahip arka aydınlatma modüllerinde kullanılan Mini LED’ler yer alıyor. Şirket aynı zamanda yeni
projelerde müşterileriyle işbirliği yapmaya devam ediyor.

In particular, the company designs the Mini LEDs used in backlight
modules with unique optics in order to control their light emission.
Meanwhile, it is also cooperating closely with its customers on new
projects.

Ekran uygulamaları için RGB Mini LED çiplerden söz açılmışken, HC
Semitek çiplerin yüksek fotoelektrik performans, güvenilirlik ve renk
tutarlılığı çok sayıda müşteri tarafından beğeniyle karşılandığını belirtmekte fayda var. Bu çiplerin ticari olarak piyasaya sürülmesi ise
nihai ürünlerin satışa sunulması ve tanıtımın ne kadar iyi sonuçlar
vereceğine bağlı olacak.
Mikro LED söz konusu olduğunda HC Semitek, epitaksiyel tabakalardan Mikro LED çiplere geniş bir alanda araştırmalar gerçekleştirdi.
HC Smitek ürettiği epitaksiyel tabakaların dalga boyu, parlaklık ve
voltaj homojenliğini optimize etmeyi başardı. Aynı zamanda şirket,
partikül kontrolü ve epitaksiyel tabakaların boyutlarını genişletmek
amacıyla teknolojiler geliştirdi.
Mikrometre seviyesi çip üretim süreci, yanak koruma, substrat kaldırma ve teknolojileri optimize ederek LED çiplerin ışık yayımını
düzenledi.
HC Semitek, tedarik zincirinde alt pazar firmaları ile çalışmayı sürdüreceğini açıkladı. LED çip üreticilerinin teknolojide geliştirdikleri
yenilikler, yeni görüntüleme teknolojilerini başarılı kılan tek faktör
değil. Bu başarı için sanayinin tamamının Mini LED ve Mikro LED’i
ticari hale getirme çabasını göstermesi gerekiyor.

Speaking of RGB Mini LED chips for displays, features of HC Semitek’s
chips high photoelectric performance, reliability, and color consistency
have won recognition from several customers. The commercialization
of those chips will depend on when end products will be launched and
how well the market promotion will go.
In terms of Micro LED, HC Semitek has done plenty of research ranging
from the manufacturing of epi wafers to that of Micro LED chips.
HC Semitek optimized the wavelength, brightness, and voltage uniformity of its epi wafers. Meanwhile, it has developed technologies to
control particles and expand the size of its epi wafers.
In addition, the company optimized micrometer-level chip manufacturing processes, sidewall protection, substrate lift-off, and technologies to adjust the light emission of LED chips.
HC Semitek said it will continue to work with downstream companies
in the supply chain. LED chip makers’ technology breakthrough is not
the only factor to make new display technologies successful. It requires
efforts from the entire industry to realize the commercialization of Mini
LED and Micro LED.
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Dekoratif Avizeler ile Evinize Şıklık Katın

A

ydınlatma ürünleri ile ev dekorasyonuna şık dokunuşlar eklenebilir. Dekorasyona sıcaklık katan, ayrıntılarda seçkin bir tarz
yaratan dekoratif avize ve aydınlatma ürünleri, mekanların
ışık sorununa çözüm yaratır. Mekanın genişliği, mobilyaları, dekoratif aksesuarları ve tarzı dikkate alınarak aydınlatıcı ürünler seçilebilir.
İşte avizeler ile evinize şık dokunuşlar katmanın yolları. Dekorasyonda ahşabın sıcaklığı ahşap dokulu modeller ile dekorasyona sıcaklık
katılabilir. Farklı tonlardaki ahşap avizeler halatlar, metal aksesuarlar, rustik dokular ve minimalist detaylarla süslenebilir. Modern veya
klasik avize çeşitlerinin aydınlatma ürünleri ile ev dekorasyonuna
şık dokunuşlar eklenebilir. Dekorasyona sıcaklık katan, ayrıntılarda
seçkin bir tarz yaratan dekoratif avize ve aydınlatma ürünleri, mekanların ışık sorununa çözüm yaratır. Mekanın genişliği, mobilyaları,
dekoratif aksesuarları ve tarzı dikkate alınarak aydınlatıcı ürünler
seçilebilir. İşte avizeler ile evinize şık dokunuşlar katmanın yolları.
Ahşap dokulu modeller ile dekorasyona sıcaklık katılabilir. Farklı
tonlardaki ahşap avizeler halatlar, metal aksesuarlar, rustik dokular
ve minimalist detaylarla süslenebilir. Modern veya klasik avize çeşitlerinin bulunabildiği ahşap tasarımların seçimi yapılırken mobilyada
kullanılan ahşap ile uyuma dikkat edilir Mekanda yaşanmışlık hissi
yaratan ahşap dokulu avizeler, dairelerde, dağ evlerinde ve ofislerde
kullanılabilir. Ahşabın yoğunluğu boğucu etki yaratabileceğinden
metalik renkler ve bej gibi açık tonlarla mobilyalarda ferahlama
sağlanabilir.

Modern Dekorasyona Fütüristik Bir İmza
Moda var oldukça modern mobilyalar ve dekorasyon ürünleri aydınlatmada da minimalist ve fütüristik stiller trend kazanmıştır. Yaşam
alanlarına ilgi çekici bir tarz ekleyen avizelerde bilimkurgu filmlerinden alışkın olduğumuz yenilikçi tasarımlar görülebilir. Göz alıcı
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ve ilgi uyandırıcı yeni modeller özellikle ofislerde, genç odalarında,
stüdyo dairelerde tercih edilir. Teknolojik görünüm yan aydınlatıcılarla, farklı aksesuar ve tekstil ürünleri ile tamamlanabilir. Fütüristik
aksesuarlar afiş görünümündeki duvar kağıtları, slogan duvar yazıları ve tablolarla bir arada evlerinizi süsleyebilir.

Koyu Renk Aydınlatmalar İle Şıklık Yarışı
Her ne adar aydınlatma için zahmet gerektirse de koyu renk avizeler
dekorasyonda fark yaratmak isteyenlerin gözdesi olmaktadır. Özellikle son yıllarda trend özelliği kazanan koyu renkli avize ürünleri,
yatak odalarında ve salonlarda tercih edilir. Tavan aydınlatması aplikler ve ayaklı ışıklandırmalarla desteklenerek ışık ihtiyacına çözüm
üretilirken koyu renk avizeler şıklık amaçlı dekorasyonun bir parçası
olur. Koyu renklerde en sık tercih edilense bordo, lacivert, kahve tonları ve koyu gridir.
Işığın Dans Ettiği İnovatif Modeller
Avizelerde kullanılan kristaller, kesimli tasarımlar odalarda gölge
oyunları yaratır. Dekorasyonun eğlenceli yanını ortaya çıkaran dekoratif avizeler evin her odasında, çalışma alanlarında gönül rahatlığı
ile kullanılabilir. Şeffaf yüzeylerin, kristal taşların da farklı renkteki
camların sıklıkla kullanıldığı modern tasarımlarla eve aydınlık gelirken eğlenceli görüntüler de dikkat çekmektedir. Renkli camlar genellikle gri duvarlarla kontrast oluştururken dekorasyonda da beyaz
ve bej gibi açık renkler kullanılarak ışığın başrolde olması sağlanır.
Geometrik desenler, silindirik modeller ve rengarenk çoklu avizeler
de yan yana dizildiğinde ışık kırılmaları yaratarak görsel bir şölen
hazırlar.
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6 Adımda Aydınlatma Tasarımı
Nasıl Yapılır?

İ

leyebilirsiniz. Bahsettiğimiz web sitelerinde armatürlere ait ies datası yani armatürün sanal hali bulunmaktadır. Tüm aydınlatmacılar
arasında en çok kullanılan program DIALux’tür. Ücretsiz bir program
olup mekanın tasarımını her yönüyle yapabilmeyi sağlar.

Armatürlerini Seç: Bir sonraki süreç armatürümüzü belirlemektedir. İstediğimiz performansı veya aydınlatma biçimini hangi
armatür sağlayacak? Bu önemli bir Ar-Ge süreci gerektirmektedir.
İstenilen performans veya özelliklere göre aydınlatma firmalarının
sitesi incelenmelidir. Orada armatürlerin tüm kimlik bilgileri (fiziksel ölçülerinden-ışık dağılımına kadar) bulunmaktadır. Firmalardan
istenebilenkataloglarda da bu bilgiler bulunabilir. En güncel ve tavsiye edileni aydınlatma ekipmanlarını, üreticilerinin web sitesinden
incelemektir.
Aydınlatma Hesaplarını ve Tasarımını Yap: Armatürlerimizi
seçtikten sonra sıra tasarım yapmak ve bu tasarımın standartlara
uygun olup olmadığı belirlemektedir. Özel bir tasarım kriteri durumda, aydınlatma seviyesini ve biçimini kendi kriterlerinize göre belir-

Duvar renklerini, nesneleri yani mekanı hemen hemen her yönüyle
tasarlayabilirsiniz. Ardından indirdiğiniz ies yani armatür dosyalarını yaptığınız tasarıma göre yerleştirip hesaplamalarınızın ardından
tasarımınıza son halini verebilirsiniz. Yani aydınlatma hesapları ve
tasarım süreci eş zamanlı ilerleyen bir adımdır. Hesaplamalarınızı
kontrol ederken iç mekan veya dış mekanda uymanız gereken çeşitli
standartlar bulunmaktadır. EN 12464 standardı en bilinenidir.
Kontrol Sistemini Belirle: Tasarım bittikten sonra kontrol sistemi ve anahtarlama şekli belirlenmelidir. Otomasyon yapılacaksa
bağlantılar tasarlanmalı, ayrıca yapılacak linyelere göre konulacak
anahtar sayısı tasarıma eklenmelidir. Yapılan tasarıma göre farklı
aydınlatma senaryoları varsa bunlar da belirlenmeli ve tasarıma
eklenmelidir.
Tasarımını Kontrol Et: Artık yaptığımız aydınlatma ve anahtarlama tasarımını kontrol sürecine geldik. Siz kontrol ettikten sonra
mümkünse ikinci bir gözden tasarımınızı kontrol etmesini isteyin.
Çünkü aynı projeye baka baka bir müddet sonra yapılan hatalar
gözden kaçabilmektedir. İkinci bir göz olaya sıfırdan baktığından
fark etmediğiniz birçok hata görebilir. Tasarımın tamamlanmasının
ardından aydınlatma tesisatı proje çizimine geçilir.

htiyacın Olanı Belirle: Tüm sürecin sorunsuz ilerleyebilmesi
için mekandaki istenen aydınlatma ihtiyaçları iyi belirlenmelidir.
Mekanın mimarisi, duvar renkleri, genel kullanım amacı, bölgesel
aydınlatma yapılacak yerlerin belirlenmesi, gün ışığının pozisyonu
gibi etkenler aydınlatma tasarım sürecini belirleyen etkenlerdir. Tüm
bunlar en başından kontrol edilmelidir. Gerekirse bir check list yapılıp, unutmama yolları da oluşturulabilir.
Aydınlatma Yöntemini Belirle: Mekanın verilerini elde ettikten
sonra tüm bu etkenlere uygun olan gerekli aydınlatma yöntemi seçilmelidir. Direkt, endirekt, bölgesel, vurgu, genel gibi birçok yöntem arasında ihtiyaç olan belirlenir. Örneğin; bir müzede sergilenen
her nesne veya tablo için her birine özel aydınlatma tercih edilir.
Sergilenen nesneye odaklanmak için de çevresinde düşük seviyede
aydınlatma ortamı oluşturulur. Bu nedenle özel alanlara uygun aydınlatma tasarımları hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Daha önceki
yapılan tasarımlara bakılarak da fikir edinebilirsiniz.
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Evrenol Architects “Tasarım Merkezi” Oldu

K

entsel tasarımdan karma kullanımlı yapılara, konaklama
mekanlarından eğitim, kamu ve kültür yapılarına kadar genişleyen bir yelpazede mimarlık, iç mimarlık ve danışmanlık
hizmetleri veren Mehpare Evrenol, Burak Karaca ve Tamer Tunbiş
ortaklığındaki Evrenol Architects, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından “Tasarım Merkezi” ilan edildi.
Evrenol Architects, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kısa süre
önce hayata geçirdiği ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin ulusla-

geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin artırılmasını ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının
artırılmasını desteklemeyi hedefliyor.
Kuruluşundan bu yana edinmiş olduğu deneyimler sayesinde
kendi standartları ve kalite yönetim anlayışını oluşturan Evrenol
Architects’in bu birikimi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Tasarım Merkezleri teşviğine başvuru sürecini hayli kolaylaştırmış ve
pek çok olumlu geri bildirim almalarını sağlamış. İki farklı üniversi-

rarası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması hedefiyle
ortaya koyduğu teşvik desteğini almaya hak kazandı. Uygulama
sayesinde “Tasarım Merkezi” unvanını kazanan Mehpare Evrenol,
Burak Karaca ve Tamer Tunbiş ortaklığındaki Evrenol Architects, elde
edilecek avantajlarla, öncelikle sahip olduğu insan kaynakları niteliğini artırmayı ve tasarım vizyonunu genişletmeyi hedefliyor.
Bakanlık tarafından Ağustos 2016’dan bu yana uygulanan Tasarım
Merkezleri teşviği, ekonomide katma değer yaratacak, uluslararası
pazarda rekabet gücünü artıracak ileri teknoloji içeren ürünler geliştirilmesini, özel sektörde ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma,

teden gelen akademisyenlere, farklı zamanlarda yaptıkları ziyaretlerde projelerinin tasarım felsefelerini, üretim biçimlerini, ekiplerini
ve hedeflerini sunan firma ortakları “Akademisyenlerden oluşan bilirkişilerin ofisimize yaptıkları ziyaretler bizim için oldukça keyifliydi”
diyor ve ekliyor: “Evrenol Architects olarak master plandan başlayarak iç mimari tasarımın en ince detayına kadar geniş bir perspektifte
hizmet veriyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana hayata geçirdiğimiz 6
milyon metrekarenin üzerinde projemiz var. Bu bizlere hem gurur
veriyor, hem de sorumluluklarımızı arttırıyor. Her bir projede yeni
şeyler öğreniyor, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz.
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Tecrübelerimizden dolayı standartlarımız ve kalite yönetim anlayışımız var. Bunlar sayesinde başvuru sürecimiz oldukça olumlu geçti.
Yapıcı geri bildirimler aldık ve eksiklerimizi gidermek adına hızla
yola koyulduk.‘’

da arttırmak adına eğitimlere ağırlık vermek. Tasarım gücümüzü
geliştirecek gerekli teknik ve donanımsal yeniliklerden maksimumda faydalanmak için bu alanlara yatırım yapmak istiyoruz. Marka
bilinirliğini çok önemsiyor, tanıtım çalışmalarımızı arttırmak için
adımlar atıyoruz.”

Akademik ortamla yakınlaşarak, üniversitelerle işbirliğini artırmayı,
böylelikle hem mimar adayları hem de yüksek lisans öğrencileri ile
deneyimlerini paylaşmayı amaçlayan Evrenol Architects’in en önemli hedeflerinden biri de yurtdışında ürettikleri projelerle kazandıkları

Aldıkları unvanın tüm ekip üzerinde motive edici bir etkisi olduğunu
belirten mimarlar, Tasarım Merkezi unvanıyla birlikte ilk iş olarak
akademinin verdiği geri bildirimler ışığında eksiklerini ve kaynaklarını bularak bunlara çözüm getirmeyi planlıyor. Ofisin Kurucu Ortağı Mehpare Evrenol, üretimlerinin akademik ve sosyal ortamlarda
paylaşımını arttırmayı ve personelin niteliğini artıracak eğitimlere
ağırlık vermeyi birincil hedef haline getirdiklerini belirtiyor ve ekliyor: “Yıllardır tasarım gruplarından oluşan, oturmuş bir çalışma sistemimiz var. Niyetimiz istihdam ettiğimiz personelin niteliğini daha
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deneyimleri uluslararası arenada pazarlamak: “Hedefimiz, belirli bir
tarzın koruyucusu ve devamı olarak bina yapmak değil; her konsepte, her yere ve duruma göredeğişik, birbirini tekrar etmeyen, her
seferinde bir yeniliğin peşinde koşan ama yeniliğin peşinde koşarken insan hayatını, gündelik yaşamını da zenginleştiren tasarımlar
yapmak. Tasarım Merkezi ünvanı, bu tasarım mottomuzu hayata
geçirmedeki çabalarımızı daha da ivmelendirecek düşüncesindeyiz.”
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Edda Mimarlık’tan Kullanıcı Odaklı Ofis Tasarımı:
Hapag Lloyd

K

ullanıcı deneyimini üst düzeye taşıyan tasarımlara imza atan
Edda Mimarlık, Hapag Lloyd ile UASC Denizcilik firmalarının
aynı çatı altında birleşmesiyle ortaya çıkan yeni yapılanma

Denizcilik firmalarının, Hapag Lloyd çatısı altında birleşmeleri sonucu oluşan yeni yapılanma için İzmir’in Alsancak semtinde konumlanan genel müdürlük ofisini tasarladı. Binanın konsept ve uygulama
projelerini üstlenen Edda Mimarlık, tüm çalışma, toplantı, kafe ve
dinlenme alanlarını ele alarak Y kuşağının tercihleri doğrultusunda
dinamik ve ferah bir iç mekan yarattı.

için İzmir, Alsancak’ta 1000 metrekareye yayılan genel müdürlük
ofisini tasarladı. Açık ofis şeklinde planlanan tasarımda, Y kuşağının
istekleri ve kriterlerinden yola çıkılarak, çalışanların kendilerini özel
hissedecekleri bir iç mekan kurgulandı.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kurumsal firmaları için tasarladığı yönetim ofisleri ile tanınan Edda Mimarlık, konteyner deniz
taşımacılığının önemli ve büyük firmalarından Hapag Lloyd ile UASC
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Uygulama çalışmalarına elektrik ve mekanik tesisatın yeni plana
göre oluşturulması ile başlayan Edda Mimarlık için çıkış noktası firmanın kurumsal kimliğini yansıtan, ama aynı zamanda da Y kuşağı
çalışanları için tekdüzelikten kurtulmuş, ferah bir çalışma ortamı
tasarlamak olmuş. Bu doğrultuda tüm çalışma alanları ve toplantı
alanları, kafe ve dinlenme alanları ile beraber firmanın yapısı ve iç
işleyişine uygun olarak kurgulanmış. Ortak bir tasarım dili ile oluşturulan bu alanlarda kullanılan renkler ile kurumsal kimlik yansıtılırken, özellikle canlı renkler ve dairesel formları ile çalışma alanlarından ayrılan kafe ve dinlenme alanlarında ise dinamik bir görünüm
elde edilmiş. Aydınlatma tasarımı ile daha da vurgulanan dinamik
görünüm sayesinde çalışanların performanslarının en üst düzeyde
tutulacağı enerjik bir ortam yaratılmış.
Çalışanların gerektiğinde mola verecekleri ve sosyalleşebilecekleri
dinlenme alanlarında ise kişilerin, eşsiz manzaranın keyfini çıkararak, çalışma ortamının yüksek temposu ve stresinden uzaklaşacakları ferah ve keyifli bir atmosfer yakalanmış.
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Gönye Proje’den Dinamik, Konforlu ve
Prestijli Ofis Tasarımı Akyapı Ofis

C

özüm ortağı olduğu inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleriyle
birlikte rezidans, toplu konut ve ofis projeleri başta olmak üzere birçok iç mimari çalışmaya imza atan Gönye Proje Tasarım
ortakları Mimar Yelin Evcen ve İç Mimar Gönül Ardal’ın iç mekan tasarımını gerçekleştirdikleri Akyapı Ofis, konforu ön plana alırken aynı
zamanda kullanıcılarına fonksiyonel kurgusuyla modern bir çalışma
ortamı sunuyor.
Türkiye’nin önde gelen markalı konut ve ofis projelerinin iç mekan
tasarımlarına imza atan Gönye Proje Tasarım kurucuları Mimar

guyu oluşturmuş. Projenin birinci katında çalışma ofisleri, toplantı
odaları ve yemekhane mekanları konumlanırken, ikinci katta yönetim katı düşünülerek yönetici odaları, danışma ve misafir bekleme
alanları ile büyük bir toplantı odası planlanmış. Üçüncü katta ise özel
müşterilerin ve misafirlerin ağırlanacağı yüksek tavanlı alanda VIP
oda ve bu odaya hizmet eden mutfak ile spor odası bulunuyor.
Malzeme Tercihleriyle Zenginleşen Mekanlar
Her iki katında da karşılama bankosu bulunan Akyapı Ofis’in bekleme alanlarının düşey yüzeylerinde üç boyutlu beton malzemeler

Yelin Evcen ve İç Mimar Gönül Ardal, Akyapı firmasının merkez ofisinde konforun ve fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu, estetik
olarak da keyifle vakit geçirilebilecek çalışma alanları tasarlamayı
hedeflemiş. Üç kattan oluşan ofisin bütününde modern ve şık bir
çizgi yakalayan Gönye Proje Tasarım, şirket çalışanlarının genç yaş
ortalamasını da göz önünde bulundurarak dinamik bir tasarıma
imza atmış.
Akyapı firmasının kendi inşa ettiği Metro34 ofis binasının son üç
katını şirket merkezi olarak planlamaları nedeniyle ofisin iç mimari
tasarımına imza atan Gönye Proje Tasarım, her bir katı ayrı işlevler
doğrultusunda tasarlayarak kullanıcılara en uygun mekansal kur-

ve deri paneller tercih eden Gönye Proje Tasarım, birinci kattaki brüt
taştan yapılan duvar kaplamayla ahşap panelleri yanyana kullanırken gizli ışıklarla panelin heykelimsi etkisini arttırmayı hedeflemiş.
Ayrıca bankonun arka duvarının bir bölümünde doğal ışığı mekana
alabilmek amacıyla cam bölücü tercih edilmiş.
Yemekhanede standartların dışına çıkılarak, şirket çalışanlarının öğle
aralarında keyifli vakit geçirip iş stresinden uzaklaşacakları bir atmosfer sağlanmış. Zeminde renkli çini taşlar, duvarda özel tasarlanmış şehir haritalarından oluşan duvar kâğıtlarıyla birlikte kullanılmış. Sedir
kumaşları da mekanın uyumu göz önünde bulundurularak enerjiyi
yükseltmek amacı ile canlı renklerde özel olarak seçilmiş.
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Çalışma Mekanlarında Fonksiyonel ve Ergonomik Yönelimler
Şirket ortaklarının çalışma odalarını kişisel zevklerini ve hobilerini
göz önünde bulundurarak fonksiyonel ve konforlu olarak çalışacakları, misafirlerini de keyifle ağırlayabilecekleri şekilde planlayan
Gönye Proje Tasarım, yönetici odalarından birinde özel ilgi alanı olması sebebiyle altı metrelik bir akvaryum ve onunla bütünleşerek
depolama işlevi de gören özel bir dolap tasarlamış. Gönye Proje
Tasarım, ofis mobilyalarında konfora öncelik vererek ergonomik mobilyalar seçerken bununla birlikte tasarımlarda doğal deri kaplama,
metal profiller ve özel kumaş kaplamalara yer vererek ofiste şık bir
etki sağlanması hedeflemiş.

Gönye Proje Tasarım Kurucu Ortağı Mimar Yelin Evcen, yönetim katında, duvar içerisine sürülerek kullanılan toplantı odası kapısında
iki cam arasında gergi halatlar kullanılarak özel bir kapı tasarımı
yapıldığını belirtiyor ve ekliyor: “Toplantı odasında cephedeki cam
bölücü yüzeyler tavanda da dönülerek mekan ışığının arttırılması
sağlandı. Güneş ışığının rahatsız etmemesi için de bu yüzeylerde
özel kumaşlı motorlu perde sistemleri kullanıldı. Yönetim toplantı
odasının bulunduğu hole bakan bekleme alanlarında düşeyde derinlik etkisini arttırmak üzere boyalı camlar kullanılırken koridorda,
yöneticilerin ödül, kitap ve belgelerini yerleştirebilecekleri farklı
malzemelerden oluşan bir kütüphane dolabı tasarlandı. Bankonun
ön yüzeyinde üç boyutlu olarak desenli doğal taş ve ahşap kaplama
kullanıldı. Bu malzemenin ölçüleri ile belirlenen uzun bankonun tezgahı ve yan kaplamasında ise volacas mermer tercih edildi. Zeminde
bulunan parke içine gömülü şerit led aydınlatmaların aynı zamanda
yönlendirme olarak da kullanılması düşünüldü. Bu alanda bulunan
misafir wc’leri özel şıklıkta ve konforu sağlayacak şekilde tasarlandı.
Beton görüntünün yanında duvar olarak kullanılan lambri sistemdeki ahşap kaplamalar sıcak atmosferi yakalamamızı sağladı.”
Proje kapsamında peyzaja geniş yer veren Gönye Proje Tasarım,
ofisin çevresinde büyük botanik teraslarla yeşil alanlar oluşturmuş.
Doğal bitkilerle teması kesmemek için cam cepheler oldukça geniş
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boyutlarda kullanılarak bahçelere birden fazla çıkış noktaları belirlenmiş.
Prestijli VIP Odası
VIP Odası, yönetim toplantılarının yapıldığı, şirket yöneticilerinin
özel misafirlerini ağırladığı, yöneticilerin misafirleri ile özel yemek
yiyebilecekleri aynı zamanda da dinlenmek üzere kullanılacak çok
amaçlı bir mekan olarak tasarlanmış.
Yönetim katından VIP katına ulaşım için kullanılan asansör kabuğunu tamamen reflekte cam ile kaplayan Gönye Proje Tasarım, asansör
etrafında çelik konstrüksiyonla çözümlenmiş, merdiven basamaklarında ise masif ahşap kaplamalar tercih etmiş. Merdivenin tek
cephesindeki duvarlarda beton plakalar ile doğal malzemelerin bir
arada kullanılması ve gizli ışıkların tercih edilmesiyle de prestijli ve
modern bir mekan yaratılmış.
Üç tarafı ve tavanı camdan oluşan odada istenildiğinde ışığı kesmek adına motorlu perde sistemleri kullanılmış. Yüksek tavanlı olan
mekanın sıcaklık hissini arttırmak amacıyla çelik taşıyıcı kiriş ve
kolonlar ahşap kaplamalar ve ahşaba kontrast oluşturacak antrasit
tonda lake ile kaplanarak gizli ışık ve spotlarla desteklenmiş. Tavan
kaplamaları yapının mimarisine uygun olacak şekilde bazı alanlarda
eğimli olarak tasarlanmış.
Tavanda kullanılan siyah renkteki yarık aydınlatmanın düşey yüzeyde de devam ettirilerek duvarda işlevsel bir aplik olarak kullanıldığını belirten Gönye Proje Tasarım Kurucu Ortağı İç Mimar Gönül Ardal,
apliğin aynı zamanda vestiyer dolabını kendinden ayıran boşlukla

birlikte ayrı bir aydınlatma duvarı olarak göründüğünü iletiyor ve
malzeme tercihleri hakkında şu detayları ekliyor: “Kapı yanlarında
kullanılan doğal taş kaplamalar ‘bookmatch’ olarak uygulanacak şekilde taş firmasından özel seçildi. Zemindeki özel desen masif parke
ve halı kullanılması ile hem yöneticilerin hem de misafirlerin sakin,
dingin ve ferah bir ortamda çalışması hedeflendi. Mobilya seçimleri
konusunda konfor faktörü göz önünde bulundurularak çalışıldı.”
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Schneider Electric, Light & Building Fuarı’nda
Exostruxure Mimarisi ve Yeni “Bağlanabilir
Ekosistemi” İle Büyük İlgi Topladı
chneider Electric, dünyanın en büyük aydınlatma ve bina servis
teknolojiler fuarı Light & Building’e katıldı. Güçlü IoT mimarisi
ExoStruxure ile fuarda yer alan şirket, aynı zamanda Danfoss ve
Somfy iş birliğiyle yarattığı Bağlanabilir Ekosistemi’ni (Connectivity

S

yaratan IoT mimarisi EcoStruxure ile fuarda ilgi topladı. LON, BACnet,
EnOcean, Z-Wave and KNX gibi bina otomasyonunda standartlaşmış
güvenli protokoller ve akıllı ev ve akıllı binalar için mekanik, aydınlatma, enerji ve güvenlik otomasyonu çözümleri ön planda yer aldı.

Ecosystem) tanıttı. Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında
uzman olan Schneider Electric, aydınlatma ve bina servis teknolojileri alanında dünyanın en büyük fuarı Light & Building’de yer aldı.
Frankfurt - Main’de gerçekleşen fuar, Schneider Electric’in öncülüğünü üstlendiği, akıllı ev ve akıllı binalar için entegre otomasyon/IOT
çözümlerine odaklanıyor.
Bu yıl 2.600’ü aşkın katılımcının yer aldığı fuarda; aydınlatma, elektrik ve elektronik ile ev ve bina otomasyonu konusunda yeni ürün ve
teknolojiler sergilendi. Schneider Electric, uluslararası çapta başarı

Schneider Electric, aynı zamanda Danfoss ve Somfy iş birliğiyle hayata geçirdiği, binalar için güvenilir, hızlı ve açık bağlantı sunan Bağlanabilir Ekosistemi’ni (Connectivity Ecosystem) tanıttı. Tüm kullanıcı
arayüzleri ve başlıca iletişim protokolleri ile uyumlu çalışan bu sistem, akıllı ev ve akıllı bina yönetiminde uzun vadeli, etkin çözümler
için geliştirildi.
Akıllı ev ve akıllı binalarda, özellikle çoklu kullanıcı ortamlarında,
farklı partilerin bir arada çalışmasında yaşanan sorunlar ve satış
sonrası hizmetlerdeki eksiklikler büyük çaplı sorunlar yaratabiliyor.
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Sistemlerin binaya montajında ekiplerin yeterli donanımda olmaması uzun vadeli sorunlara yol açıyor. Endüstrinin öncü kuruluşları
olan Schneider Electric, Danfoss ve Somfy, bu sorunlara entegre, basit yönetilebilen ve kalıcı çözümler sunmak için güçlerini birleştirdi.
Bu iş birliği ile 3 şirketin toplamda 300 yıllık innovasyon deneyimi
bir araya geliyor ve rezidanslar, orta ölçekli binalar ve otellerde daha

tirdiği Siber Güvenlik uygulamalarında uzmanlığı ile, şirket müşterilerine sistemlerinin bütünlüğünü korumaları için her aşamada
yardımcı oluyor.
100’den fazla ülkede 140.000’den fazla çalışanı olan Schneider Electric, orta gerilim, alçak gerilim ve güvenli enerji alanlarında ve enerji
yönetimi ve otomasyon sistemlerinde liderliğini, entegre çözümleri

güçlü ve hızlı bir bağlanabilirlik sunulmasına olanak tanınıyor. Akıllı
ev ve akıllı bina için geliştirilen sistem ile entegre bağlanabilirlik sağlanabiliyor.
Yenilikçi Teknoloji ve Güçlü İş Birliği İle Enerji Yönetimi ve
Otomasyonda Küresel Uzmanlık
Schneider Electric; Evler, binalar, veri merkezleri, altyapı ve sanayi
tesislerinde enerji yönetimi ve otomasyon alanında lider bir firma.
Şirketin iş stratejisinin odağında Dijital Dönüşüm, IOT uygulamaları
ve Endüstri 4.0 platformu yer alıyor. Elektrik dağıtım/iletiminde, son
kullanıcıda ve endüstriyel uygulamalarda IOT çözümlerinin gerek-

ile sağlıyor. Mekanik, aydınlatma ve enerji otomasyonu, istenildiği
takdirde tek bir platform üzerinde yapılabiliyor ve enerji verimliliği
en üst seviyeye taşınıyor.
Ayrıca şirket, global dağılımı içerisinde, gerçek zamanlı kontrol ve
operasyonel verimlilik sağlamak için, her coğrafyada güvenilir iş ortakları ve sistem entegratörleri ile iş birliği yapıyor.
Schneider Electric, güçlü ve güvenilir çalışanları ve iş ortakları ile
inovasyona, çeşitliliğe ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığının her yerde, herkes için ve her zaman hayatın devam etmesini sağladığına
inanıyor. Şirket bu stratejisine ‘Life Is On’ adını veriyor.
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Çin Ürünleri Fuarı İçin Geri Sayım Başladı

C

in ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin en büyük platformlarından olan Çin Ürünleri (China Homelife Turkey) Fuarı Sinerji
Uluslar arası Fuarcılık organizasyonunda 31 Mayıs – 2 Haziran
2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor.
800 Çinli firmanın katılımıyla gerçekleşecek olan China Homelife

oluşturuyor. Dünyada uygun maliyetli, her seviyede kalitede ürün ve
hammadde bulunabilirliği avantajı ile son 20 yıldır tüm dünyanın
üretim merkezi haline gelen Çin, Türkiye’de China Homelife fuarı ile
görücüye çıkıyor. 2017 yılında dördüncüsü düzenlenen ve 450 Çin’li
firmanın katıldığı ve yaklaşık 12 bin iş dünyası profesyonelinin ziyaret

Fuarı, Uzakdoğu potansiyelinden faydalanmak isteyen girişimciler
için önemli bir fırsat niteliğini taşıyor. Türk Standartlarına uygun
olarak tüm kontrollerden geçmiş tekstil, hazır giyim ve aksesuarları,
ev tekstili, inşaat malzemeleri, el aletleri ve hırdavat, ev gereçleri,
elektrikli ev aletleri, mobilya, elektronik eşyalar, hediyelik eşya, züccaciye, mutfak ve banyo armatürleri, gıda, lojistik, makine ekipmanları, led ve aydınlatma ürünleri başta olmak üzere 50 binin üzerinde
ürünün yer alacağı fuar, 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek. 3 gün
boyunca tüm halkımıza ziyaret edebilmeleri için ücretsiz olarak açık
olup, Anadolu’dan ve Avrasya bölgelerinden 2.500 VIP alım heyetinin
ağırlanacağı Çin Ürünleri Fuarın’da, 2 bin Çinli katılımcı yer alacak.
Küresel ticaretin lokomotifi olma özelliğini taşıyan Çin Ürünleri Fuarı
(China Homelife), ticaret akışının en hızlı büyüyen ticaret koridorunu

ettiği China Homelife Turkey Fuarında 418 ikili iş görüşmesi ve toplamda 22 milyon dolarlık iş haçmi gerçekleşmiş olup, 31 Mayıs – 2
Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 12.500
m2’lik bir alanda gerçekleşecek ve 500’ün üzerinde ikili iş görüşmesi
yapılacaktır.
Her yıl katlanarak büyüyen China Homelife Fuarında bu yıl 800 Çinli
marka yer alacak. 15 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuara alım
heyetleri kapsamında Anadolu’dan gelecek olan profesyonel alıcıların otel konaklamaları organizatör firma tarafından karşılanmakta
olup sadece yerli yatırımcılar değil Bulgaristan, Cezayir, Birleşik Arap
Emirlikleri, Irak, İran ve tüm Avrasya bölgesinden gelen 2500’ün
üzerinde üst düzey yönetici de organizatör tarafından ağırlanacak
ve 500’ün üzerinde ikili iş görüşmesinin de yapılması sağlanacaktır.
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Osram Opto, İç ve Dış Mekan Otomotiv Uygulamaları
İçin Kızılötesi LED’ler Kullanıyor
Osram Opto Adds IR LEDs For İnterior And Exterior Automotive Applications

K

ızılötesi LED’ler, otomobiller için farklı spektral bantlarda güvenlik ve kolaylık uygulamalarına imkan sağlıyor ve bir dizi
farklı ışın demeti modeliyle kullanım senaryolarının sayısı artırılıyor. Osram Opto Semiconductors, şirketin IRED’ler adını verdiği
kızılötesi LED portföyünü Oslon Black ailesine eklenen altı yeni model ile genişletti. Otomotiv sektörüne yönelik bu katı hal aydınlatma
(SSL) teklifine, hem iç kabin hem de dış mekan uygulamalarındaki
kullanım alanlarını genişletmek için farklı spektrum ve ışın demeti
modellerine sahip modeller dahil edilmiş. Kabin uygulamalarına
kolaylık sağlayan özellikler hakimken dış mekan uygulamaları tipik
olarak güvenlik odaklı.

Kızılötesi LED’ler çok sayıda uygulamada kullanılabilecek şekilde
gelişim gösteriyor. Örneğin, Osram bu sene başlarında 940-nm ailesinin lansmanını yaptı, bir kamera ile eşleştirildiği zaman bu ürünler
bir bilgisayar ya da akıllı telefon kilidini açmakta kullanılan bir biyometrik araç olarak yüz tanımayı etkinleştirebiliyor, ve geçtiğimiz
sene içerisinde şirket, sanal gerçeklik başlığında kızılötesi LED kullanımına dair imalarda bulunmuştu.
Yeni Oslon Black LED’ler, itina ile hazırlanmış bir spektrum ve entegre lensler ya da birincil optik teknolojisinin mümkün kıldığı hassas
ışın demeti kontrolü ile spesifik uygulamaları hedef alıyor. Şirketin
otomotiv aydınlatması uygulamalarında ikincil optiklere ihtiyaç
duyulmaksızın LED’ler kullanılmasını beklediği açık bir şekilde görülüyor. Bu da bileşenlerin dar alanlarda düşük profilli kurulumunu
mümkün hale getiriyor.
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Safety and convenience applications for autos are enabled by infrared
LEDs in differing spectral bands, and a selection of different beam patterns broadens the range of usage scenarios.
Osram Opto Semiconductors has added to its infrared (IR) packaged
LED portfolio, or what the company calls IREDs, with six new models
in the Oslon Black family. The automotive-targeted solid-state lighting
(SSL) offering includes models with different spectra and beam patterns to serve a broad range of uses in both interior-cabin and exterior
applications. The cabin applications are dominated by convenience
features while the exterior applications are typically safety related.
IR LEDs are evolving to serve an incredibly diverse set of applications.
For example, Osram launched a 940nm family earlier this year that,
when paired with a camera, can enable facial recognition as a biometric tool to unlock access to a PC or smartphone. And last year the
company touted IR LEDs for use in virtual reality headsets.
The new Oslon Black LEDs similarly target specific applications through
a carefully-engineered spectrum and accurate beam control enabled
by the integrated lens or primary optic. Indeed, the company expects
the LEDs to serve in many of the envisioned automotive lighting applications without the need for a secondary optic. That fact enables
low-profile installation of the components in tight spaces.
The Oslon Black IR LEDs Are Engineered To Enable Advanced
Interior And Exterior Automotive Features
The exterior-targeted models include the SFH 4715AS A01, SFH
4716AS A01, and SFH 4717AS A01 LEDs with beam patterns of 45°,
75°, and 25°, respectively. All three LEDs produce output at 850 nm.
At that point in the radiometric band, humans would perceive a red
glow from those LEDs. Typical applications would include detection
of pedestrians, lane departure detections, and even night vision. All
would enable a safer environment for the occupants of the car, for pedestrians, and for occupants of other vehicles.
The IR LEDs that target in cabin applications emit at 940 nm, and at
that point in the spectrum would not be visible to humans and would
not be distracting in any way to the driver. Envisioned features include
gesture controls for convenience and monitoring of interior cabin activity. The LEDs could also monitor the driver for signs of exhaustion
or other potentially dangerous conditions. The SFH 4725AS A01, SFH
4726 A01, and SFH 4727AS A01 LEDs also have beam patterns of 45°,
75°, and 25°, respectively.

aydınlatma haber
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Oslon Black Kızılötesi LED’ler Gelişmiş İç ve Dış Mekan Otomotiv
Özellikleri Sunmak Üzere Tasarlandı
Dış mekana yönelik modeller arasında sırasıyla 45°, 75° ve 25°’lik
ışın demeti örüntülerine sahip SFH 4715AS A01, SFH 4716AS A01 ve
SFH 4717AS A01 LED’ler yer alıyor. Bu üç LED’in her biri 850 nm değerinde bir çıktıya sahip. Radyometrik banttaki bu noktada insanlar
bu LED’lerden kırmızı bir parlama algılar. Tipik uygulamalar arasında
yaya saptama, şerit değiştirme saptama ve hatta gece görüşü yer
alabilir. Bütün bunlar bir taşıtın sürücüsü ve yolcuları, yayalar ve
diğer taşıt yolcuları için daha güvenli bir ortama imkan tanıyabilir.
Kabin içi uygulamalara yönelik kızılötesi uygulamalar 940 nm’de
ışıma yapıyor ve spektrumun bu noktası insan gözü tarafından algılanamıyor bu da sürücü için dikkat dağınıklığına yol açmamasını
sağlıyor. Öngörülen özellikler arasında kolaylık için el-kol hareketiyle
kontrol ve kabin içi aktivite denetimi yer alıyor. Bu LED’ler aynı zamanda yorgunluk veya diğer riskli durumlar için sürücüyü denetleyebilir. SFH 4725AS A01, SFH 4726 A01 ve SFH 4727AS A01 LED’ler
sırasıyla 45°, 75° ve 25°’lik ışın demeti örüntülerine de sahip.
Otomobil İçi Uygulamalar İçin Tasarlanan Kızılötesi LED’ler
Sürücü Farkındalığını da Denetleyebilir
Hem iç hem de dış yüzeylerde kullanılan bu yüksek güçlü LED’ler
sürekli olarak sürüldüğü zaman 2W’a kadar radyometrik güç veriyor.
Osram, bu LED’lerin darbeli modda 5A’de sürülebileceğini açıkladı.
Osram Bölgesel Pazarlama Müdürü Rajeev Thakur, “Osram Oslon
Black LED’ler yüksek yoğunluk ve darbe kapasiteleri sayesinde sürücüler ve yayalar için yol güvenliğini artırmakta yapı taşı işlevi görüyor. Küçük boyutlardaki tasarımları ve otomobil içi ve dışındaki uygulamaları ile IRED’ler mühendislere tasarım özgürlüğü sunmanın
yanı sıra sürüş ortamı algılama için bütüncül bir yaklaşım sunuyor”
dedi.
Otomobil aydınlatma sektörü, iç ve dış mekan uygulamaları için
hem kızılötesi LED’ler hem de görsel erim içerisindeki LED’ler bakımından Osram için son derece önemli olmaya devam ediyor. Bu
yılın başlarında Aydınlatma Stratejilerinde yayınladığımız Strategies
Unlimited pazar sunumlarını konu alan yazımızda da belirttiğimiz
üzere, otomotiv piyasasının başarısı, Osram’ın LED paketleri alanındaki önemli konumunun anahtarı niteliğinde. Strategies Unlimited,
otomotiv sektöründe hem iç hem de dış mekan uygulamalarında
büyük bir büyüme beklentisi içinde.
Osram tarafından piyasaya sürülen, otomotiv aydınlatma uygulamalarına yönelik en yeni LED’ler arasında, adaptif sürüş farları için
geçtiğimiz sonbahar tanıtılan Smartrix modülleri yer alıyor. Şirket
aynı zamanda çok daha adaptif ışın özellikleri sağlamak amacıyla
1021 LED’i sürücü elektronik işlevlerine entegre eden bir hibrit devre/paket üzerindeki çalışmalarını ortaklarıyla devam ettiriyor.
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IR LEDs Designed for Interior Automotive Applications Can Detect Driver Awareness
The high-power LEDs in both the interior and exterior sectors deliver
as much as 2W of radiometric power when driven continuously. Osram
said the LEDs can be driven at 5A in pulsed mode.
“Osram’s Oslon Black IREDs with their high intensity and pulsing capability provide the building blocks to improve road safety for drivers
and pedestrians,” said Rajeev Thakur, regional marketing manager at
Osram. “Designed with compact dimensions and for applications inside and outside the vehicle, the IREDs give engineers design freedom,
as well as the ability to take a holistic approach to driving environment
sensing.”

The automotive lighting sector remains extremely important to Osram,
both for IR LEDs and more broadly for LEDs in the visual range for interior and exterior applications. As we mentioned in our coverage of
Strategies Unlimited market presentations made earlier this year at
Strategies in Light, success in the automotive market is a key factor for
Osram’s high-ranking position in the packaged LED space. Strategies
Unlimited projects tremendous growth in both interior and exterior
applications in the auto sector.
Some of Osram’s latest visible LEDs for automotive lighting applications include the Smartrix modules announced last fall for adaptive
drive beam headlamps. The company has also worked with partners
on a hybrid circuit/package that integrates 1024 LEDs with driver electronics for even more dense adaptive-beam capabilities.
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Inventronics Yeni Akım Korumalı Cihazlarını Tanıttı
Inventronics Introduces New Surge Protection Devices

I

nventronics, üretmekte olduğu herhangi LED sürücü ailesiyle
birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış yeni akım korumalı cihaz
ailesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Inventronics tarafından üretilen
LED sürücüler halihazırda pazarında öncü korumayı sağlıyor ancak

Inventronics has announced the release of a new surge protection device family designed to be used in conjunction with any of their LED
driver families. Inventronics LED drivers offer industry-leading protection already but recognize some customers desire external protection

bazı müşterilerin amansız şebeke koşulları altında harici korumaya
ihtiyaç duyduğu şirketin gözünden kaçmamış. Bu gibi uygulamalar
arasında yüksek raflı, yüksek direkli, arena, yol kenarı, sanayi bölgeleri ve açık otopark aydınlatmaları yer alıyor.
PU-20KS10KHT ve PS-20KS10KHT ürünleri UL 1449 Tip 5 ve IEEE
C62.41.2’de yer alan teknik özelliklere uygun olarak tasarlandı. Bu
ürünlerin maksimum deşarj akımı (lmax) 20kA, 8/20 μs ve normal
deşarj akımı (ln) 10kA, 8/20 μs düzeyinde. PU-20KS10KHT ürünü 90305Vac ile çalışırken PS-20KS10KHT ürünü 249-528Vac ile çalışıyor.
Ürünlerin sunduğu güçlü akım koruması, bu ürünlere bağlı LED armatürlerin güvenilirliği ve ömrünü önemli ölçüde artırıyor. MOV’lerin
bağlantısının kesilmesi ve büyük arızalar ve yangın riskinin ortadan
kaldırılması için ürünlerde Gaz Deşarj Tüpü (GDT) kullanılmış. Her iki
ürün de IP20 standardı UL sertifikasına sahip.

for applications in hostile grid environments. These applications can
include high bay, high mast, arena, roadway, industrial zones and
open parking lot lighting.
The PU-20KS10KHT and PS-20KS10KHT is designed according to UL
1449 Type 5 and IEEE C62.41.2 specifications. They have a maximum
discharge current (lmax) of 20kA, 8/20 μs and a normal discharge
current (ln) of 10kA, 8/20 μs. The PU-20KS10KHT operates from 90305Vac while the PS-20KS10KHT operates from 249-528Vac.
Their robust surge protection enables them to significantly improve
the reliability and extend the lifetime of connected LED fixtures. They
use a Gas Discharge Tube (GDT) to disconnect the MOVs and prevent
catastrophic failure and risk of fire. They are both IP20 rated with UL
certification.
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Sirkadiyen Işığın Ofis Çalışanlarının Atikliği
Üzerindeki Etkisi LRC Araştırması İle Test Edildi
LRC Study Tests the Impact of Circadian Light on
Alertness in Office Workers

R

ensselaer Politeknik Enstitüsü Aydınlatma Araştırmaları Merkezi’nin (LRC) 2017’de yayınlamış olduğu çalışmaya göre, yüksek
miktarlarda sirkadiyen etkin ışık alan ofis çalışanları, günlerini
loş veya düşük aydınlatma düzeyine sahip ortamlarda geçirenlere
göre daha iyi uyuyor ve daha düşük depresyon ve stres düzeyleri
gösteriyor.
Dr. Mariana Figueiro başkanlığındaki LRC araştırmacılarından oluşan
ve ABD Genel Hizmetler Dairesi sponsorluğundaki ekip, iç mekanlarda gün ışığı seviyesini maksimize etmek için tasarlanmış beş devlet
kurumuna ait binalarda 109 katılımcı için mevcut ışık düzeylerini
ölçtü. Araştırma ekibi, çok sayıda büyük pencereye sahip ferah ofislerde dahi ofis çalışanlarının, mevsim, bulutlu hava koşulları, çalışma masasının yönü ve jaluzi konumu gibi nedenlerle sirkadiyen
sistemlerini uyarmak için yeterli ışığı gün içinde almadıklarını buldu.

LRC ekibi bu bulgular ışığında, ofis çalışanlarının gün içinde yeterli
ışığı almaları için takviye elektrik ışığı kullanılabileceği teorisini geliştirdiler ve bu teorilerini iki farklı ABD federal hükumet binası ve iki
ABD konsolosluğunda görevli 68 katılımcı için sirkadiyen-etkin armatür kurulumu gerçekleştirerek ve bu aydınlatma müdahalesinin
uykululuğu azaltıp atiklik, canlılık ve enerji düzeyini artırıp artırmadığını değerlendirmek için test ettiler.
Kuzey Kutbuna yakın Reykjavík, İzlanda ve Riga, Letonya’da bulunan
ABD konsolosluklarında kış aylarında günler dramatik bir şekilde
kısalıyor ve karanlıkta geçirilen saatler uzuyor. Vermont’ta bulunan
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In 2017, the Lighting Research Center (LRC) at Rensselaer Polytechnic
Institute published a study showing that office workers who receive
a robust dose of circadian effective light experience better sleep, and
lower levels of depression and stress, than those who spend their days
in dim or low light levels.
The team of LRC researchers, led by Dr. Mariana Figueiro and sponsored
by the U.S. General Services Administration, measured existing light
levels for 109 participants at five federal office buildings designed to
maximize daylight availability indoors. The research team found that
even in open offices with many, large windows, office workers were
not receiving enough light to stimulate their circadian system during
the day, due to factors such as season, cloud cover, desk orientation,
and window shade position.
In response to these findings, the LRC team theorized that supplemental electric lighting could be used to ensure that office workers receive
enough light during the day and put their theory to the test in this new
study, installing circadian effective lighting for 68 participants at two
additional U.S. federal government office sites and two U.S. embassies,
and evaluating whether the lighting intervention would reduce sleepiness and increase alertness, vitality, and energy.
The U.S. embassy sites, in Reykjavík, Iceland and Riga, Latvia, near the
Arctic, experience a dramatic reduction in daylight hours and extended
darkness in winter. The federal government office sites, the White River
Junction VA Medical Center in Vermont, and the Turner-Fairbank Highway Research Center, near Washington, D.C., also experience a reduction in daylight hours during winter, although not quite so severe as
that experienced near the Arctic circle.
Overhead lighting donated by CREE and desktop lamps designed by
the LRC provided circadian-effective light during the two-day intervention. The study participants completed questionnaires inquiring
about their sleep habits, stress, and subjective feelings of vitality and
energy. A pendant-mounted personal circadian-effective light measuring device called a Daysimeter, also designed by LRC researchers,
was used to record participant specific circadian stimulus (CS) exposures during the baseline and the intervention days.
As part of a long term research effort exploring light’s effects on the circadian system, LRC researchers developed the CS metric, which is based
on light’s ability to acutely suppress the production of melatonin. This
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White River Junction VA Tıp Merkezi ve Washington, D.C. Yakınlarındaki Turner-Fairbank Highway Araştırma Merkezinden oluşan
federal hükumet ofislerinde de kış aylarında gün ışığında azalmalar
yaşansa da bu durum Kuzey Kutup Dairesinde olduğu kadar ciddi
boyutlarda değil.
İki günlük müdahale çalışması sırasında CREE tarafından hibe edilen
baş üstü armatürleri ve LRC tarafından tasarlanan sirkadiyen-etkin
ışık yayan masaüstü lambaları kullanıldı. Katılımcılar uyku alışkanlıkları, stres ve canlılık ve enerji düzeyi hakkındaki kişisel yorumlarını
sorgulayan bir anket doldurdular. Yine LERC araştırmacıları tarafından tasarlanmış Daysimeter adı verilen ve kolye gibi boyna takılarak
kişisel sirkadiyen-etkin ışığı ölçen bir cihaz kullanılarak referans ve
müdahale günlerinde katılımcıya özgü sirkadiyen uyarım (CS) ekspozürleri ölçüldü.
Işığın sirkadiyen sistem üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlayan
boylamsal bir araştırmanın parçası olarak, ışığın melatonin üretimini akut bir şekilde baskılama yeteneğine dayalı bir CS ölçütü LRC
araştırmacıları geliştirildi. Bu ölçüt, ortaokullardan yaşlı bakım evlerine ve ABD Donanmasına bağlı denizaltılar da dahil olmak üzere çok
çeşitli koşullar altındaki katılımcı popülasyonları üzerinde laboratuvar ve saha çalışmalarında kullanıldı.
Çalışma sonuçlarına göre ofis çalışanları, bu iki müdahale gününde
ofisteyken müdahale öncesindeki referans gününe göre anlamlı düzeyde yüksek miktarlarda CS aldı. Ofis çalışanlarının kendi bildirimlerine göre müdahale günlerinde uykululuk skorları anlamlı ölçüde
azaldı ve hipotezde de yer verildiği üzere çalışanlar, bu süreç içerisinde anlamlı ölçüde daha canlı, enerjik ve atik hissettiklerini rapor
ettiler. Bu çalışmanın en önemli bulgularından biri de birbirinden
bağımsız dört ofis binasında aynı trendlerin ortaya koyulması oldu.
Bu sonuçlara göre, yüksek miktarlarda sirkadiyen-etkin ışık yayan
aydınlatma sistemleri özellikle günün erken saatlerinde çalışanların
uykululuğunu azaltabilmekte ve ruh halleri ve atikliklerini artırabilmektedir.
Sirkadiyen sistemin 24 saatlik aydınlık-karanlık örüntüleri ile senkronize olması nedeniyle en az gün içindeki ışık ekspozürü kadar
önemli olabilecek gece vakti ışık ekspozürü bu çalışmada ölçülmemiş olsa da bu sonuçlar, daha önce LRC laboratuvarları tarafından
elde edilen bulguları doğrular niteliktedir. Yani, gün içerisinde göze
iletilen “yüksek” ışık düzeyleri (a) sirkadiyen ritmi gündüz aktif ve
gece uykulu bir örüntüye daha iyi adapte edecek ve (b) çalışma saatleri içerisinde atikliği artıracaktır. Bu alanda elde edilen bu gelecek
vaat eden deneysel sonuçlar temel araştırmalarla desteklendiği zaman retinal ışık ekspozürünün beyin nörofizyolojisi üzerindeki etkisi
üzerine yapılacak çalışmaları ve belki daha da önemlisi, ofis ışık düzeyi için sadece görüş netliği ve konfora odaklanan mevcut aydınlatma standartlarının yeniden değerlendirilmesini haklı çıkarmaktadır.
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metric has been applied in lab and field studies with the participation
of diverse subject populations in settings ranging from middle schools
to eldercare facilities, and even including U.S. Navy submarines.
The study’s results showed that the office workers received significantly
higher amounts of CS while at work during the two intervention days
compared to a baseline assessment day that preceded the intervention. The office workers self reported sleepiness scores were significantly reduced during the intervention days and, as hypothesized,
they also reported feeling significantly more vital, energetic, and alert
during that time. What is particularly remarkable is that the four independent office buildings all showed the same trends. These results
demonstrated that lighting systems delivering a high amount of circadian effective light, especially early in the workday, can reduce sleepiness in office workers while also improving their mood and alertness.

Although this study did not measure evening light exposures, which
can be just as important as daytime exposures because the circadian
system is synchronized by the comprehensive 24 hour light dark patterns received at the eye, these results nonetheless confirm findings
from a wide range of previous LRC lab studies. Namely, that “high”
light levels delivered to the eye during the day will (a) better align
circadian rhythms to a day active and night sleeping pattern and (b)
increase alertness during working hours. These promising empirical
results from the field, backed up by more basic research, justify further
investigations of the impact of retinal light exposure on the neurophysiology of the brain and, perhaps more importantly, a reexamination of current lighting standards that are based solely on office illumination for visibility and comfort.
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Winstar’dan Güneş Işığında Okunabilme
Teknolojisine Sahip OLED Ekranlar

W

instar geleceğin LCD teknolojisi olan OLED çözümlerine
yatırım yapan, sürekli geliştirdiği yeni ürünler, iş stratejileri, kalite politikası ve profesyonel iş tecrübesi ile alanında
lider hale gelen bir firma. Winstar ürünleri ise, Özdisan Elektronik
güvencesi ile Türkiye pazarına ulaşıyor.
Gelecekte STN teknolojisi ile üretilen LCD’lerin birçok avantajından
dolayı yerini OLED LCD’lere bırakması bekleniyor. OLED LCD’lerin geleneksel STN LCD’lere göre avantajları şu şekilde sıralanabilir.

• Yüksek çözünürlük imkanı.
• Yüksek parlaklık, buna bağlı olarak güneş ışığı altında yüksek görünürlük. Dış ortamda çalışan cihazlar için ideal çözüm.
Winstar Grafik OLED
1.54” boyutunda, COG (chip on glass) teknolojisi sayesinde ince bir
yapıya sahip olan Winstar’ın bu ürünü cihazınıza şık bir görünüm
kazandırıyor. 128X64 çözünürlüğe sahip olan ürün birçok renk seçeneğine sahip. İçerisinde driver IC olarak SSD1305Z mevcut ve

• Geniş çalışma sıcaklık aralığı (-40 +80).
• Sıcaklığa bağlı olarak kontrast ayarının değişmemesi.
• Geniş görüş açısı (175 derece).
• Backlight olmadığı için çok düşük güç tüketimi, pil ile çalışan cihazlar için ideal çözüm.
• Uzun çalışma ömrü (100K saate kadar).
• Yüksek kontrast oranı (2000:1).
• I2C, SPI ve Paralel haberleşme arayüzü seçenekleri.
• Çoklu dil desteği.

6800,8080,I2C,SPI haberleşme ara yüzlerine sahip. Ürün, 3.3V besleme gerilimi ile çalışıyor.
Winstar’ın Resmi Distribütörü Özdisan Elektronik
OLED ekranların üretimi ve geliştirilmesi konusunda alanında lider
olan ve sunduğu avantajlarla ürün yelpazesini sürekli geliştirmeye
özen gösteren Winstar OLED modüllerini, resmi distribütörü Özdisan
Elektronik’in online satış platformu ozdisan.com’dan temin edebilirsiniz.
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Philips Greenpower LED İle Gül Yetiştiricilerine
Özel Aydınlatma

Y

eni GreenPower LED tavan aydınlatması ile kesme gül yetiştiriciliğinde optimum ışık spektrumu sağlıyor. Philips Aydınlatma’nın
yeni ürünüyle daha iri tomurcuklu ve daha ağır dalları olan
daha yüksek kaliteli güller üretmek mümkün.
Aydınlatmada dünya lideri Philips Aydınlatma, Philips Gül Uzmanlık
Grubu’nun etkinliğinde kesme gül yetiştiriciliği için optimize edilmiş

Gül Yetiştiriciliğinde LED Zorluğu
“Gül yetiştiricilerinden seçilmiş bir grup kesme gül yetiştirmede GreenPower LED tavan aydınlatması kullanıyor ve LED ile ürünleri için
daha yüksek ışık seviyelerine ulaştıklarını dile getiriyorlar” diye anlatan Van Slooten şöyle devam etti: “Bu da daha yüksek mahsul elde
etmelerine sebep oldu fakat gül yetiştiricileri umdukları kalite artı-

ışık spektrumu ile yeni Philips GreenPower LED tavan aydınlatmasını
tanıttı. Kesme gül spektrumlu yeni Philips GreenPower LED tavan
aydınlatması, yetiştiricilere yıl boyunca ısıyı yükseltmeden ışık seviyelerini artırma imkanı sunuyor. Araştırma kurumu Delphy ve Wageningen Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı deneyler
sırasında ve deneyimli gül yetiştiricilerinin gözlemlediği üzere, yeni
kesme gül spektrumlu ışıklandırma güllerin kalitesini artırmakla
kalmıyor, ayrıca enerji verimliliği açısından da yüksek basınçlı sodyum aydınlatma ile kıyaslandığında %40 daha verimli bir seçenek
sunuyor.
Philips Aydınlatma Bahçecilik İş Birimi Yöneticisi Başkanı Udo Van
Slooten konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “İlk LED tavan aydınlatmasını çıkardığımız 2015 senesinden bu yana yaklaşık 30’a yakın gül
yetiştiren şirket, gül yetiştiriciliği sektörünü geliştirmek üzere aktif
olarak çalışan danışmanlar, üniversiteler, araştırma kurumları ve
Hollanda hükümeti temsilcileri ile birlikte yoğun çalışmalar yürüterek gül yetiştiriciliği için ışık formülümüzü daha da iyileştirdik. Bu
ağdan aldığımız geri bildirimler LED ışığında büyüyen güllerin kalite
ve adet açısından iyileşmesini sağladı.”

şını standart LED ile yakalayamadılar. Sene içerisinde, kesme güller
günde ortalama 20 saate kadar ışık ihtiyacı duyuyor, bu açıdan da
hem kaliteyi hem adeti iyileştirecek bir ışık spektrumu bulmak çok
mühim.”
Hollanda’dan SK Roses adlı şirketin sahibi Marc Koene: “Yeni spektrum altında gül dalları daha uzun, daha ağır ve tomurcukları daha
iri” yorumunu yaptı.
Gül Işığı Formülü ile Yeni Green Power LED Tavan Aydınlatması
Yeni LED gül ışığı formülü yetiştiricilerin aydınlatma saatlerini artırmalarını, üretimi verimli bir şekilde yukarı çıkarmalarını ve sabitleştirilmiş iklim sayesinde yüksek kalitede mahsul üretmelerini
sağlıyor. Yeni LED gül ışığı formülü, en yeni nesil Philips GreenPower
LED tavan aydınlatması ile birlikte sunuluyor. Bu spesifik ürünler tipik olarak modül başına 500 or 600µmol/s ışık seviyesini 3.0 µmol/J
değerinde çok yüksek etkinlik seviyesinde sağlıyor. Gül spektrumlu
Philips GreenPower tavan aydınlatmasına az miktarda beyaz LED eklendi, böylece biçme ve izleme gibi işgücüne dayalı görevlerde sera
çalışanlarına destek olundu. Modül ısıyı verimli şekilde yayacak ve
ömrü 35.000 saate kadar garanti altında olacak şekilde tasarlandı.
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Tepta Aydınlatma’dan Bir Söyleşi Serisi:
Işıklı İnsanlar

T

epta Aydınlatma yıl boyunca gerçekleştireceği sohbet programı
ile, kendi alanlarında yaptıkları uzun soluklu ve dikkat çekici
çalışmalarla topluma ışık saçan insanları konuk ediyor.
Geçtiğimiz yıllarda yirmibeş öncü mimar ile gençleri buluşturduğu
bir sohbet programı düzenleyen Tepta Aydınlatma, bu yıl söyleşilerine 7’den 70’e herkesin ilgisini çekebilecek konu ve konuklarla devam
ediyor.
“Işıklı İnsanlar“ başlığı ile düzenlenen sohbet programına, çok farklı
alanlarda çalışmalarını sürdüren, yaptıkları işe gönül vermiş ve çalışmaları ile dikkat çeken ve çevrelerini aydınlatan insanlar konuk
ediliyor.

Mayıs Ayı Boyunca İki Öncü İsim
Mayıs ayında başlayacak programın ilk konuğu 3 Mayıs Perşembe günü, yayınlandığı ilk günden son bölümüne kadar büyük ses
getiren Fi Dizisi’nin sahne arkasını aktaracak olan, dizinin sanat
yönetmeni Zeynep Koloğlu. Yapım tasarımcısı olan Koloğlu, dizide
yer alan kişilikli mekan tasarımları ile adından söz ettirdi. Tasarımcı
mesleğinin keyifli yanlarını paylaşacak; Fi‘nin yanısıra yaptığı diğer
işlerinden de bahsedecek.
Mayıs ayının son konuğu 15 Mayıs Salı gününde, Türkiye’nin ilk ve
tek lüks web sitesi OGGUSTO’nun kurucusu ve mücevher yazarı Özlem Güsar olacak. Güsar, “Işıltılı Mücevher Efsaneleri”başlıklı söyleşisinde

Çevresine Olumlu Etkiler Yayan Bir Kavram Olarak: Işık
Sadece mekanları ve bahçeleri aydınlatan değil; yaşamın her alanına
ışık tutan bir firma olmayı kendine misyon edinen Tepta Aydınlatma, bu program ile izleyicilere özenle seçtiği özel deneyimleri sunmak istiyor.
Işık kavramsal olarak her zaman pozitif ve olumlu bir etki yayan,
mutluluk getiren bir olgu. Buradan hareketle sohbet programında
paylaşımda bulunacak konukların aktaracağı deneyimlerin izleyicilere olumlu duygular getirmesi; bu buluşmaların insanların gün
içinde karşılaştıkları olumsuz koşullar arasında biraz olsun keyifli
dakikalar sunması hedefleniyor. Bilginin paylaştıkça değerli olduğu felsefesinden hareket ile yola çıkan Tepta, insanların daha sık ve
daha samimi bir biçimde bir araya gelmesini önemli buluyor.

mücevher tarihine damgasını vuran markalardan, tarihe adını yazdırmış kadınların mücevherlerle süslü aşk hikayelerine; yeryüzünün
derinliklerinde milyonlarca yılda oluşan değerli taşlardan, Fransız
ihtilali ile ortaya çıkan tasarımlara kadar pek çok ışıltılı konuya değinecek.
Tepta ‘da Işıklı İnsanlar söyleşi programına Haziran ayının sonundan
itibaren tekrar devam edilecek. Konulara ve konuklara ilgi duyan
tüm katılımcılara açık olan Tepta sohbet etkinlikleri ücretsiz olarak
gerçekleştiriliyor ancak limitli yer dolayısı ile mutlaka kayıt yaptırmak gerekiyor.
Gerek kayıt işlemi, gerekse gelecek programlar hakkında bilgi almak
için info@tepta.com adresine başvurulmalı.
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Bölge Kontrollerinden Makel’e Ziyaret
Regional Control Authority Visits Makel
üzde yüz yerli üretim şartlarına yakından şahit olan Bölge Kontrorelleri, “yerli ve milli” üretime tam not verdi. Makel Şirketler
Grubu, 16-18 Mart tarihleri arasında Gaziantep Bölge Kontrollerini,
6-8 Nisan Kahramanmaraş İl Özel İdare Kontrorellerini ağırlayarak
fabrika ve ürünler hakkında detaylı bilgi aktardı.
Fabrika ziyaretinde yerli üretime yakından şahit olan Bölge Kontrorelleri,

Y

Having inspected the Fully Local Manufacturing Conditions, Regional
Control Authority gave “local and national” production the thumbs up.
Makel Holding hosted Gaziantep Regional Control Authority between
March 16-18, and Kahramanmaraş Provincial Special Administration
between April 6-8 and informed the authorities about their manufacturing plant and products.

anahtar&priz, LED aydınlatma, şalt ve endüstriyel ürünler, smarthome akıllı bina ve otomasyon sistemleri, Ar-Ge Merkezi ve laboratuvar
bölümlerini ziyaret ettiler.
Fabrika gezisi sonrası misafirlere bir araya gelen Makel Genel Müdürü Hakan Öztürk öncelikle gerçekleşen ziyarete ilişkin memnuniyetlerini bildirdikten sonra firma ve sektörün genel durumu hakkında
değerlendirmelerde bulundu. Öztürk yerli ve milli üretimin önemine
dikkat çekti.
Ziyaretlerinin ikinci gününde ise misafirler eşsiz güzellikleri ve tarihi
yapısıyla hafızalarda iz bırakan Sultanahmet turu ile gezinin tadını
çıkardılar.

Having observed the Fully Local Manufacturing Conditions, Regional
Control Authority probed the switch & outlet, LED lighting, switch & industrial products, smarthome smart building & automation systems,
R&D center and labs areas.
Hakan Öztürk, General Manager of Makel, joined the guests and explained the pleasure he felt to having them in their premises and made
an assessment of the overall situation of the sector today. Mr. Öztürk
emphasized the importance of local and national production.
During the second day of the visit, the guest were treated with a tour
to incredible Blue Mosque and the Old City and enjoyed themselves.
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Akıllı Telefon Işığı Beyninizi ve Vücudunuzu
Nasıl Etkiliyor
How Smartphone Light Affects Your Brain And Body

A

kıllı telefonlarımız, tabletlerimiz ve dizüstü bilgisayar ekranlarımızı tasarlayanların geliştirdiği mavi ışıkta son derece güçlü
bir şey var. Ekranların ışığı o kadar parlak ki ekranlarımızı güneşli bir günde dahi görebiliyoruz. Gece ise gün ışığının sızdığı ‘küçük bir pencere’ ile karşılaştırılacak olursak yeterince parlaktır. İşte
bu nedenle gece vakti telefonunuza bakmanız son derece kötü bir
fikir bakmayı bırakmak son derece zor olsa da.

There’s something incredibly powerful about the blue lights that the
designers of our smartphone, tablet, and laptop screens have been
able to create. The lights in these screens glow so bright that we can
see them even during a sunny day. At night, they’re bright enough that
they’ve been compared to a “little window” that daylight can peer
through. That’s why hard as it might be to stop looking at your phone
at night is a terrible idea.

Vücudumuz, gün içinde uyanık ve zinde kalmamıza ve gece saatlerinde ihtiyaç duyduğumuz istirahati etmemize yardımcı olan doğal
bir döngü izler. Ancak, uyumaya hazırlanırken bu ekranlara baktığımız zaman beynimizin kafası karışır. Bu ışık, gün ışığına benzer bir
etkiye sahiptir ve bu da vücudumuza “uyku zamanının geldiğine”
dair ipuçları veren bir hormon olan melatonin üretiminin durmasına
neden olur. Melatonin üretiminin bozulmasıyla akıllı telefon ışığı,
tıpkı yapay yollarla tetiklenen bir jet lag gibi uyku döngünüzü bozabilir. Bu da uykuya dalmamızı ve uzun bir uykuyu zorlaştırabilir ve
bu nedenle de ciddi sağlık sorunları yaratma potansiyeline sahiptir.

Our bodies naturally follow a cycle that helps us stay awake and alert
during the day and helps us get essential rest at night. But when we
look at these screens as we’re getting ready for sleep, our brains get
confused. That light has a similar effect to the sight of the morning
sun, which causes the brain to stop producing melatonin, a hormone
that gives your body “time to sleep” cues. By disrupting melatonin
production, smartphone light can disrupt your sleep cycle like an artificially induced sort of jet lag. This makes it harder to fall and stay
asleep and potentially causes serious health problems along the way.
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İşte Nasıl İşlediğinin Kısa Bir Özeti
Uygulama tasarımcıları bu problem ile mücadele etmek için f.lux ve
iPhone’lar için Apple’ın Night Shift modu gibi programlar geliştirdi
ve bunların her ikisi de günün belirli saatlerinde parlak mavi ışığı
önlemek için ekrandan yayılan ışık tonlarını ayarlamaktadır.

Here’s How It Works
To combat this problem, app designers have created programs like
f.lux and Apple’s Night Shift mode for iPhones, both of which adjust
the light tones emitted by screens to remove bright blue light from
the display at certain times of day. Many users swear by the effects of

Çok sayıda kullanıcı bu uygulamaların etkilerine son derece güveniyor ve bu uygulamaların oluşturduğu turuncu renk tonunun gözlerini daha rahat hissettirdiğini söylüyor. Kısılmış ışığın uykuyu iyileştirdiğine dair bazı araştırmalar olsa da genel anlamda bu konuda daha
fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç var.
Ve bu uygulamalarla biraz iyileşme mümkün olsa dahi telefonlarımızla yaptığımız birçok diğer şey uykuya yardımcı olmuyor. Eğer
uyumaya hazırlanıyorsanız ve iş yerinden geç saatte bir e-posta alırsanız bu, uykunuzu melatonin üretiminizin durmasından çok daha
olumsuz etkileyebilir.
Eğer kendinizi ikna edebilirseniz, yapabileceğiniz en iyi şey muhtemelen uykuya dalmadan önce ekranlardan uzak durmak olacaktır.
Onları en azından yatağınızdan uzak tutmaya çalışın.

these apps and the orange tint they create does feel less harsh on the
eyes. But while there’s some researchindicating that the dimmer light
may improve sleep, more study is needed on the topic in general.
And even if there is some improvement, many of the other things we do
with our phones are also not conducive to sleep. If you’re trying to get
ready for bed and a late night work email pops up, that might wreck
your sleep even more than shutting down your melatonin production
might.
If you can bring yourself to do it, your best bet is probably to steer clear
of screens in general before you fall asleep try to keep them out of your
bed, at least.
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2018 Avize Modelleri

2

018 avize modelleri odanın dekorasyonunu tamamlayan son
nokta niteliği taşırlar. Bir yemek masasını vurgulamak için de,
oturma odanızın atmosferini istediğiniz gibi tamamlayabilmek için de aydınlatma üniteleri dekorasyonunuzun kilit noktasını
oluşturur. Siz de odanızın atmosferini istediğiniz gibi tamamlamak
istiyorsanız 2018 avize modellerine göz atabilirsiniz. İşte birbirinden
şık 2018 avize modelleri.

Genel aydınlatmayı sağlayan sarkıt avizeler pek çok farklı stil ve
boyutta yaşam alanlarınıza katkıda bulunur. Eğer eviniz için avize
alışverişine çıkacaksanız, beğendiğiniz stil dışında dikkat etmeniz
gereken başka şeyler de var. Örneğin seçeceğiniz avizenin boyutu
odanın boyutu ile orantılı olmalı; gereğinden fazla büyük bir avize
odayı boğar, odaya göre küçük kalan bir avize ise yetersiz görünür.
Ayrıca söz konusu odanın tavan yüksekliği de avize seçiminde büyük
bir rol oynar. Avizenin sarktığı yerin en aşağıdaki noktası, evinizdeki en uzun boylu insanın boyundan 15 cm yukarıda olmalı. Yemek
odalarında masayı vurgulayan avize modellerinde ise avize masanın
merkezine bakacak şekilde yerleştirilmeli ve masa ile arasında 75 ila
100 cm arasında boşluk olmalı.
Peki tüm bunlar bir yana, dekorasyon modasına uyum sağlamak istiyorsanız en yeni avize modelleri ve 2018 yılının avize trendlerinin
neler olduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu yazımızda sizin için bu
senenin dekorasyonlarında genel aydınlatma ünitelerinin özelliklerini inceledik. İşte 2018 yılına damgasını vuracak yeni nesil avize
modelleri...
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Modern & Minimal
Bu senenin dekorasyon trendlerinin başında modern minimal stil
geliyor. Az aslında çoktur felsefesi ile dizayn edilen yaşam alanlarında geniş açık alanları tamamlayan tarzda sade ama dikkat çekici
avizeler ön plana çıkıyor. Özellikle cam yüzeyli ve modern formlu bu
tarz avizeler yalınlığın seçkin bir estetik anlayışıyla birleşmesinin bir
ürünü.
Vintage Modeller
Son on yılın en trend dekorasyon ve mobilya tarzları her zaman içlerinde vintage ögeler barındırıyor. Vintage modelli gösterişli avizeler
de bu sene çok moda. Hem klasik hem de modern tarzlı salonlara
uyum sağlayabilen vintage tarzlı avize modelleri yalın dekorasyonlarda da odak noktası oluşturmak için harika bir seçenek olabilir.
Yarı Küre Avizeler
Özellikle yemek odaları ve mutfaklarda vazgeçilmez bir model olan
yarı küre avizeler, bu sene özellikle dış yüzeylerindeki bakır renkli
yansıtıcı kaplamalarıyla öne çıkıyorlar. Bakır renkli bu köşesiz tasarım avize modelleri modern dekorasyonlar için çok uyumlu seçeneklerden biri.
Sarkıt Lambalar
Geçtiğimiz yıllarda büyük bir hızla yaygınlaşmaya başlayan yalın eş
lambalar şeklinde sarkan avize tipleri bu yılın en gözde modellerinden biri. Doğallığın ve sadeliğin ön planda olduğu 2018 dekorasyon
modasında sadece duy ve lambalardan oluşan yalın ve zarif modeller farklı düzeylerde aydınlık isteyenler için de farklı lamba sayısı ile
oluşturulabiliyor.
Sanatsal, Hafif ve Yenilikçi
Hafif ve ekonomik avize modelleri her geçen gün giderek daha da
yaygınlaşmaya devam ediyor. Ama bu sene bu hafif malzemeli ekonomik modellerin daha yaratıcı ve şık versiyonları evlerimizi güzelleştirecek.
Davul Avizeler Geri Dönüyor
Davul avize olarak adlandırılan ve adını görünümünden alan avize
modelleri geçmişte özellikle gösterişli ve geniş oturma odalarında
sıklıkla kullanılıyordu ancak son yıllarda popülerliğini yitirmişti.
2018 dekorasyon trendleri ile birlikte davul avizeler de yeniden yorumlanan tasarımlarla geri dönüyor. Bu örnekteki üç katlı model de
bu geri dönüşe şık bir örnek.
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Sokak Lambalarının Arızasını Gidermeyen
Dağıtım Şirketine Ceza Verilecek

G

enel aydınlatma kapsamında kullanılan lambaların arızaları,
altyapı değişimi gerektirmemesi durumunda en geç 24 saat
içinde giderilecek. Belirlenen süre içerisinde arıza giderilmezse dağıtım şirketine ceza kesilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-

yerinde olmadığı belirlenen armatür ve direklere ilişkin eksiklerin giderilmesi için verilen sürelerde bu eksiklikleri gidermeyen şirketlere,
her bir direk veya armatür için uygulanacak para cezasını 500 liradan
572 liraya yükseltmişti.

ğının Genel Aydınlatma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna
göre, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) elektrik dağıtım şirketlerinin bünyesinde bulunan ve çalışmayan armatürlerin düzenli kontrolünü yapacak. Bu denetimlerle veya fotoğraflı ihbar ve şikayetlerle
belirlenen eksiklikler, ilgili dağıtım şirketine elektronik veya yazılı
olarak bildirilecek.
24 Saat Süresi Var
İmar alanı içindeki yerlerde yeraltı kablo tamiratı, direk montajı,
komple pano değişimi gerektiren arızalar 72 saat içinde, diğer tüm
arızalar ise 24 saat içinde giderilecek. Bu süreler imar alanı dışı için 2
katı olarak uygulanacak.
Direk Veya Armatür Başına 572 Lira Ceza
Eksikliklerin süresi içinde giderilmediğinin TEDAŞ tarafından fotoğraflı olarak belirlenmesi durumunda ise bu durum Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığına rapor edilecek.
Dağıtım şirketleri tarafından süresi içinde giderilmeyen eksiklikler
konusunda ilgili kanun uyarınca işlem yapılacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yılın başında aldığı kararla, bu yıl için genel aydınlatma kapsamında yanmayan armatürlerle

Dağıtım şirketlerinin söz konusu para cezalarını tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödemeleri zorunlu tutulurken, tüm idari
para cezalarının hiçbir şekilde ilgili cezayı ödeyen şirket tarafından
hazırlanacak tarifelerde maliyet unsuru olarak yer alamayacağı karara bağlanmıştı.
Uzaktan Sayaç Okuma Sistemleri Şirketlere Verilecek
Yönetmelik değişikliğine göre, genel aydınlatma tesislerine ilişkin
olarak kurulacak otomatik sayaç okuma sistemleri (OSOS) dağıtım
şirketlerince tesis edilecek ve işletilecek. Kullanılacak sayaçlar, yük
profili alma özelliğine sahip ve OSOS uyumlu aktif-reaktif kombi
olacak.
Söz konusu işlemler ve genel aydınlatma sayaçlarının tamamının
uzaktan okuma kapsamına alınması, dağıtım şirketlerince gerçekleştirilecek.
OSOS kapsamında tesis edilecek sayaçlar için TEDAŞ’a uzaktan erişim
yetkisi verilecek. Bu kapsamda dağıtım şirketleri, sayaç üzerinden
alınan yük profili, tüketim değerleri, kesinti bilgileri, sayaç bilgileri
ve benzeri verilerin anlık veya çevrimiçi olarak izlenmesinden sorumlu olacak.
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Işıl Aydınlatma Hizmete Girdi

M

ağaracık Mahallesi Muhtarı Sayım Arslan’a ait Işıl Aydınlatma Arslan Elektronik Mağazası Törenle hizmete girdi. Cumhuriyet Mahallesi Aspendos yolu üzerinde faaliyet gösteren
mağaza, baştan başa yenilenerek yeni ve daha modern bir mekanda
hizmete girdi.

Açılış törenine, Samandağ belediye başkanı Mithat Nehir, CHP Hatay
İl başkanı Servet Mullaoğlu, CHP Samandağ İlçe başkanı Av. Turgay
Abacı, AK Parti Samandağ İlçe başkanı Selahattin Yeter, İyi Parti Samandağ İlçe başkanı Seyran Miçooğulları, başkan yardımcıları; M.
Ali Kamacı, Mehmet Yıldız, Esnaf Odası başkanı Refik Gümüşoğlu,
Samandağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanı
Sait Kahiloğulları, Kadın Danışma Derneği başkanı Hülya Nehir ve
çok sayıda kişi katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Işıl Aydınlatma Arslan Elektronik sahibi
Sayım Arslan aydınlatma sektöründe yılların verdiği tecrübeye sahip olduklarını ifade ederek, “Yeni Eken Elektrik olarak, Tarzım Avize
vatandaşlarımıza geniş ürün yelpazesi ile hizmet vereceğiz. Günün
trendlerine uygun, kaliteli ürünleri uygun fiyatlar kullanıcılara ulaş-
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tırmayı hedefliyoruz. Bu seviyeye gelmesinin en büyük pay sahibinin ailesi olduğunu söyleyen Arslan “ Öncelikle bana her zaman her
konuda yardımlarını esirgemeyen aileme teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Samandağ Belediye Başkanı Mithat
Nehir , İlçemizin günden güne geliştiğini, bugün 3 açılış gerçekleştirdiğini, her yeni bir açılışın İlçemize istihdam yarattığını söyleyerek
işyeri sahibi Mağaracık Mahallesi Muhtarı Sayım Arslan’a başarılar
diledi.

CHP Hatay İl başkanı Servet Mullaoğlu “ ışıl aydınlatma aslan elektronik mağazasının açılışı gerçekleştiriyoruz. Mağazanın işyeri sahibine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İlimiz yeni bir işyeri kazanıyor.
İnşallah hayırlı kazançlara vesile olur” dedi. AK Parti Samandağ İlçe
başkanı Selahattin Yeter, Işıl Aydınlatma Arslan Elektronik mağazası
sahibi Sayım Arslan’ı tebrik ederek hayırlı uğurlu olsun dileğinde bulundu. Kaynak: 8gunhaber.com
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Sektörüm Dergisi

Boyut Güvenlik

Securitex Eurasia Güvenlik Teknolojileri, Yangın KorumaSöndürme, Emniyet, İş Güvenliği ve Sağlığı, Bilişim Teknolojileri
Fuarı 12-15 Nisan 2018 tarihleri arasında Congresium Ankara’da
gerçekleşti.
Anadolu genelinde faaliyet gösteren güvenlik sektöründeki tüm
firmaları bir araya getiren Securitex Eurasia, aynı zamanda tüm
kamu birimleri ile OSB’ler, fabrikalar, oteller, hastaneler, üniversiteler vb. hizmet alıcılarını da aynı çatı altında topladı.
Sektörüm Dergisi Reklam Koordinatörü Rabia VATAN’da Securitex
Eurasia Fuarı’ndaydı.
Ogs Elektronik
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Aktif Zaman

Elektral Elektronik

Hazal Güvenlik

Mucize Güvenlik

Ois Güvenlik

Pimser Güvenlik
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Sibertek Elektronik

Sim Güvenlik

Tekin Güç

Türkom Teknoloji

Yılkomer

Zeybek Elektrik
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Çalışan Annenin Gözü Arkada Kalmayacak

C

ocuğunu evde bırakıp işe giden anneler için en büyük sorunların başında “güvenlik” meselesi geliyor. Kişi ve kurumlara
yönelik özel elektronik güvenlik hizmeti sunan Tepe Güvenlik,
bu sorunun çözümü için bir fırsat sunuyor. Tepe Güvenlik’in 10 TL’ye
tak-çalıştır IP kamera kiralama hizmeti sayesinde anneler, istedikleri
alanlara tek bir kamerayla cep telefonundan kolayca erişme imkanına sahip oluyor.

Türkiye’nin öncü elektronik güvenlik markası Tepe Güvenlik, çalışan
ebeveynlerin en büyük sorunlarının başında gelen “bakıcı ve güvenlik” problemine çözüm sunacak bir kampanya düzenledi. Tepe
Güvenlik, çocuk bakıcılarını takip amaçlı kullanılmak üzere taşınabilir IP kamera kiralama hizmeti sağlıyor. IP kameralar, tek odalı ofis
ortamlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla da kullanılabiliyor.
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Bu ürün özellikle bebeğini evde bırakıp işe gitmek zorunda kalan
anneler ya da geniş bir alana sahip olmayan işyerlerinin izlenmesi

için cep telefonu üzerinden pratik bir takip sistemi sunuyor. Kampanya kapsamında Nisan ayında Tepe Güvenlik müşterisi olanlar,
ayda yalnızca 10 TL fark ile alarm sistemlerine ek olarak IP kamera
da kiralayabiliyor.
Sistemin kullanılabilmesi için ortamda Wi-Fi (kablosuz internet)
olması yeterli. Tüm kampanyanın içeriği ve detayı ile tüketicilere
sahada keşif ve teknik destek sağlamak için eğitimli ve bilgili bir danışman ekibi de ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
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Yanmaz Özellikli Isı Yalıtım Malzemeleri
Yangının Yayılmasını Önlüyor

İ

zocam Genel Direktörü Levent Gökçe, yalıtımda kullanılan tüm
malzemelerin yanmaz özellikli malzemelerden seçilmesi gerektiğini belirterek, yüksek sıcaklığa dayanıklı olan yanmaz özellikli
camyünü ve taşyünü yalıtım malzemelerinin yangın yalıtımında
yüksek korunum sağladığını kaydetti.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine
uygun malzemeler seçilmesi çok önemli. Yangın güvenliği için sıvalı
dış cephe ısı yalıtım sistemi uygulamalarında A1 sınıfı hiç yanmaz
“taşyünü” ve “camyünü” kullanımına dikkat edilmesi gerekir. Daha
alçak binalarda plastik esaslı yalıtım malzemelerinin kullanılması
İzocam Genel Direktörü Levent Gökçe

Yanmaz özellikli ısı yalıtım malzemeleri yangının yayılmasını ve zehirlenmeye neden olan gazların çıkışını engelleyerek can kayıplarını
büyük ölçüde azaltıyor. Türkiye’de yalıtım sektörüne “izocamlatma”
sözcüğünü kazandıran sektörün öncü şirketi İzocam, yalıtım malzemeleri seçiminin yangın güvenliğinde hayati önemine dikkat çekti.
Rusya’da meydana gelen ve pek çok kişinin ölümüne neden olan
büyük yangın, ülkemizde meydana gelen hastane cephe yangını
gibi pek çok yangında başlangıcın ve yayılımın, yanmaz ısı yalıtım
malzemeleri sayesinde büyük ölçüde önlenebileceğini belirten İzocam Genel Direktörü Levent Gökçe şunları söyledi; “Yalıtımdaki tüm
malzemeler, giydirme cephelerde kullanılan tüm malzemeler yanmaz olmalı. Türkiye’de üretilen ısı yalıtım malzemelerinden sadece
mineral yün ürünler yani taşyünü ve camyünü, bu tür uygulamalarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılabilir. Dış cephe uygulamalarında
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durumunda ise yangın bariyerlerinin uygulanıp uygulanmadığı sorgulanmalı. Yüksek binalarda kat aralarında yanmaz olarak sınıflandırılan A sınıfı malzemeler kullanılmalı. Yüksek sıcaklığa dayanıklı
olan camyünü ve taşyünü yalıtım malzemelerinin yangın yalıtımında yüksek korunum sağladığı unutulmamalı. Can ve mal güvenliği
için yüksek binalarda, giydirme cepheli yapılarda köpük esaslı ısı
yalıtım malzemeleri kullanımından kesinlikle kaçınmak gerekiyor. “
Dış cephelerde mantolama uygulamalarında kullanılacak cephe
kaplamaları ve yalıtım malzemelerinin ise binanın tipine ve yüksekliğine bağlı olarak değişebileceğini kaydeden Gökçe, “28,5 metrenin
altında olan ve “normal binalar” olarak nitelendirdiğimiz yapılarda
dış cepheler en az “zor alevlenen” yani “C” sınıfı olabilir. Bu binalarda EPS, XPS gibi köpüklerin kullanımına müsaade edilebilir. Yüksek
binalarda, yani yüksekliği 28,5 metre ve üzeri olan binalarda ise, dış
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cepheler en az “zor yanıcı” yani “A2” sınıfı olmalı. Bu binalarda ısı yalıtım malzemesi olarak camyünü ve taşyünü kullanılmalı” dedi.
Yönetmeliklerde henüz bu konuda bir kural olmamasına rağmen
okul, hastane gibi yangında can kaybı riskinin fazla olduğu yapıların
cephelerinde ve cephe kaplamalarında da yanmaz ısı yalıtım malzemeleri kullanımının hayati önem taşıdığını belirten İzocam Genel
Direktörü Gökçe, “Yanmaz özellik barındıran camyünü ve taşyünü,
yangın sırasında da duman ve zehirleyici gaz çıkarmayan, yangına
ve yayılımına katkı sağlamayan bir malzemedir. Bu açıdan da yangınların yayılmasını önleme açısından son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

Levent Gökçe, poliüretan (PUR) ve polizosiyanurat (PIR) ısı yalıtım
malzemelerinin, sandviç panellerde ısı yalıtımı sağlayan dolgu
malzemesi olarak özellikle depolarda ve endüstriyel yapılarda kullanıldığını belirtti ve “Özellikle bu yapıların ofis bölümlerinin dış
cepheleri ile çatılarında bu malzemelere yaygın rastlıyoruz. Ülkemiz gelişimine, kalkınmasına üretim, ihracat ve istihdamla önemli
katkı sağlayan sanayi tesislerimizin büyük çoğunluğunun çatı ve
cephesinin yanıcı malzemelerle kaplı olması önemli bir tehlike ve
risktir. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’ine
göre; giydirme cepheli binalarda cephe kaplamalarının yanmaz, ısı
yalıtım malzemelerinin ise en az “zor yanıcı” olması gerekir. Ayrıca
kullanılan cephe kaplamaları ve ısı yalıtım malzemeleri Türk ve Avrupa standartlarına uygun olmalı, TSE ve CE belgelerine sahip ürünler
tercih edilmeli” dedi.
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Yapı malzemeleri için, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü piyasa gözetim ve denetimi uygulaması bulunduğunu ancak
standartlara uymayan ürünlerin halen piyasada bulunabileceği ve
projelerde kullanılabileceğini, özellikle yönetmelikler değiştiğinde mevcut binaların ivedi gözden geçirilerek yeni yönetmeliklere
uygun hale getirilmesi gerektiğini, ihalesi yapılmış olsa da devam
eden projelerin benzer şekilde ivedi uyumlaştırılması ve yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.
İzocam olarak son dönemde, Ar-Ge çalışmalarında yangın güvenliğine de odaklandıklarını belirten Gökçe, şunları söyledi. “İnsanların
toplu olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, sanayi yapıları, spor
salonları, hastaneler, okullar gibi mekanlarda yangın dayanımı yüksek yanmaz yalıtım malzemeleri kullanımının oldukça önemli olduğunu her fırsatta dile getiriyor, çalışmalarımızda yangın dayanımı
ölçümlerine yoğunlaşıyoruz. Biliyoruz ki meydana gelebilecek olası
yangınlarda, camyünü ve taşyünü gibi yanmaz yalıtım malzemeleri
yangının başlangıcını ve yayılmasını engelleyecek, can ve mal kayıplarını azaltacak. En yeni ürünümüz olan İzocam Ara Bölme Levhası da A1 sınıfı yanmaz özelliği sayesinde olası yangınlarda zaman
kazandırırken sandviç panel ürünlerimizin de (İzocam Tekiz) yangın
güvenliği konusunda etkili çözümler sunmak üzere tasarlandığını
görebiliriz. İki metal arasında yalıtımlı dolgu olarak “A1” yanmazlık

sınıfındaki taşyünü tabakası bulunan Tekiz ürünleri yüksek yangın
güvenliği sağlıyor. İzocam Tekiz Taşyünü Yalıtımlı Panel bütünlük ve
yalıtım kriterlerinde 60 dakika yangın dayanımlı (EI60) ve bütünlük
kriterleri ile (E120) yangın dayanımlı panel sertifikasına; Taşyünü
Çatı Paneli ile de taşıma, bütünlük ve yalıtım kriterlerinde 120 dakika yangın dayanımlı (REI120) panel sertifikasına sahip ürünler. Manto Taşyünü R+ ve Camyünü Cephepan yanmaz ısı yalıtım ürünleri de,
düşük ısı iletim katsayıları ile cephelerin enerji verimli yalıtımında
yangın güvenliğini de beraberinde sunarlar.”
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BTicino D45 İle Sürdürülebilir Dünyaya Katkı
Contribute to Sustainable World with BTicino D45

S

ık, ince ve kompakt monitörleriyle modern evler ve çoklu yapılar için mükemmel bir seçim olan BTicino D45 İnterkom Sistemi,
giriş panelleri, sesli ve görüntülü monitörler, güvenlik konsolları, aksesuarlar ve güç kaynağı olmak üzere 5 ana ürün grubundan
oluşuyor. Enerji tüketimini destekleyen tasarımıyla ve tasarımındaki
bakır kullanımının yüzde 70 oranında azaltılmasıyla BTicino D45,
sürdürülebilir bir dünyaya da katkı sağlıyor.

Yüksek performans özelliği ile büyük beğeni toplayan BTicino D45
İnterkom Sistemi, yaşam alanlarını sadeleştirmeye geliyor. Dijital
Bus teknolojisi sayesinde otomatik olarak video sinyalini eşitleyip
güçlendirebilen ve 1km renkli, görüntü aktarımı yapabilen D45,
akıllı güç kaynağı sayesinde otomatik olarak enerji tasarrufu moduna geçebiliyor.
Modern Evler ve Çoklu Yapılar İçin Mükemmel Bir Seçim
BTicino D45, az sayıda sistem aksesuarı ve basit kablolama sistemiyle kullanıcısına kurulum ve fiyat avantajı sağlıyor. MyHOME ev otomasyon sistemiyle de entegre olabilen D45, modern evler ve çoklu
yapılar için mükemmel bir seçim oluyor. Legrand Grubu, Bticino D45
ile hem teknolojiyi hem de şık ve ince İtalyan tasarımını yaşam alanlarına taşıyor. D45, enerji tüketimini destekleyen tasarımında bakır
kullanımının yüzde 70 oranında azaltarak sürdürülebilir bir dünyaya
da katkı sağlıyor.
Çekici tasarıma sahip standart ve dokunmatik monitörüyle kullanıcısına kullanım kolaylığı sağlayan BTicino D45, modern evler ve çoklu
yapılar için birinci sınıf güvenlik fonksiyonlarını sunuyor. Monitörlere
güvenlik merkezi ünitesiyle doğrudan iletişime geçmeyi sağlayacak
alarm sensörleri bağlanabiliyor. S.O.S tuşu, bütün blok daireleri
arasında iletişim kurabilme özelliği, monitörlerde sabotaj koruma
ve güvenlik merkezine kamera bağlayabilme, alarm kaydetme ve
saklama gibi yenilikler, BTicino D45 İnterkom Sistemi’nde yer alıyor.
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The perfect choice for modern buildings and structures with its elegant,
slim and compact monitors, BTicino D45 Intercom System consists of
five main product groups, namely, entrance panels, audio and video
monitors, security consoles, accessories and power supply. BTicino D45
contributes to sustainable world with its energy saving design and its
copper content reduced by 70%.
Drawing attention with its high performance, BTicino D45 Intercom
System brings simplicity to living spaces. Thanks to the digital bus
technology, D45 is able to transmit visual images up to a distance of
1 km, having synchronized and amplified the video signal automatically, and the device switches to energy-saving mode automatically
with its smart power supply.
The Perfect Choice for Modern Buildings and Structures
BTicino D45 offers the ease of installation and best prices with reduced
number of system accessories and simple wiring system. Supporting
integration to MyHOME home automation system, D45 is the perfect
choice for modern buildings and structures. Legrand Group brings both
the technology and the elegant and thin Italian design to your living
spaces with BTicino D45. D45 BTicino D45 contributes to sustainable
world with its energy saving design and its copper content which is
now reduced by 70%.

Offering the ease-of-use to the user with its impressive standard
touchscreen, BTicino D45 presents premium security functions for
modern buildings and structures. It is possible to integrate alarm sensors to the monitors which can communicate directly with the security
center unit. Innovations such as the SOS button, the ability to communicate between apartments, possibility of CCTV use in the security
center and sabotage protection, alarm recording and storage are all
available now with BTicino D45 Intercom System.
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Ekin Box Spotter’a Red Dot Tasarım Ödülü

T

ürkiye’nin bilişim ihracatı şampiyonu Ekin Teknoloji, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen taşınabilir plaka tanıma ve hız tespit sistemi
Ekin Box Spotter, tasarım alanında dünya çapında bir kalite onayı

çekleştirdiği değerlendirmeler sonucunda Ekin Box Spotter Red Dot
Product Design 2018 ödülünü aldı. Ekin Teknoloji, Ekin Box Spotter
ile aldığı “Product Design 2018” ödülünü 9 Temmuz’da Almanya’nın
Essen şehrinde düzenlenecek “Red Dot Gala”da alacak. Ekin Box

olarak kabul edilen ve tasarım dünyasının Oscar’ı olarak gösterilen
Uluslararası Red Dot Tasarım Ödülü’ne layık görüldü.
Geliştirdiği güvenli şehir teknolojileri ile 10 ülkede, 22 şehirde ihlal
ve suç oranlarının takibini ve azaltılmasını sağlayan Ekin Teknoloji,
dünyanın en prestijli organizasyonlarında Türkiye bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor. Bugüne kadar dünyanın en prestijli yarışmalarında öncü ürünleri ile Dünya Teknoloji Ödülleri, CES Innovation
Awards, German Design Awards, Stevie Awards ve İtalyan tasarım
yarışması A Design Awards’ta birçok ödüle layık görülen Ekin Teknoloji, bu kez de Ekin Box Spotter ile Red Dot ödülünün sahibi oldu.
Üstün kalitenin, yenilikçi tasarımla birleşen ürünlerin 1955 yılından bu yana ödüllendirildiği Red Dot’a bu yıl 59 ülkeden 6 bin 300
başvuru yapıldı. Alanında ünlü 40 tasarımcının inovasyon, estetik,
işlevsellik, ergonomi gibi kriterleri göz önünde bulundurarak ger-

Spotter, dünyanın en büyük modern tasarım müzesi olan “Red Dot
Design Museum”da sergilenecek.
Şehir Güvenliğine Küçük Dokunuş
Trafik güvenliği sağlamak için geliştirilen Ekin Box Spotter, görüş
alanındaki araçların plakalarını ve hızlarını video tabanlı plaka tanıma teknolojisi ile otomatik olarak tespit edebiliyor. İhtiyaca yönelik
direk üzerine veya taşınabilir tripod üzerinde kullanılabilen ürün,
yüksek çözünürlüklü kameraları sayesinde daha geniş alanda odak
kaybı yaşamadan plakaların fotoğrafları ve videoları kayıt altına alıyor. Ekin Box Spotter tüm Avrupa, Amerika ve Orta Doğu plakalarını
yüksek doğruluk oranı ile tespit edebiliyor. Ürün, yaygın olarak kullanılan fotoğraf tabanlı sistemlerin aksine sadece ihlal anını değil,
tüm trafik akışını kaydediyor.
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Yangın Güvenliği İçin Çözüm;
Ytong Donatılı Yapı Elemanları

abrika yangınları yüzde 35 oranında artış gösterdi. Yapı malzemesi sektörünün öncü kuruluşu Türk Ytong, yapılarda yangın güvenliği konusuna çözüm üretmeye devam ediyor. Ytong
donatılı yapı elemanları, yangın kaynaklı riskler karşısında gereken
emniyeti en üst seviyeye çıkarıyor.

Endüstriyel Yapılarda Yangın Yüzde 35 Arttı
İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan veriler,
yapısal yangınlardaki artışa dikkat çekiyor. 2017 yılında sadece
İstanbul’da 25.073 yangın vakası gerçekleşirken, bunun yüzde 68’ini
yapısal yangınlar oluşturuyor. Yapısal yangınların 5.762 adedi konut,
166 adedi fabrika, 11.005 adedi ise diğer bina yangınlarından oluşuyor. Aynı veriler son 3 yıl içinde konut yangınlarının yüzde 10, fabrika
yangınlarının ise yüzde 35 arttığını gösteriyor.
Büyük Ölçekli Yapılarda Yangın Zararı Fazla
Ticari, endüstriyel ve lojistik yapıları bekleyen en önemli risklerin
başında yangın geliyor. Büyük ölçekli yapılarda oluşabilecek yangınların ardından ortaya çıkacak zorluklar ve baş edilmesi gereken
problemler, yapısal hasarların maddi boyutundan ve uzun süreli iş
kayıplarından çok daha fazlasını içeriyor.
Yangın zararlarının artmasındaki en önemli nedenlerin başında,
yangın güvenliği açısından uygun olmayan yapı malzemelerinin
kullanılması geliyor. Bu artışı önlemek için yangın güvenliği ile ilgili tedbirlerin mimari tasarım aşamasında belirlenmesi ve uygun
özellikteki yapı malzemelerinin seçilmesi gerekiyor. Yürürlükte olan
“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”, malzemelerdeki bu standartlara uyulması gerektiğini belirtiyor.
Ytong, Yangından Koruyucu Kalkan
Yangının yayılmadan kontrol altına alınması, yangın zararlarının
azaltılması için önemli bir önlemdir. Yangına dayanıklı yapı malzemelerinin kullanımı, yangının yayılmasını sınırlandırarak yavaşlatır,
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itfaiye ekiplerine, yangın büyümeden müdahale edebilmeleri için
zaman kazandırır.
A1 sınıfı hiç yanmaz yapı malzemesi sınıfında yer alan Ytong donatılı
yapı elemanları, üstün yangın performansı ve 360 dakikaya kadar
yangına dayanıklılığı ile tam gelişmiş bir yangında dahi koruyucu bir
kalkan görevi görüyor.
Yapılarda döşeme, çatı ve duvar oluşumunda kullanılan Ytong donatılı elemanları, betonarme, çelik, ahşap gibi bilinen bütün taşıyıcı
sistemlere kolayca monte edilebiliyor. Hızlı uygulama tekniği, kuru
montaj imkânı ve büyük ebatlı olmaları nedeniyle özellikle geniş
açıklıklara sahip endüstriyel yapılar, lojistik binaları ve AVM’ler gibi
ticari yapılarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca depo, hangar, üretim ve dağıtım merkezi gibi büyük yapılarda, iç mekânı Ytong yangın
duvarları ile bağımsız bölümlere ayırmak, dış cepheyi ise Ytong donatılı elemanlarından oluşan koruyucu bir kabuk ile sarmak, yangın
hasarlarının en aza indirilmesini sağlıyor.

Çatılara Dikkat
Yangının, binaların diğer bölümlerine ve çevre binalara özellikle çatı
konstrüksiyonlarından hızla yayıldığı biliniyor. Bu nedenle çatıların
yangın geçirmez yapı malzemelerinden oluşturulması gerekiyor.
Ytong donatılı çatı elemanları gerek yüksek binalarda gerekse bitişik
nizam yapılarda yönetmeliğin öngördüğü yangın güvenliği kriterlerini sağlıyor. Yangın esnasında taşıyıcılığını, bütünlüğünü ve ısı yalıtımını koruyabilen bu ürünler, ateşin ve dumanın hızla yayılmasını
da önlüyor. Yapının, hemen dışında oluşan bir yangından korunması
için ise duvar ve çatısının Ytong donatılı yapı elemanları ile oluşturulması yeterli oluyor.
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Anahtarın Kaybolması Risk Olmaktan Çıkıyor

A

nahtar ya da erişim kontrolü. Neden her ikisi de olmasın?
Kayıp anahtarların arkasından üzülmeyin. Çalıştığınız her şirkette çalışanlar işten ayrılabilir, anahtarlar kaybolabilir ya da
bu anahtarlar izinsizce çoğaltılabilir. Bu gibi durumlarda kilidinizi
değiştirmekten başka bir şansınız yoktur. Kapı açma çözümlerinde dünya lideri olan Mul-T-Lock’un CLIQ çözümüyle ise yöneticiler
kaybolan, çalınan ya da izinsiz kopyalanan bir anahtarın yetkilerini
kilidi değiştirmeye gerek kalmadan derhal kaldırabilir veya her bir
anahtarın izinlerini diledikleri zaman değiştirebilirler.

Bir şirketin fiziksel güvenliğini tehdit edebilecek bir dizi ihtimal vardır. Bir çalışan yetkisi olmadan bir anahtarı kopyalayabilir, yüklenici firmadan bir kişi hafta sonu anahtarını kaybedebilir, bir elektrik
kesintisi şirketin yönetim sistemini geçici olarak bozabilir ya da veri
merkezinizin fiziksel güvenliği ihlal edilebilir. Bu gibi durumlarda
kaybolan, çalınan ya da izinsiz kopyalanan anahtarların yaratacağı
riskleri en aza indirmek için kilidi değiştirmekten başka bir şansınız
yoktur. Yüksek güvenlikli mekanik ve dijital kilit çözümleri üreten
Mul-T-Lock’un geliştirdiği CLIQ sisteminde ise anahtarlar, sistem yöneticisi tarafından hızlı ve basit bir şekilde yetkilendirilir.
Daha Esnek ve Daha Güvenli
CLIQ ile şirketinizdeki güvenlik sistemi, tüm geçiş noktalarını kapsar
ve herhangi bir anahtarın yetkisini bir anda tamamen kaldırılabilirsiniz. Bütün anahtar ve kilitlere dair kayıtları her zaman tutarak, her
geçiş noktasından ne zaman, kimin geçtiğini öğrenmek mümkündür. Pek çok kapı ve buna bağlı olarak artan anahtar sayısını en aza
indirebilir, anahtar dağıtımını her ihtiyacı olana değil de rahatlık,
güvenlik ve yetki derecelendirmesine dayalı olarak sağlayabilirsiniz. Klasik anahtarlarınızın izinsiz kopyalanmasının ve buna bağlı
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olarak doğabilecek güvenlik ihlallerinin önüne geçebilirsiniz. Acil bir
durumda tüm kilit sistemini uzaktan yönetip istediğiniz anahtarları
aktifleştirebilir veya kapıları kilitleme imkanına sahip olursunuz.

Yüksek kaliteli mekanik ve elektromekanik korumayı birleştiren CLIQ
kilitleme sistemi, kapılardan daha fazlasını koruyabilir. Dolaplar,
kasalar, asansörler, makineler ve birçok açık alan için uygulanması
mümkündür ve en zorlu iklim koşullarında çalışmak üzere tasarlanmıştır. CLIQ, kamu hizmet sağlayıcıları, hastaneler, üniversiteler ve
perakende kompleksleri de dahil olmak üzere güvenliğin en önemli
olduğu yerlerde kendisini kanıtlamıştır bir teknolojidir.
Anahtarlara Geçici Yetkiler Vererek Kayıp Anahtarların
Arkasından Üzülmeyin
Bir bankamatiğe banknot yüklemesi için görevlendirilen yetkilinin
kullandığı anahtarın, işlem sonunda kaybolması veya çalınması durumunda ortaya çıkabilecek riskleri düşünün. Sektörlerin güvenlik
gereksinimleri tespit edilerek geliştirilen CLIQ sistemi ile oturduğunuz yerden anahtara sadece kullanılması gereken zamanda geçiş
hakkı verip işlem tamamlandığında bu hakkı geri alabilirsiniz. Bu
sayede bankamatiği açması için görevlendirilen yetkili tarafından
kullanılan anahtarın istediğiniz zamanlar dışında bankamatiği açabilmesinin önüne geçebilirsiniz.
Normalde bir anahtarın kaybolması durumunda anahtarı kimin, ne
için aldığı veya ne için kullanacağı soruna yol açar. CLIQ ile böyle bir
problemin gerçekleşme ihtimali ortadan kalkmış olur. Bir anahtar
kaybedildiğinde sistem yöneticisi o anahtarın yetkilerini CLIQ sistemiyle uzaktan yönetir ve değiştirir. Böylece, yetkileri sıfıra indirilebilecek bir anahtar risk olmaktan çıkar.
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Günden Güne, Uçtan Uca Güvenlik; Bosch ve
Genetec’ten Siber Suçları Önlemek İçin Ortaklık

B

osch Güvenlik Sistemleri ve Genetec iş birliği, dünyanın en iyi
veri güvenlik çözümlerinden birini sunuyor. Genetec’in video
yönetim sistemi (VMS) uzmanlığı ile Bosch’un yenilikçi gözetim kameralarına sahip olmak, müşterileri bilgisayar korsanlarına
karşı avantajlı kılıyor.
Siber Suçlar, günümüzde dünyanın en büyük suçlarından biri olma
yolunda fark edilmeden ilerliyor. Nesnelerin interneti mobil cihazlar, işletmeler ve sektörleri birbirine bağlarken, aynı zamanda siber
suçlara karşı da savunmasız bırakıyor. İnternet korsanlığı giderek
yayılıyor. 2021 İtibarıyla siber suçlardan kaynaklanan zararların maliyetinin yıllık 6 Trilyon Dolar olacağı tahmin ediliyor (Kaynak: Resmi
2017 Yıllık Siber Suçlar Raporu).

Bir bilgisayar korsanının, bir veri sisteminin tamamına erişip onu
tehlikeye sokması için tüm yapması gereken, bir gözetim ağında
dışarıdan veya daha yaygın biçimde içeriden tek bir zayıf bağlantı
bulmak. Bu riski ortadan kaldırmak üzere, uçtan uca tamamen etkili hale getirmek için geniş siber güvenlik bilgisine sahip uzmanlar
tarafından yapılandırılmış bir veri güvenlik sistemi kullanmak gerekiyor.
Suç Önlemede Ortaklık
Bosch ge Genetec, kullanıcıları bilgisayar korsanlarına karşı korumak
için, tüm Bosch IP video gözetim kameraları ile Genetec Archiver ve
Security Center’ı birleştiren uçtan uca bir güvenlik çözümü sunuyor.
Bosch kameralar ile Genetec Archiver ve Security Center arasında gerçekleşen tüm ağ genelindeki iletişimler bir kimlik denetimi
anahtarına atanıyor. Bu elektronik imza, sistemin kameralar veya
depolama birimleri gibi ağ bileşenlerinin yasallığını doğrulamasını
sağlayarak, ağ genelinde iletişim başlamadan önce bir güven altyapısının oluşmasına imkan veriyor.
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En İyi Korunma Biçimi, Şifrelemedir
Siber suçların şirketlere yönelik olası tehditleri nedeniyle video güvenliği altyapısına ilişkin etkili ve güvenilir bir koruma yöntemi gerekiyor. Bu durumda veri akışlarıyla depolanan verilerin şifrelenmesi
hayati önem taşıyor. Tüm Bosch IP kameralar, tüm ağ bileşenleri
arasında güvenilir iletişimi ve tüm video verilerinin şifrelenmesini
sağlayan kimlik denetimi için kullanılan kriptografik anahtarları güvenli bir şekilde depolamak amacıyla yerleşik bir güvenilir platform
modülü’ne (TPM) sahip bulunuyor. Kimlik denetimine ve şifrelemeye yönelik kriptografik işlem-lerin tümü, yalnızca benzersiz yerleşik
Güvenilir Platform Modülü’nün (TPM) içinde yürütülüyor. Ardından
şifrelenen video verileri, SRTP (Güvenli Gerçek Zamanlı Taşıma Protokolü) kullanılarak kameradan Genetec Archiver’a Gönderiliyor. Belirli kullanıcılara göre toplanan ayrıcalıklar temel alınarak ‘izin verme’
düzeniyle ek güvenlik sağlanıyor.
Senkronize ve Daha Yüksek Güvenlik Altında
Genetec Security Center, Active Directory’ye entegre olduğundan,
kullanıcı yönetimi Windows düzeyinde izlenip merkezileştirilebiliyor. Tek kullanıcıların yanı sıra Active Directory’deki kullanıcı grupları Security Center ile senkronize edilebiliyor, bununla birlikte yeni
kullanıcılar söz konusu grup için tanımlanan mevcut Security Center
ayrıcalıklarını otomatik olarak devralıyor.
Kameralar, Yönetim Yazılımı ve İstemcilerin Güvenliğini
Sağlama
Parolalar hala önemli bir güvenlik katmanıdır, ancak Genetec
Archiver’da, kimliğini Bosch IP kameraya tanıtmak için bir de istemci
sertifikası (Bir üçüncü taraf tarafından imzalanabilen veya fabrikada
yüklenen) kullanılıyor. Ayrıca, yalnızca Bosch tarafından onaylanan
cihaz yazılımı güncelleştirmeleri kabul ediliyor ve her türlü kriptografik işlem benzersiz Güvenilir Platform Modülü’nün (TPM) içinde
yürütülüyor.
Sertifikalar bilgisayar korsanları açısından daha az risk altında bulunuyor, bu nedenle Genetec, Security Center yönetim yazılımı ve
istemcileri için sertifika kimlik denetimi kullanıyor. Video yönetim
sistemleri, kimlik denetimi için sertifika kullanarak doğrudan Bosch
kameralarla etkileşime geçiyor ve depolanan veriler şifreli kaldığından ve veriler SRTP (Güvenli Gerçek Zamanlı Taşıma Protokolü)
Aracılığıyla gönderildiğinden gizlilik ve veri koruma garanti ediliyor.
Video güvenlik altyapısının tamamında SRTP kullanmak, müşterilerin güvenli birçok noktalı ağ kurmasını ve aynı zamanda güvenlik ve
iyi ağ ölçeklenebilirliği elde etmesini sağlıyor.

güvenlik

haber

security

Bosch, Otomobili Bir Cankurtarana Dönüştürüyor

E

Call’a sahip ağ bağlantılı otomobiller kaza durumunda otomatik olarak yardım çağıracak. Avrupa’da artık yeni araçlarda eCall
zorunlu. Otomatik eCall sayesinde, acil durum müdahale ekipleri, bir kaza mahalline iki kat daha hızlı ulaşabiliyor. Bosch’un eCall
hizmeti 16 dil konuşuyor. Bosch, otomobiller ve motosikletler için
eCall geliştiriyor.
Yol Güvenliğinde Bir Mihenk Taşı
Avrupa Birliği’nde artık “31 Mart 2018 tarihi” itibariyle otomatik
“Acil durum çağrı” sistemi kısaca eCall zorunlu. Bu gereklilik, bir

rak varabilecek. AB, eCall’ın her yıl 2.500 hayat kurtarmasını ve ağır
yaralanan kişi sayısını yüzde 15 düşürmesini bekliyor. Bosch, telematik çözümleri ve hizmetlerini içeren kapsamlı bir eCall yelpazesi
sunuyor. Telematik eCall soketi sayesinde, daha eski otomobiller bile
çözümden faydalanabiliyorlar.
Standart Olarak Hızlı Yardım
İkaz yeleği giymek, üçgen reflektörü kurmak, yardım aramak bir acil
durumda düşünülmesi gereken birçok şey var ve her saniye önemli.
Ancak, birçok kişi kaza sonrası şok haline giriyor. Daha da korkutucu

kaza halinde otomatik olarak yardım çağıran bir dijital ilk müdahale
ekibinin her zaman otomobilde sizinle birlikte gidiyor olması anlamına geliyor. Bosch yönetim kurulu üyesi Dr. Dirk Hoheisel konuyla
ilgili açıklamasında: “Otomobillerin birbirine bağlanması birçok şeyi
mümkün kılıyor. Otomatik eCall sistemi sayesinde, bağlantılı taşıtlar artık aynı zamanda cankurtaran olacak” dedi. 31 Mart 2018 tarihinden sonra AB pazarına sürülen tüm yeni yolcu taşıtı modelleri
standart olarak eCall’a sahip olacaklar. Bu taşıtlar, Avrupa çapında
aynı olan 112 telefon numarası aracılığıyla yerel acil yardım ekiplerini otomatik olarak uyaran standart bir eCall kutusuna sahip
olacak. Bunun bir sonucu olarak, ambulans ve ilk yardım ekibi kaza
mahalline daha yüksek bir hızla ve olayın olduğu noktaya kesin ola-

bir senaryoda, bir kazanın ardından taşıtın içerisindeki insanlar bilinçlerini kaybetmiş veya mahsur kalmış ve kendileri yardım çağıramaz halde olabiliyorlar. Bunlar tam da vazgeçilmez bir cankurtaran
olarak eCall sisteminin devreye girdiği durumlar oluyor. eCall, gece
boş bir yolda veya otobanda, nerede olursa olsun bağımsız olarak
kazanın tam olarak nerede gerçekleştiğini biliyor ve bu bilgileri otomatik olarak kurtarma ekiplerine gönderiyor. Hoheisel; “eCall acil
durum çağrısını bir insanın yapabileceğinden daha hızlı gerçekleştiriyor ve hayat kurtaran kurtarma zincirini başlatıyor” dedi. Aynı zamanda bir SOS düğmesi de otomobil yolcularının manuel olarak bir
acil durum çağrısı yapabilmeleri için taşıtın paneline kuruluyor. Her
iki durumda da önce kaza hakkında ek bilgilerin iletilmesi için taşıt
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ve acil müdahale ekibi arasında bir ses bağlantısı kuruluyor. Şoförün
yanıt vermemesi halinde, acil durum müdahale ekipleri doğrudan
kaza mahalline gidiyorlar. GPS koordinatlarına dayalı olarak konum
hakkında elde edilen kesin bilgiler sayesinde, acil müdahale ekipleri, kazanın hangi gidiş istikametinde gerçekleştiğini bile biliyorlar.
Bu, kaza mahalline varmak için bir sonraki otoyol kavşağından dönmeleri gerekmeyeceği için değerli olan zamandan tasarruf sağlıyor.
Bunun bir sonucu olarak, otomatik eCall, acil müdahale ekiplerinin
kaza mahalline, şehirde yüzde 40 oranında daha hızlı varmalarını,
kırsal bölgelerde ise müdahale süresini yarıya indirmelerini sağlıyor.
Hayat Kurtaran Bir Bağlanabilirlik Kutusu
Bazı otomobil üreticileri birkaç yıldır eCall’u zaten taşıtın navigasyon
veya bilgi eğlence sisteminin bir parçası olarak müşterilerine sunuyorlar. Bu türden bir kurulumda, otomobilde kurulu olan, standart
bir eCall kutusu değil, bunun yerine, bağlantılı bir taşıtın dış dünya
ile iletişim kurmak için kullandığı bir ek kontrol ünitesi. Bosch’ta, bu
kontrol ünitesi, bağlanabilirlik kontrol ünitesi veya CCU olarak adlandırılıyor. Bu, eCall ve diğer fonksiyonlar ve hizmetler için bağlantılı
mobilite ve iletişim merkezinin kalbini oluşturuyor. CCU, otomobilin hava yastıkları veya emniyet kemeri ön gerilim verme tertibatı
tetiklendiğinde bir çarpışma kaydı oluşturuluyor. Daha sonra birkaç
saniye içerisinde acil yardım ekiplerini veya Bosch acil durum çağrı merkezini birkaç saniye içerisinde uyarıyor. İletilen GPS konumu
sayesinde, acil müdahale ekipleri kaza mahalline hızlı ve kesin bir
şekilde varıyorlar. Ancak, CCU, bundan çok daha fazlasını yapabiliyor. Taşıttaki ek sensörler ile bağlantılı ve örneğin, kaç emniyet
kemerinin kullanılmakta olduğunu ve böylece otomobilde kaç kişi
olduğunu biliyor. Bunun bir sonucu olarak acil müdahale ekipleri gerekli olan sayıda ambulans talep edilebildiği için bir kaza mahalline
sadece daha hızlı değil aynı zamanda daha hazırlıklı da varıyorlar.
eCall Türkçe de Konuşuyor
Uluslararası seyahat ederken kaza geçiren ve durumu yerel acil
müdahale servislerine açıklamak zorunda kalan herkes, yabancı
dillerin nasıl bir engel teşkil edebildiğini bilir. Bu nedenle, Bosch’un
eCall hizmeti 16 dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Bunların arasında Fransızca, İsveççe ve Türkçe gibi farklı yabancı diller bulunuyor.
112 aracılığıyla yerel acil müdahale servislerini doğrudan bilgilendiren standart eCall’un aksine, Bosch eCall önce Bosch’un, yılda 365
gün 7/24 personel bulunan kendi acil müdahale çağrı merkezini
uyarıyor. Navigasyon sisteminin dil ayarlarına dayalı olarak, eCall
ekibindeki görevliler şoförün hangi dili konuştuğunu biliyorlar ve
bu da onların, şoförün nasıl olduğunu hızlı ve doğrudan bir şekilde sorgulamalarını ve ne olduğunu öğrenmelerini mümkün kılıyor.
Böylece, özellikle de bir kaza gibi kritik bir durum sırasında iletişim
sorunu olmuyor. Bosch acil müdahale ekibi daha sonra ilgili ulusal
dilde yerel acil müdahale ekipleriyle tüm kurtarma operasyonlarını

koordine ediyor. Bu çabalar, tam olarak ne olduğunu ve nasıl yardım
edebileceklerini bildikleri için yerel acil müdahale ekiplerinin işini
kolaylaştırıyor. Şoförün Bosch acil durum çağrı merkezinden gelen
çağrıya yanıt vermemesi halinde, görevliler acil müdahale ekiplerini
derhal uyarıyorlar. Hizmet sadece Avrupa ile de sınırlı değil. Bosch,
eCall hizmetini, aralarında Japonya, Brezilya ve Kuzey Amerika’nın
da bulunduğu dünya çapında 50’den fazla ülkede sunuyor. Daimler
AG gibi çeşitli otomobil üreticileri çoktan Bosch’un çok dilli eCall hizmetini kullanmaya başladılar bile.

Çakmaktan Cankurtarana
Taşıt tipinin onay tarihi, gelecekte bir taşıtın standart olarak otomatik eCall sistemiyle gelip gelmeyeceğini belirliyor. eCall gerekliliği,
31 Mart 2018’den itibaren, pazara çıkmadan önce, ilk defa AB’nin
onay sürecinden geçen yeni taşıt modelleri için geçerli. Daha eski tip
onayına sahip taşıt modelleri eCall olmadan üretilmeye ve satılmaya
devam edilebiliyor. Hoheisel; ‘’ Bosch için hiçbir araç, cankurtaran
görevini görmek için eski değildir. Bunun için telematik eCall soketi
şeklinde bir eCall iyileştirme çözümü geliştirdik.’’ ifadesini kullandı.
Her otomobile uygun iyileştirilmiş dijital ilk müdahale cihazının 12
voltluk sokete (çakmak yerine) takılması yeterli oluyor. Otomobili
servise bile götürmeye gerek yok. Bir entegre hızlandırma sensörü
sayesinde, çarpışmalar ve kaza şiddeti kaydediliyor. Bu bilgiyi şoförün akıllı telefonundaki ilgili uygulamaya göndermek için Bluetooth kullanılıyor ve bu uygulama da taşıtı sigortalayan şirketin kaza
santralinin hizmet merkezini uyarıyor. İyileştirilmiş çözümde bile
önce şoförle bir ses bağlantısı kuruluyor. Şoförün yanıt vermemesi
halinde, acil müdahale ekipleri derhal kaza mahalline gönderiliyor.
Motosikletler İçin de Var
Motosikletliler en çok risk altında olan yol kullanıcıları arasındalar:
bu kullanıcıların bir kazada hayatını kaybetme riski şoförlere kıyasla
18 kat daha yüksek. Bu nedenle, Bosch, sadece otomobiller için değil
iki tekerlekli taşıtlar için de eCall geliştiriyor. Motosikletler için olan
özel bir CCU motorun çalışma verilerini yakalıyor ve bunları kazaları
tespit etmek için kullanıyor. Entegre bir GPS modülü sayesinde, kazanın tam konumu acil müdahale servisi çağrı merkezine iletiliyor.
Mayıs May 2018
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Bosch’tan Gençlere Geleceğe Hazırlanma Fırsatı:
Bosch’un “Değişimi Şekillendirin” Programı
Bu Yıl Yıldız Teknik Üniversitesi’nde

B

osch Türkiye’nin Sanayi 4.0 dönüşümüyle ihtiyaç duyulacak
insan kaynağının yetişmesine destek vermek amacıyla hayata
geçirdiği ‘Değişimi Şekillendirin-Dijital Üretim ve Sanayi 4.0
Programı’ bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle geçekleştiriliyor. Programa seçilen öğrenciler, Bosch Manisa ve Bosch Bursa Fabrikalarının desteğiyle Nesnelerin İnterneti, bağlanabilirlik, Sanayi 4.0
konularındaki teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı bulacak.
Sanayi 4.0 alanında dünyada ve Türkiye’de öncü çalışmalara imza
atan, kazandığı deneyimi iş dünyasıyla da paylaşan Bosch Türkiye,
bu büyük dönüşümde ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetişmesi için sanayi-üniversite iş birliğine ağırlık vermeye devam edi-yor.
Bosch, ilk olarak geçen yıl düzenlediği ‘Değişimi Şekillendirin- Dijital
Üretim ve Sanayi 4.0 (Shape the Change–Digital Manufacturing &
Industry 4.0) Programı’nı bu yıl daha da geliştirerek Yıldız Teknik
Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştiriyor.
Bosch Türkiye IoT ve Endüstri 4.0 Proje Ekibi ile Yıldız Teknik Üniver-

sitesi öğretim görevlilerinin birlikte yönettiği program, üniversitede
öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımına açık ve
ücretsiz şekilde düzenleniyor.
Programa katılan öğrencilerin, dijital üretim ve Sanayi 4.0 konularına odaklanmış projeler üzerinde çalışmaları amaçlanıyor. Bu proje
kapsamında öğrencilere Bosch’un Türkiye’de faaliyet gösteren kendi
fabrikalarından örnek alanlar sunularak, bu alanlarla ilgili çalışmalar yapmaları isteniyor. Bu yıl öğrencilere verilen başlıklar arasında
gerçek zamanlı veri işleme, verilerin eş zamanlı analizi ve kullanıcılara çevrimiçi bir platformda sunulması, üretimde istasyon bazlı an-
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don sistemi çalışması, maliyet optimizasyonu, veri madencili-ğine
dayalı hata azaltma gibi konular yer alıyor.
Bosch Bilgi ve Deneyimlerini Öğrencilere Açıyor
Bosch Türkiye, üniversite-sanayi iş birliğine dayanan bu programla öğrencilere, Dijital Üretim ve Sanayi 4.0 konularında hem kendi
gelecek vizyonlarını oluşturma hem de fikirleriyle yarının dünyasını
şekillendirme imkânı veriyor. IoT ve Endüstri 4.0 temalı gerçek uygulama projelerinin verilmesi sayesinde konu teoriden çıkarılarak

pratiğe dökülüyor, böylece sanayi-üniversite iş birliği kapsamında
potansiyel fırsatların oluşması sağlanıyor. Bosch Türkiye, programı
sürdürülebilir kılmak için önümüzdeki yıla ilişkin planlamalara daha
şimdiden başladı ve her yıl giderek artan sayıda öğrenci Bosch’un
bilgi ve deneyimlerinden yararlanabiliyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi Bosch iş birliği ile ilgili olarak; “Öğrencilerin Sanayi 4.0 teknolojileri ve bu teknolojilerin neden olduğu dijital
dönüşümü anlamaları, dönüşümde yer almaları ve aynı zamanda
öğrencilerin kritik düşünme becerisini geliştirmeyi amaçladıklarını”
ifade ettiler.
‘Değişimi Şekillendirin’ Programı boyunca proje öğrencilerine biri
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden, diğeri Bosch Türkiye’den olmak üzere
iki danışman eşlik ediyor. Programa seçilen 11 öğrenci, Nisan ayından itibaren Bosch Bursa Fren Fabrikası ve Bosch Manisa Termoteknik Fabrikası mühendislerinin eşliğinde çalışmaya başladılar.
Öğrencilerin geliştirdikleri projelerin final sunumunun ardından
program, Haziran ayında jüri değerlendirmesi ile tamamlanacak.
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Dragonfly 2020 Pro İle İş Dünyasında Hiç Bir Şey
Eskisi Gibi Olmayacak
DT Bilgi Teknolojileri, Nano Dimension DragonFly 2020 Pro ile
üç boyutlu baskı dünyasındaki dinamikleri değiştirecek. Elektronik tasarım otomasyonu alanının lider firması CDT Bilgi

C

sınırlı kalan üç boyutlu baskı teknolojisini otomotivden sağlığa, havacılıktan telekomünikasyona ve tüketici elektroniğinden savunma
sektörlerine kadar yaygınlaştırmayı da hedefleyen çok yetenekli bir ürün.

Teknolojileri A.Ş.’nin Türkiye, Ortadoğu ve Orta Asya pazarına sunduğu ve elektronik sektöründe dünyanın önde gelen üç boyutlu yazıcı
üreticilerinden biri olan Nano Dimension tarafından üretilen Dragon
Fly 2020 Pro, kullanıldığı alanlarda fark yaratıyor.
Hayatımıza çok hızlı dahil olan ve bugün hem bireysel hem de kurumsal anlamda birçok alanda kullanılan üç boyutlu yazıcılar, artık
sanayi şirketleri için de göz ardı edilemeyecek iş araçları arasına
girdi. Dragonfly 2020 Pro da Nano Dimension tarafından üretilen ve
dünya çapında aldığı çeşitli ödüllerle ön plana çıkan bir ürün. Dragonfly 2020 Pro, bugüne kadar sadece mekanik bileşen üretimiyle

Akıllı Materyalle Daha Çeşitli Baskı İmkanı
Gelişen teknolojilerle birlikte üç boyutlu yazıcı pazarında kullanılan
sarf malzemesi ve materyaller de hızlı bir dönüşüm geçiriyor. Özellikle elektronik üretiminde üç boyutlu yazıcı kullanmak için akıllı
kimyevi madde ve materyallere ihtiyaç duyuluyor. Dragonfly 2020
Pro’nun bu alandaki çok büyük bir boşluğu doldurduğunu belirten
CDT Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Alpay Göğüş, “Dünyada bu
konuyla ilgili faaliyet gösteren şirketlerin sayısı beşi bulmaz. Temsilciliğini yaptığımız Nano Dimension da bu alanda sunduğu ürün ve
mataryellerle açık ara önde ve bir numara. Dragonfly 2020 Pro, akıllı
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materyalleri kullanarak her türlü elektronik devre, kart ve endüstriyel üretim alanında baskı alabiliyor. Konuyla ilgili daha basit çözümler de var tabii. Ancak Nano Dimension, hem sunduğu çözümlerle
hem de Dragonfly 2020 Pro gibi ürünleriyle bu alandaki çok büyük
bir boşluğu dolduruyor” dedi.

dünya genelindeki ilk 500 şirket arasında kullanımı hızla yaygınlaştı.
Bunun dışında araştırma şirketleri, üniversiteler, teknokentlerde faaliyet gösteren şirketler, organize sanayi bölgeleri ve benzeri yapılar

CDT Bilgi Teknolojileri
Genel Müdürü Alpay Göğüş

bu ürünü bünyelerine katabilmek için çalışmaya başladı. Çünkü Dragonfly 2020 Pro, Ar-Ge dünyasına çok önemli bir avantaj sağlıyor.
İşletmeler bugüne kadar bir ürünün sadece prototipi için bir hafta ile
10 gün beklerken bu ürünle saatler bazında tasarımınızın sonucunu
görüyor, temel testlerini yapıyor ve prototipinizi oluşturabiliyorsunuz.”

Nano Dimension ürünleri bu alandaki en yüksek kaliteyi temsil eden
ISO14001 standardında üretiliyor ve OHSAS18001 kalite belgesine
sahip. Bu yazıcılarla gömülü elektronik bileşenlerden, esneyebilen
iletken konnektörlerine ve hatta uzay uygulama modüllerine kadar
birçok alana uygun çıktılar almak mümkün. Dragonfly 2020 Pro’nun
seramik materyal ve nano-bakır mürekkep gibi akıllı sarf malzemeleri ile bu yüksek kalitedeki çıktıları alabildiğine vurgu yapan Alpay
Göğüş, bu konuda ise şunları söyledi: “Bu alanda çok hızlı bir değişim ve gelişim yaşanıyor. Nano Dimension da bu değişime öncülük
yapıyor. Teknolojinin gelişim hızına bakıldığında çok yakın zamanda
bambaşka noktalarda olacağımızı söyleyebilirim. Dragonfly 2020
Pro henüz 2017 yılının Aralık ayında kullanıma sunulmasına rağmen

Fuardaki Sunum İlgi Çekti
Öte yandan Alpay Göğüş, WIN Eurasia 2018 Fuar’ları kapsamında
Nano Dimension özelinde “Üç Boyutlu Yazıcılarla Üretimde Elektronik Devrim” başlıklı bir de sunum yaptı. Sunumunda katılımcılara
Nano Dimension ürünleri hakkında çeşitli bilgiler veren Alpay Göğüş,
“Dragonfly 2020 Pro; esnek, istediğiniz sayıda üretebilme ve kolay
kullanılma gibi özellikleriyle endüstri 4.0 yolunda ilerleyen işletmelerin de en büyük yardımcısı olacak. Aslında baktığımızda mekanik
dünyanın üç boyutlu üretimiyle elektronik dünyanın üç boyutlu üretimi arasında ihtiyaç açısından da teknoloji açısından da etki alanları
itibariyle büyük farklılıklar var. Elektronik taraftan bakıldığında teknoloji aslında sadece üç boyutlu yazıcı teknolojisi değil, üç boyutlu
Inkjet teknolojisiyle birlikte çok ciddi ve patentli bir kimya tarafı var.
Kullanılan materyallerin akıllı olması gerekiyor. Bunu iki boyut göz
önünde bulundurularak yapılan elektronik tasarımın üç boyutluya
çevrilmesi ile ilgili aktif olarak kullanılan yazılımla tamamlıyoruz” dedi.
Mayıs May 2018
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Rockwell Automation Türkiye Ülke Direktörü Cenk Ceylan:
En Güçlü 10 Ekonomi Arasına Girmek Hayal Değil

E

n güçlü 10 ekonomi arasına girmek hayal değil Dünyanın en büyük ekonomilerinden olmak için doğru adımlar atılmalı. Rockwell Automation Türkiye Ülke Direktörü Cenk Ceylan Türkiye’nin
en güçlü ekonomiler arasına girmesi için bazı alanlarda değişiklikler
yapılması gerekiyor. Gümrük Mevzuatında yer alan tarife kodlarının
Avrupa Birliği ile eşitlenmesi gibi. Fakat bunların yanında Türk şirketleri ve üreticileri olarak bizim de farkına varmamız gereken gerçekler var; her alanda, aynı oranda başarıyı yakalayamayız. Bunun
farkına varıp, ana işlerimize odaklanmalı ve Endüstri 4.0 devrimi ile
entegre olmalıyız.

Rockwell Automation Türkiye
Ülke Direktörü Cenk Ceylan

Birçok global firma Hub’ını, yani kargo ile taşıdığı ürünlerini indirip
bindirdiği merkezlerini artık Avrupa’ya kuruyor. Bunun en önemli
sebebi, artık Avrupa Standartlarının tüm dünyaca kabul görmüş olması, diğeri ise Avrupa Birliği. Bu birliğin getirdiği avantaj ise, ürünü
herhangi bir ülkeden bu bölgeye soktuğunuzda ürünün elde ettiği
serbest dolaşım yetkisi.
Standartlar AB ile Eşleştirilmeli
Türkiye’nin Gümrük Birliği anlaşması çerçevesinde A-TR belgeli,
yani Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasınca serbest dolaşım halinde bulunan tüm ürünler
Avrupa’da gümrüklenmiş, kabul görmüş ve o standartlara sahip olarak Türkiye’ye geliyor. Fakat bizim Gümrük Mevzuatımızda yer alan
tarife kodları dahi AB’dekiler ile tutmuyor. Hal böyle olunca, bizim
gibi şirketlerin gümrüğe gitmesi ve o ürünün Türkiye’ye girebilmesi
için kaybettiği zaman ve günlerin telafisi ne yazık ki çok zor oluyor.
Bu alanda atılacak en önemli adım, bu tarife kodlarının Avrupa Birliği ile eşleştirilmesi olacaktır. Eğer Avrupa Standartlarını kendi standartlarımıza adapte ettiysek, o standartların gümrük tarifelerini de
eşleştirmeliyiz ki eşya/mal tanıtımında yanılmayalım.
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TSE’yi Daha Fazla Meşgul Etmeyelim
İkinci önerim ise A-TR’li, mallar artık CE standardında mıdır değil
midir diye TSE’yi de meşgul etmeyelim. AB’nin kabul ettiği bir mal
CE’siz olamaz. Zaten CE; insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve
güvenli olan ürünlerin Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Direktifleri’ne
uyduğunu gösterir. Böyle kaybedilen zaman ve harcanan emekle
bu yüksek teknoloji ürünlerini ülkemize ne kadar geç sokarsak, bu
ürünleri makinalarında kullanarak üretim ve ihracat yapan makina
imalatçılarını da o kadar mağdur etmiş oluruz. Tüm bu süreç, dolaylı
olarak Türkiye’nin ihracatını da yavaşlatıyor.
Her Alanda Başarılı Olamayız, Seçici Olmamız Gerekiyor
Güçlü bir ihracat ülkesi olmak için yapılması gereken düzenlemelerin
yanında bizim de farkına varmamız gereken bazı gerçekler var; ana
gelişim alanımızı belirlemek gibi. Bu sanayi de olabilir, turizm veya
tarım ve hayvancılık da olabilir. Tercihimizi sanayiden yana kullanacaksak hangi sanayi alanını tercih edeceğimize de karar vermeliyiz.
Dünyaya kıyasla en rekabetçi olacağımız alan, bizim hammaddesine
ve kaynaklarına diğerlerine nazaran daha kolay ulaşabileceklerimiz
olmalı. Bu tür planlamalar ve Endüstri 4.0 ile birlikte atılacak doğru
adımlar, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına yerleştirecektir.

Rahmetli Mustafa Koç’un çok güzel bir vizyonu vardı: “Konsantrasyonumuzu ana iş kalemlerine kanalize edelim, öyle her işte olmayalım, ana işlerimizi tespit edip o konularda dünya markası haline
gelelim” diyordu. Türkiye de geleceğini bu yönde belirlemeli.
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Hidrolik Valfler Smartwire-DT’ye Bağlanıyor

E

nerji yönetim şirketi Eaton makine üreticilerine ve sistem kurucularına hidrolik valfleri akıllı kablolara ve SmartWire-DT iletişim sistemlerine bağlama imkanı sunuyor. Dikkate değer ölçüde
daha basit planlama, proje yönetimi, kablolama, devreye alma ve
sistem bakımını içeren SmartWire DT felsefesiyle ilişkili avantajlar
artık elektro hidrolik uygulamalara da sistematik olarak yansıtılıyor.

hem de gerekli olan kontrol kablosunun miktarını önemli ölçüde
azaltacak. Yeni modüllerin çıkışları ayrı bir ASI güç kablosu yoluyla
besleniyor. (siyah 16 A) Yeni modüller aşırı yüke veya kısa devreye
karşı korumalı. Aşırı yük veya kısa devre durumundaki tanılayıcı mesajlara ek olarak, ağ, güç kaynağının durumunu da izliyor. Modüller
25 °C ve 70 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabiliyor. Eaton, kurulu

Azımsanamayacak sayıda cihaz SmartWire DT’ye bağlanabiliyor. Bu
cihazlar kontrol panelinin içindeki kumanda cihazlarını, kontaktörleri ve motor koruma şalterlerini, sigorta izleme modüllerini, yumuşak yolvericileri, hız ayarlı yolvericileri, frekans eviricilerini, sigortalı
şalter ayırıcılarını ve devre kesicileri içeriyor. Kontrol panelinin dışında T- konektörleri veya siyah modüller sensörlerin veya aktuatörlerin
kurulumunu basitleştirmek için kullanılıyor.
Bu ürün grubu, hali hazırda DIN-A valf konektörlü hidrolik valflerin
doğrudan kontrol edilmesine imkan veren yeni ara yüz modüllerini
de içerecek şekilde genişletiliyor. SmartWire DT iletişim sistemlerine
bağlantı M12 konektörlü 5 kutuplu kablolarla yapılıyor. İki modülle
tek solenoitli veya iki solenoitli valfleri kontrol edebilmek mümkün.
24 volt ve 1.6 ampere kadar olan solenoitler bu şekilde kontrol edilebiliyor. Bundan öncesinde ise, PLC’nin pahalı dijital çıkış modülleriyle donatılması veya entegre amfilere sahip valf konektörlerinin
kullanılması gerekiyordu. SmartWire DT bunlara olan ihtiyacı artık
ortadan kaldırdı. Dahası, eğer basınç şalterleri veya ikmal sensörleri
gibi ek sensörleri bağlamak için IP67 kullanılıyorsa, I/O modüllerine artık ihtiyaç kalmayacak bu da hem kontrol panelinin boyutunu

SWD- Assist yazılımıyla SmartWire DT ağlarının planlanmasını veya
devreye alınmasını destekliyor. Konfigürasyon aracı yoluyla, kullanıcılar bir kaç basit tıklamayla gerekli tüm sistem bileşenlerini seçebiliyor. Bu yazılım aynı zamanda bunun sonucundaki konfigürasyonun
uygunluğunu da kontrol edebilmeyi kolaylaştırıyor. Bu işleme dahil
olan tüm SmartWire DT modülleri ağ geçitlerinin tanılayıcı ara yüzleri yoluyla etkinleştirilebildiği için, kurulu ağ PLC’ye bağlanmadan
önce dahi kolayca devreye alınabiliyor.
Akıllı kablolar ve SmartWire-DT hakkında daha fazla bilgi için,
http://www.eaton.eu/en/iw/gen veya www.eaton.eu en son güncellemeler için bizi Twitter (@ETN_EMEA) veya LinkedIn (Eaton).
Eaton’un elektrik mühendisliği bölümü güç dağıtımı, güvenli ve kesintisiz güç kaynakları, makine ve bina otomasyonu, makine ve motor koruması, aydınlatma, güvenlik ve kablo yönetimi ve zorlu ortam
koşulları ve patlayıcı ortam koşullarına yönelik ürünler ve mühendislik hizmetleri sağlamada dünya lideridir. Küresel çözümleriyle Eaton
bugün güç yönetiminde en önemli zorluklara karşı çözüm sağlamak
için mükemmel şekilde konumlandırılmıştır.
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Recep Palamut: “Geleneksel İşe Alım Metodları
İnsan Hatalarına Açık”

D

eğişen teknoloji trendleri ile birlikte artık yapay zeka temelli
CV değerlendirme araçları gündemde. İK uzmanlarının işe
alım sürecinde doğru analiz yapabilmesine olanak sağlayan
sistemlerin önümüzdeki dönem hızla artış göstereceğini belirten
CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, bu sistemlerin
doğrudan işe alım sürecini etkileyeceğini ve özellikle adaylar için
önemli avantajlar barındırdığını söylüyor.
CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı
Recep Palamut

Günümüzün iş dünyasında İK uzmanlarının işe alım sürecinde doğru analiz yapabilmesi oldukça önemli. Değişen teknoloji trendleri,
yapay zeka ve makine öğrenme gibi terimlerin hayatımıza girdiği
dijitalleşme sürecinde CV’ler artık yapay zeka temelli araçlar ile
değerlendiriliyor. Yakın bir zamanda CPM Yazılım olarak işe alım
süreçlerinde yapay zeka temelli CV değerlendirmeye geçtiklerini
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aktaran Recep Palamut; “Bu sistemler artık hayatımıza dahil olmuş
durumda. Değişen trendleri takip etmek ve o doğrultuda bir rota
belirlemek ise en önemli adımların başında geliyor. CPM Yazılım
olarak geliştirdiğimiz İK modülümüz ile işe alım sürecinin en önemli
aşaması olan ‘değerlendirme’ kısmını çok daha doğru bir şekilde yönetebiliyoruz” dedi.
Tamamen İnsan Hatalarına Açık Bir Süreç
Geleneksel işe alımların tamamen insan hatalarına açık bir süreç
olduğunun altını çizen Palamut; “Geleneksel işe alımlarda süreçler
genelde 3-4 aşamalı oluyor. Bu aşamalar tamamen insan hatalarına
açık bir şekilde ilerliyor. Yapay zeka temelli CV değerlendirme araçlarında ise insan hataları neredeyse sıfıra iniyor.
CV’lerin doğru değerlendirilmesinde önemli bir rol oynayan İK
modülümüz çok aşamalı test sonucunda, değerlendirilmekte olan
CV’nin bizim belirlediğimiz kriterlere uygun olup olmadığını ölçüyor.
Bu sayede daha objektif ve neredeyse sıfır hataya sahip bir süreç yönetmiş oluyorsunuz” dedi.
Yapay zeka temelli sistemlerin hızla artacağını vurgulayan Palamut;
“Eleme süreçlerinde yaklaşık olarak yüzde 99 doğru analiz alabiliyoruz. Bu oran işe alımın gerçekleştirileceği departman için çok önemli. Doğru pozisyona doğru kişi seçiminde de çok önemli bir avantaj.
Bugünlerde genç yetenekleri çekmek ve elde tutmak için farklı stratejiler geliştirmek kaçınılmaz. Yapay zeka temelli CV değerlendirme
araçlarının kullanım oranları da bu avantajları nedeniyle gün geçtikte artış gösterecek” dedi.
CPM ERP İK modülü sayesinde İK departmanlarının zamandan da
tasarruf ettiğini dile getiren Palamut sözlerine şu şekilde devam
etti: “İşe alım süreçlerini yapay zeka temelli araçlar ile tamamlamak,
hem adayların memnuniyetini artırıyor hem de şirket için daha doğru tercihler yapılmasına olanak sağlıyor. İK uzmanlarının zamandan
tasarruf etmesi ise verimliliği daha da yükselten bir diğer avantajı.”
Verimlilik Artışını Doğrudan Etkileyecek
Yapay zeka temelli CV değerlendirme araçlarının şirket verimliliğini
doğrudan etkileyeceğini belirten Palamut; “Departmanlara ve görev
tanımına uygun olduğu düşünülen kişilerin işe başlaması şirket verimliliğini doğrudan etkileyecektir. Verimlilik esasına dayalı faaliyet
gösteren kurumların, bu süreçteki değerlendirmeleri doğru analiz
etmesi ve bunu daha az hatayla daha objektif yapması gerekiyor.
Teknolojinin ve koşulların bu denli hızlı değiştiği günümüzde şirketler olarak dijital dönüşüme ayak uydurmalı ve bu sistemleri kullanmalıyız” dedi.
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Türk Öğrencilerin Robotu ABD’de 2 Ödül Kazandı

A

ntalya Bahçeşehir Anadolu Lisesi’nin 12 öğrencisi, ABD’nin
Chicago kentinde First Vakfı’nın düzenlediği First Robotics
Competition (FRC) Yarışması’nda, düz duvara tırmanabilen ve
lojistikten tarıma bütün sektörlerde insansız eşya taşımada kullanılabilen ‘Raven’ adlı robotla iki ödül kazandı.

Antalya Bahçeşehir Anadolu Lisesi Park Orman Kampüsü’nden 12
öğrenci, iki danışman öğretmenleriyle birlikte, Antalya Lokman Ecza
Deposu’nun ana sponsorluğunda ABD’deki First Vakfı tarafından düzenlenen FRC Yarışması’na katıldı. ABD’nin Chicago kentinde Mart
ayında yapılan yarışmada öğrenciler, FRC’nin ‘Power Up’ olarak belirlenen bu yılki teması kapsamında sanayiden tarıma tüm sektörlerde
kullanılabilecek insansız eşya taşımacılığı yapabilen bir robot tasarladı. Öğrenciler robota ‘Raven’ (Kuzgun) adını verdi.
En İyi Çaylaklar ve En Yüksek Skor Ödülleri
6 haftalık süreçte tüm mekanik, elektronik ve yazılımları öğrenciler
tarafından hazırlanan 54 kilo ağırlık, 135 santimetre yükseklikteki
robot, 7 bin takımın katıldığı FRC’de mücadele etti. Türk öğrenciler
Alihan Kılınç, Ezgisu Ünal, Mustafa Tuna Çelebi, Alkım Doryan, Alper
Cici, Özgür Toktaş, Ece Nil Polat, Erenay Açık, Alin Doryan, Sena Çetin,
İrem Eryılmaz ve Sude Sağlan’dan oluşan takımın robotu, ‘Highest
Rookie Seed’ (En Yüksek Skor Ödülü) ve ‘Rokkie All Star’ (En İyi Çaylak
Takımı) ödüllerini almayı başardı. Tasarlanan robot, içindeki kodlamalar değiştirilerek ve verilecek görev tanımlarına göre sanayiden
tarıma hemen hemen bütün sektörlerde insansız eşya ve malzeme
taşımalarında kullanılabilecek düzeyde. Bir fabrika, sera veya benzeri iş yerlerinde ürünün kabulünden yerleştirilmesi, paketlenmesi
ve sevkiyatına kadar tüm alanlarda insan gücüne gerek duyulmadan
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tüm bu işleri yapabilecek düzeyde geliştirilen robot, düz duvara tırmanabilme özelliğine de sahip.
İstiklal Marşı Gururu
Antalya ve Akdeniz Bölgesi’nde kurulan ilk FRC takımı olduklarını
belirten takım kaptanı Alihan Kılınç, bu sene ilk olarak katıldıkları
yarışmada ‘çaylak’ olarak geçtiklerini ve yarışmada iki ödül birden
aldıklarını söyledi. Kılınç, robotun çizimleri, yazılımı ve üretiminin 6
hafta sürdüğünü belirtti.
Takım öğrencilerinden Ezgisu Ünal ise yarışmaya tek Türk takımı
olarak katılmaktan ve iki ödül almaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, “Yarışmada İstiklal Marşımızı çaldırmanın da gururunu yaşadık. Aldığımız bu ödüller bizi bir üst seviyeye
taşıdı. Nisan ayında yine ABD’de gerçekleştirilecek Dünya Robotik
Yarışması’nda yeniden ülkemizi temsil edeceğiz” dedi.
Öğrencilerin Ana Sponsorluğunu Üstlendi
FRC Türk takımının ana sponsorluğunu üstlenen Lokman Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz, Türk öğrencilerin elde ettiği
başarıdan gurur duyduklarını söyledi. Lokman Ecza Deposu olarak
da Ar-Ge departmanında tam otomasyon sistemleri üzerinde çalışmalar yaptıklarını anlatan Hatice Öz, “Toplum 5.0 denilen, teknolojik
gücü doğru üreterek, akıllı toplumlar oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla milli robot ve tam otomasyon sistemleriyle ilgili bu çocuklarımız büyük bir aşama kaydetti. Tüm dünyada Çin’den Rusya’ya,
ABD’den İngiltere’ye 7 bin grubun olduğu bir yarışmada birincilik
kazanarak göğsümüzü kabarttılar” dedi.
Türkiye’de Üretilmeyen Bir Teknoloji
Milli, teknolojik ürünlerin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu
kaydeden Öz, “Çünkü katma değeri yüksek ürünler üretebilmemiz,
ekonomi ve Türkiye’nin bütün dünyaya açılması için en gerekli şeylerden biri. O yüzden gençlerimizi destekliyoruz.
Desteklendikleri zamanda tüm dünyada ne kadar öne çıkabileceklerini görüyoruz. Öğrencilerimizin bu robotu sanayideki bütün sektörlerde tarımdan depolama sistemlerine, hastanelerden lojistiğe
bütün alanlarda kullanılabilir. Çünkü bir robot geliştiriyorsunuz ve
o robota hangi görevi tanımlarsanız o yönde ilerliyor. Türkiye’de bu
konuda yerli bir teknoloji yok.
Bizim çocuklarımızın kısıtlı imkanlarla, küçük desteklerle ne kadar
başarılı işler yapabildiklerini gösterdi” diye konuştu. Kaynak:(DHA)

otomasyon

ürün

automation

Somfy Teknolojisiyle Tanıştırın,
Annenizin Hayatına Konfor Katın

B

u Anneler Günü’nde annenizin evine akıl, hayatına daha fazla
konfor katmanız mümkün. Ev otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markası Somfy, akıllı ev sistemlerinde farklı alternatifler sunuyor. Böylece anneler, evlerde hayatın ve rahatlığın tadını
çıkartıyor.

tenildiği zaman, evden ya da dışarıdan kontrol etmeyi olanaklı hale
getiriyor. Böylece yaşam alanlarında daha konforlu, güvenli ve tasarruflu bir hayat sağlıyor. Somfy Connexoon ise her eve “Tak - Çalıştır”
moduyla ve kolayca kurulabiliyor. Panjur, perde, stor, tente, pergola
ve aydınlatma sistemi ona bağlanıyor; ister evden ister dışarıdayken

Somfy Akıllı Ev Sistemleri ile Daha Konforlu Evler
Somfy, akıllı ev sistemlerinde birbirinden farklı seçenekler sunuyor.
TaHoma Akıllı Ev Sistemi, evleri gerçek teknoloji ile tanıştırırken Connexoon uygulaması da evlere akıl katmanın en pratik yolunu sunuyor. Somfy’nin TaHoma Akıllı Ev Sistemi; motorlu perdeler, panjurlar,
tenteler, bahçe ve garaj kapıları, hatta kamera, aydınlatma ve ısıtma
sistemleri dahil birçok ekipmanı birbiriyle bağlantılı hale getirip is-

akıllı telefon ve tabletlerden kolayca kumanda ediliyor. İsteğe göre
ayarlanabilen senaryolarla da yaşam konforu yeni bir çağa adım atıyor.
Sizce de bu Anneler Günü’nde annenizi mutlu etmek için ona rahatlıkla açıp kapatabileceği ve evinin havasını değiştirecek yeni perdeler hediye etmek güzel bir fikir olmaz mı?
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SARI SAYFALAR
POLİCAP PLASTİK
Esenyurt’taki plastik fabrikamıza bakım
bölümünde çalışacak, makinalarda
çıkacak elektrik sorunlarına çözüm
bulacak kapasitede eleman alınacaktır.

İLETİM MÜHENDİSLİK
Firmamızın Tofaş şantiyesinde çalıştırılmak
üzere, E.M.L. veya M.Y.O. elektrik bölümü
mezunu, 18–35 yaş arası eleman
alınacaktır. Gerekli durumlarda,fazla mesai
yapılabilir. Mesai ücreti verilir, yemek +
servis (toplanma alanlarından) mevcuttur.

TEPA PANO
Autocad-Solidworks-Metaliks
programlarını bilen, tecrübeli veya
tecrübesiz eleman ihtiyacımız vardır.

Atilla TÜRK / 0212 886 94 77

Sema İŞGÖR / 0224 441 64 04

Vedat USTA / 0212 564 84 24

ANKA ELEKTRONİK
IP kamera ve kişi sayım montajı yapabilecek, B
sınıfı ehliyetli ve aktif araç kullanabilen, takım
çalışmasına yatkın, diksiyonu düzgün, askerliği
ile ilişkisi bulunmayan, tercihen en az 2 yıl
saha tecrübeli, elektrik ve elektronik bilgisi
olan teknik servis personeli arayışımız vardır.

MTM PLASTİK
Plastik geri dönüşüm firmamıza elektrik
teknikeri ve teknisyeni alınacaktır.
Servis güzergahı Cumhuriyet, Yukarı
Bayır, Düztepe, Vatan, Barak Kahvesi,
Beydilli, Ünaldı, Mezarlık Kavşağı,
İpek yolu olması önemle rica edilir.

NUR ELEKTRİK
Muhtelif makine imal edebilecek, sıfırdan
makine yapabilecek, kapasitede tasarım
ve üç boyutlu çizimini yapabilecek,
hidrolik- pnömatik bilen, konusunda
uzman, uzun süreli çalışmayı hedefleyen
takım arkadaşı aramaktayız.

Zülfiye AYDEMİR / 0212 628 34 03

Yaşar ŞENGÜL / 0342 337 32 15

Aslan ARI / 0216 378 22 88

SONGÜL AYDINLATMA
Firmamızda telefonlara bakacak, verilen
işlerin takibini yapacak, ön muhasebe
işlemlerine yardımcı olacak, tercihen
logo bilen bayan personel alınacaktır.

DEPOMER OTOMASYON
Gelen telefonları cevaplayacak, e-mail
olarak gelen fiyat isteklerini sisteme
kaydedecek, B sınıfı ehliyeti olan ve aktif
olarak araç kullanan, çalışkan, dinamik,
öğrenmeye açık bay eleman alınacaktır.

AYDIN ELEKTRİK
Aydınlatma sektöründe deneyimli
mühendislik fakültesi veya elektrik
meslek yüksek okullarından mezun
satış temsilcisi alınacaktır.

Mehmet FATİH SONGÜL / 0212 609 24 25

Sinan GEZEROĞLU / 0224 211 12 62

Nuri AYDIN / 0212 293 15 91
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Tentelerinizi Yaza Hazırlayın; Somfy İle
Hayatınıza Konfor Katın

Y

azın tentenizin altında sofraya oturacağınız, kahvenizi içeceğiniz, akşamları aileniz ve arkadaşlarınızla dinleneceğiniz günler
yakın. Bu yüzden şimdiden yazlığınızın ya da evinizin bahçesindeki tentenizi bu güzel günlere hazırlayın. Üstelik ev otomasyon
sistemlerinin dünyaca ünlü markası Somfy ile tentelerin kullanımı
çok daha konforlu. Teknoloji ile tanışan bahçe, teras, çardak ve verandalar gerçek anlamda hayat dolu.

devreye giriyor. Siz orada bulunmasanız bile kumaş ve mekanizmayı
korumak için otomatik olarak tentenizi topluyor.
Ayrıca Somfy’nin Connexoon uygulaması ile tenteler, tablet ve cep
telefonu gibi akıllı cihazlardan da tek dokunuşla kumanda edilebilir hale geliyor. Böylece siz yazlığınızda ya da evinizde değilken bile
tenteniz açılıp kapatılabiliyor, o anki durumu kontrol edilebiliyor.
Dilerseniz oluşturacağınız senaryolarla tenteniz seçtiğiniz konuma

Somfy, motorlu tente sistemleriyle yerinizden kalkmadan, yalnızca
uzaktan kumandanıza bir dokunuşla tentenizi istediğiniz gibi yukarı
ve aşağı hareket ettirme imkanı sağlıyor. Pratik olduğu kadar estetik bir görünüme de sahip olan Somfy uzaktan kumandalar, “my”
fonksiyonu sayesinde tek bir tuşa basarak daha önce kaydettiğiniz
favori konuma geçmenizi olanaklı hale getiriyor. Öte yandan güneşli
günlerde devreye giren güneş sensörü, optimum bir sıcaklık sağlamak için otomatik şekilde tentenizi açıyor. Böylece evinizin içini,
mobilyalarınızı ya da bahçedeki çiçeklerinizi direkt güneş ışınlarından ve sıcaklıktan koruyor. Aşırı rüzgarlı günlerde ise rüzgar sensörü

gelirken ışıklar da aynı anda açılabiliyor. Böylece bahçe veya terasınızda istediğiniz ortam hazır hale geliyor.
Her model tenteye kolaylıkla monte edilebilen Somfy çözümleri, rahatınızdan ödün vermeden tentenizi kullanmanıza yardımcı oluyor.
Somfy’nin uzaktan kumanda sayesinde tek bir tıklamayla tentelerinizi kontrol etme olanağı sunan radyo teknolojisi, kumanda ünitesi
ve motorlar arasında kablo bulunmaksızın güvenilir montaj imkanı
da sunuyor. Somfy ürünleri Avrupa Güvenlik Standartları’na uygun
olarak üretiliyor. Zorlu iklim koşullarında binlerce kullanım periyodu
gerçekleştirecek şekilde tasarlanıyor ve test ediliyor.
Mayıs May 2018
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İHALE ŞEHRİ

İŞİN ŞEHRİ

KURUM ADI

İŞİN MAHİYETİ

TARİH

Adana

Adana

Adana Adliyesi Adalet Bakanlığı Müsteşarlık

Elektrik Enerjisi Alımı

11.05.2018 10:30

Bartın

Bartın

Bartın Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Elektrik Malzemesi Alımı

8.05.2018 10:30

Batman

Batman

Batman Belediyesi İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü

Elektrikli Otobüs Alımı

8.05.2018 15:00

Ankara

Ankara

BOTAŞ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı

LED Aydınlatma Armatürü

15.05.2018 14:00

Bursa

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

11.05.2018 11:00

Diyabakır

Diyabakır

Diyarbakır Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

Arıcı Barakası Ve Enerji Tasarrufu Sağlayan Sistemler Satın Alınması İşi 8.05.2018 10:00

Düzce

Düzce

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Düzce Emniyet Müdürülüğü Hizmet Araçlarının 01/07/2018
30/06/2019 Tarihleri Arası Atos (Araç Tanıma Otomasyon Sistemi) İle
Genel Müdürlüğü
Akaryakıt Ürünleri

8.05.2018 14:30

Balıkesir

Balıkesir

Edremit Belediyesi İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü

Aydınlatma Direği Ve Elektrik Malzeme Alımı

7.05.2018 10:00

Balıkesir

Balıkesir

Edremit Belediyesi İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü

Aydınlatma Direği Ve Elektrik Malzeme Alımı

7.05.2018 10:00

Ankara

Ankara

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)

Keban HES İşletme Müdürlüğünün İhtiyacı 52 Kişi İle 3 Yıl Süreli Özel
Güvenlik Hizmet Alımı İşi

18.05.2018 14:00

Kocaeli

Kocaeli

Gebze Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü

8 Kalem Özel İmalat Kent Görselleri Ve Aydınlatma Ürünleri Alım İşi

10.05.2018 14:30

Hakkari

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü

44 Kalem Bilgisayar, Güvenlik Kamerası, Elektronik ve Sarf Malzeme
Alım İşi

7.05.2018 10:00

Hatay

Hatay

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Serbest Piyasadan 3400000 KW/h Alçak Gerilimli ve 2600000 KW/h
Genel Müdürlüğü
Orta Gerilimli Elektrik Enerji Alım

Bolu

Bolu

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve baplı birimler için 36 (Otuzaltı) Aylık
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

10.05.2018 14:00

İstanbul

İstanbul

İstanbul Su Kanal İdaresi İSKİ Genel Müdürlüğü

Kamera Güvenlik Sistemleri İçin Malzeme Temini ve Montajlı Teslimi

7.05.2018 14:00

İzmir

İzmir

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
(İZSU)

Elektrik Motoru Alımı

8.05.2018 14:30

Kayseri

Kayseri

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binalarının Serbest Piyasadan
Elektrik Enerjisi Alımı

14.05.2018 10:00

Mersin

Mersin

SGK Bursa İl Müdürlüğü

Toroslar Belediyesi 2018 Yılı Muhtelif Elektrik Malzemesi Alımı İşi

8.05.2018 10:00

Konya

Konya

TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü

Silahlı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi

16.05.2018 10:30

Trabzon

Trabzon

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yatırım Ve İnşaat Dairesi Çal Mağarası (TRABZON) Çevre Düzenlemesi Kapsamında Yürüyüş
Platformu ve Aydınlatma İşleri
Başkanlığı
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Firma Adı :.......................................................................................................
Faaliyet Alanı :...............................................................................................
Yetkili Kişi :......................................................................................................
Fatura Adresi :................................................................................................
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Tarih :.................................................................................................................

12 Ay
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REKLAM İNDEKSİ
1. Dersa Boru
5. Ören Kablo
7. Mirsa Elektrik
9. Günsan Elektrik
11. Klsplast
13. Kablem Kablo
15. Konza Elektrik
17. Dtm Elektroteknik
19. Vatan Kablo
21. Sigma Elektrik
23. Küçükarslanlar Bakır
25. Astor Transfotmatör
27. Kardeş Elektrik
29. Forplas Plastik
31. Marinel Elektrik
33. Radelsan Elektrik
35. Gemta Elektronik
37. Emek Perçin
39. Ünpa Elektroteknik
41. Onurfix Elektrik
43. Snova Elektrik
45. Famel Kablo
47. Varsan Statik
49. Mepa Elektrik
51. Mepa Elektrik
53. Mepa Elektrik
55. Amper Elektrik
57. Özbil Elektrik
59. Mz Sistem
61. Mls Teknik Elektrik
63. Er Pano
65. Göldağı Kablo

Ön Kapak
Dikey Elektrik

2. Ara Kapak Ön
Bilge Mühendislik

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

Ön Kapak İçi
Ekon Kondansatör

2. Ara Kapak Arka
Bilge Mühendislik

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

195. Kelvin Aydınlatma
197. Lightmaster Ayd.
199. Akme Pcb LED
201. Asil Metal
203. Arsel Elektronik
205. Atomsan Elektronik
207. Dikey Elektrik
209. Kendal Elektrik
211. Buse Aydınlatma
213. Aksan Aydınlatma
215. Arstar Aydınlatma
217. Efecam Aydınlatma
219. Ortaç Aydınlatma
221. Makro LED
223. T-Tetalight Aydınlatma
225. Next LED
227. Klaren Aydınlatma
229. Enesis Elektronik
231. Çepa Light
233. Cesa Teknoloji
235. Galata Aydınlatma
237. Bensa Aydınlatma
239. Fujika Aydınlatma
241. Kayra Aydınlatma
243. Sonled Aydınlatma
245. Zumled Aydınlatma
247. Agm Elektrik
249. Hilal Elektrik
251. Soft Aydınlatma
253. Profilist LED
255. Ookay LED
257. Sevinç Aydınlatma

259. Öztürk Elektrik
261. Armatürsan Aydınlatma
263. Doğan Aydınlatma
265. Pars Aydınlatma
267. Arma LED
269. Alles İthalat
271. Gempa Aydınlatma
273. İstanbulLight Fuarı
275. Mollight Aydınlatma
279. Tekniksat Elektronik
281. Etu Elektronik
283. Panç Elektrik
285. Viewtech Güvenlik
287. Boyut Güvenlik
288. Next&NextStar
289. Na-de Elektronik
291. Europrotection Güv.
293. Sabio Güvenlik
295. Grimexx Güvenlik
297. Mta Güvenlik
301. G.Sanlıtop Mekatronik
305. Onka Klemens
307. Hdl Türkiye
309. Set Otomasyon
311. Özdaş Mühendislik
313. Tiryaki Otomasyon
317. 3.Göz Danışmanlık
320. LED Eralight

Arka Kapak İçi
Opaş Elektrik

Arka Kapak
Seval Kablo

1. Ara Kapak Ön
Terminalsan Elektrik

1. Ara Kapak Arka
Terminalsan Elektrik

3. Ara Kapak Ön
Legend Teknoloji

3. Ara Kapak Arka
Legend Teknoloji

4. Ara Kapak Ön
Next&Next Star

4. Ara Kapak Arka
Next&Next Star

