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İşletmelerde Nakit Akış Planlaması
İşletmelerin nakit yönetimini, fazla ve açık vermeksizin ödemeler ile
tahsilatlar arasındaki dengeyi sağlayacak optimum para tutarının
belirlenmesi olarak adlandırabiliriz. Özellikle enflasyon riski taşıyan
ekonomilerde, gerekli minumum nakiti statik olarak elde tutmaktan
ziyade ödemelere göre değişen, zamansal olarak da ele alınması gereken bir durumdur.
Likiditenin bozulduğu durumlarda yatırımlar, ödemeler ve tüm operasyonlarda yavaşlama ile birlikte çeşitli problemler yaşanacaktır.
Öyle ise başarılı bir işletmenin fonlama sorumluluğunu üstlenen yöneticisinin, ilk sorumlu kişi olarak kar elde ederek nakit akışına katkı
sağlayacak stretejiler belirleme zorunluluğu vardır.
Ekonomik durgunlukla mücadelede müdahaleci para ve maliye politikalarıyla tanınan iktisatçı John Maynard Keynes işletmelerin tıpkı
bireyler gibi 3 ana neden ile para bulundurduklarını ileri sürmüştür.
İşletme nedeni; firmanın günlük rutin faaliyetlerini gerçekleştirilebilmesi, ihtiyat nedeni; ani, beklenmedik risk ve gelişmelere
hazırlıksız yakalanmamak, spekülasyon nedeni; karşılaşılabilecek
karlı yatırım fırsatlarını değerlendirebilmek amacıyla nakit bulundurmak şeklinde özetlenebilir.
İşletmenin finans yöneticisi ne zaman borçlanmaya başvurması gerektiğini ya da ne zaman yatırım amacıyla fon artışı sağlaması ge-
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rektiğini ve bunların hacmini belirlerken,nakit yönetim politikası, likit ve risk konusundaki tercihler ile işletmenin borçlanma kabiliyeti,
kısa ve uzun dönemdeki tahmini nakitler ve cari durumu göz önünde
bulundurmalıdır. İşletmenin çalışma planını baz alarak oluşturulan
likidite ve satın alma yönetiminde nakit akış modeli;
Fiyatın belirlenmesi Satın alma şartları Ödeme planı Sipariş
Mal-hizmet teslimi ve faturalandırılması Kontroller ve ödeme
Likidite şeklindedir.
Minumum fonlama maliyetini sağlayarak çalışma sermayesini maksimize etmeye çalışırken, cari hesaplardaki nakit oranları tek tek hesaplanmalı ve görece uzun dönem denge hedeflenmelidir. Burada
değinmediğim farklı para birimleri ile çalışan firmaların günlük ve
uzun dönem kur tahminleri, pariteler ve swap uygulamaları vb. özel
durumların da önem kazanacağı dikkatten kaçırılmamalı.
Günlük değişime uğramaya müsait operasyonel nakit için mevduat
hesaplarında değerlendirilirken yüksek getirili olması hedeflenmelidir. Kısa sürelilerde para piyasası araçları uygun olmakla birlikte uzun
sürelilerde fonlar ve finansman bonoları tercih edilebilir. Özellikle
uzun vadeli araçlarda hazine politikası yakından takip edilmelidir.
Herkese bol kazançlar ..

Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü

Ahmet SOYLU
ahmet.soylu@philips.com

Enerji Verimliliği ve LED
Ülkemizde, 29.12.2017’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren; 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında;
• Enerji,
• Bina ve hizmetler,
• Ulaştırma,
• Sanayi ve teknoloji,
• Tarım
• Yatay konulara yer verilmiştir.
Toplam 6 kategoride tanımlanan 55 eylem ile, 2023 yılında Türkiye’nin
birincil enerji tüketiminin %14 azaltılması hedeflenmektedir. Bu ciddi bir hedeftir. 2023 yılına kadar kümülatif olarak 23,9 MTEP tasarruf
sağlanması ve bu tasarruf için 10,9 Milyar Dolar yatırım yapılması
öngörülmektedir. 2017 fiyatları ile 2033 yılına kadar sağlanacak kümülatif tasarruf 30,2 Milyar Dolar olup bazı tasarrufların etkisi 2040
yılına kadar devam edecektir. Eylemlerin geri ödeme süresi ortalama
7 yıldır.
Kamunun bilinçli yaklaşımı, özel sektörün büyük çabası ile bu eylem
planının başarıya ulaşacağından şüphe duymuyorum.
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile ilintili olan ve yakın zamanda,
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun’a göre, Enerji Verimliliği Kanunu’na “Enerji Performans Sözleşmesi” tanımı eklenecek ve “uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların
uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan
sözleşme” olarak tarif edilecek uygulamaya resmen geçilmiş oldu.
Yeni kanuna göre; Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri
ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, enerji tüketimleri veya enerji
giderlerini düşürmek üzere enerji performans sözleşmeleri yapabilecek ve 15 yılı aşmayan, yıllara yaygın yüklenmeye girişebileceği
belirtilmetedir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve yasaklama hükümleri hariç, Kamu İhale
Kanunu hükümlerine tabi olmayacaktır.
Enerji performans sözleşmeleri gereğince yapılacak ödemeler, idarelerin sözleşme konusu enerji alım giderlerinin yapıldığı bütçe tertiplerinden gerçekleştirilecektir.
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Yıllık yapılacak ödemelerin toplamı, garanti edilen yıllık tasarruf
miktarına karşılık gelen tutarı aşamayacaktır. Sözleşme bedeli, uygulamanın ekonomik ömrü boyunca sağlanacak toplam tasarruf
miktarından eşit veya yüksek olamayacak gibi detaylarına iyi çalışılmış içerikle kabul edildi.
Bu kanunun olumlu yansımalarını hep beraber göreceğiz.
Bu ve benzeri adımlar; enerjide dışa bağımlı olan ülkemizin (2016
sonu itibariyle; 55 Milyar Dolar) tasarrruf ederse ne denli büyük
kazanımlar elde edeceğini tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. Bazı
kesimlerce başlıca enerji kaynakları sıralamasında 6.sıraya konulan
ve ciddi destek bulan; “Enerji Tasarrufu” ülkemizde her insanımız
gündeminde tutulmasının yollarına bakılmalıdır. Örneğin,TV’ler
aracılığıyla, kamu spotlarının etkili olacağı kesindir.
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda, eylem planı sayısı ile enerji
1.sırada yer alıyor.
Enerji başlığı altında elektrik ve türevleri üst sıralardadır.
Burada biraz ülkemizdeki rakamlara değineceğim:
Focus olduğum alan olan aydınlatma için bir kaç veri paylaşmak isterim:
2015 verileriyle Türkiye elektrik tüketiminin 260 Milyar kwh civarında olduğunu biliyoruz.
Dağılımını şöyle gösterebiliriz:
2015 YILINDA TÜKETİME SUNULAN ELEKTRİK ENERJİSİNİN
ABONE GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
TÜKETİM ( 2015)

Abone Grubu

ABONE (2015)

Mwh

Payı (%)

Sayı

Payı ( %)

Mesken

47. 900,834

22,0

32.358.785

82,1

Ticaret ve Kamu Hizmeti

56. 921,566

26,2

5.954.209

15,1

Sanayi

103.534,820

47,6

160.288

0,4

Tarımsal Sulama

4.222.135

1,9

582.497

1,5

Aydınlatma

4.074,295

1,9

304.466

0,8

Diğer

658.,600

0,3

68.973

0,2

Toplam

217.312,250

100,0

39.429.218

100,0

Kaynak: TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım ve Tüketim İstatistikleri - 2015

Ahmet SOYLU / Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü
Dünya’da ve Türkiye’de LED ile level atlayan aydınlatma ise mesken örneğinden gidersek şöyle bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Buradan hareketle, meskenlerde olan %30 elektrik tüketimi

rast gelen, enerji verimliliği, akıllı şehirler, bağlantılı aydınlatma
gibi inovatif yaklaşımlarında konuşulduğu bir döneme denk gelmesi buluşmanın daha değerli olması adına anlamlıdır.

Ev Abonelerinin Elektrik Tüketiminin Dağılımı

Çamaşır Makinası
6%

Bulaşık Makinası
5%

Televizyon -2
6%

Ütü
4%

Bilgisayar
3%

Elektrikli Süpürge
2%

Aydınlatma
29 %

Fırın
8%
Televizyon -1
9%
Buzdolabı
28 %

seviyesinin diğer abone gruplarında da aynı oranları koruduğu
bilinmektedir. Dolayısıyla; basit bir hesapla yıllık 260 Milyar kwh
tüketimin; %30’u olan 78-80 Milyar kwh elektriği, ülkemizde aydınlatma amaçlı tüketiyoruz. Burada yıllık sadece yapılacak %20
tasarruf 15-16 Milyar kwh demektir ki; bu rakam ülkemizdeki tüm
rüzgar + güneş enerjisi üretimi toplamından fazladır.
İşte tam bu arada LED, ”buradayım” diyor.
2020 yılında, değişik kaynaklar farklı rakamlar verse de, genelde
rakamlar yakın ve Türkiye pazarında bulunan aydınlatma ürünlerinin yüzde 80’inin LEDli aydınlatmadan oluşacağı öngörülüyor.
Bu yüksek oran, bence aydınlatmada yeni bir çığır açan LED’in başarı hikayesinin gelişme bölümüdür. Bu dönüşüm sadece bir aydınlatma üst başlığının değişimi ile değil; aynı zaman dilimlerine

10

www.sektorumdergisi.com

Nisan April 2018

LED ile yeniden yazılan aydınlatma anayasası, enerji verimliği
esaslı günümüzde, ciddi pozisyon alıyor ve almaya devam edecektir.
Aydınlatma da LED ile daha yüksek oranlarda tasarruf sağlanacağı
ortadadır.
Her geçen gün hızla gelişen LED pazarını büyük bir hayranlıkla
takip ediyorum.
Gelişmelerin hızına ayak uydurmak kaçınılmazdır.
Aydınlık yarınlar dileğimle..

Ekonomist CEO, 3.Göz Danışmanlık

Hikmet BAYDAR
hikmetbaydar@3-goz.com

Döviz Sepetine Karşı Türk Lirası’nın
Teknik Yönden Bir Analizi
Dünya’da genel olarak analizler temel analiz ve teknik analiz olarak
ikiye ayrılır. Temel analiz daha çok makro ve mikro değişkenlerin
analizi, siyasi analiz demografik analizler gibi bir çok alt başlığa ayrılır. Öyle ki sonu yok gibidir.

Örneğin Türkiye’de kurların hareketinin uluslararası fon giriş çıkışlarına, fon yöneticilerinin siyasi talimatlarla aynı yönde hareket ederek
Türkiye’yi siyasi olarak köşeye sıkıştırmaya ve hatta bu nedenle de
makro ekonomik verilerin (enflasyon vb.) bozulmasına neden olmaya çalışmaları gibi konular hep temel analizin konusudur.
Teknik analizde ise işleyiş tamamen farklıdır. Fiyat, zaman ve işlem
bazlı olarak bazı verilerin çeşitli formüllerle analizini kapsar. Burada
temel bir varsayım var o da “tarih tekerrürden ibarettir. ” Yani geçmişte insan davranışları nasıl bir sonuç çıkarmışsa, gelecekte de aynı
sonuç çıkar varsayımı vardır. Bu varsayım altında o kadar çok formüllerle o kadar çok veriler üretilmiştir ki burada da analizin sonu yok
gibidir. Mesela anlık grafik, günlük, haftalık, aylık vb. periyodlarla
MACD, PSAR, RSI gibi birçok göstergelerin analizini kapsar. Burada
önemli olan alım ve satım zamanlamasını doğru yapmaktır.
Örneğin döviz kredisini ödeyecek ya da ithalat ödemesi yapacak
firmalar ne zaman dövizini almalı? Bunun karşısında ihracat döviz
girdisi olanlar bunu ne zaman Türk Lirası’na dönmeli gibi birçok soru
bu analizlerle cevaplanır. Burada zaman faktörü çok önemlidir. Buna
yurt dışında “Timing” diyorlar. İşlemin doğru zamanda yapılmaması
ciddi kayıplara neden olabileceği gibi beklenmedik karlar da oluşturabilir.
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Bu bilgiler ışığında Türk Lirası döviz sepetine karşı teknik olarak ne
sinyaller veriyor beraber bakalım;
14/11/2017 tarihinde 4,20 seviyelerinde olan %50 USD+%50
Avro’dan oluşan döviz sepeti. O günden beri 4,12-4,34 TL bandında
dalgalanmaktadır. Kısacası yatay yönde hareket etmektedir. Ne yukarı ne de aşağı yönde bir trendi söz konusu değildir.
Bunun yanında 4.25 seviyelerinde adeta çakılmış gibi işlem görmektedir. Uzun süredir gösterdiği bu performans nedeniyle günlük grafiklerle güvenilir orta vade analizler bile her iki yöne doğru da hata
yapabilir. O yüzden şimdilik gelecekte nereye gideceği konusunda
bir trend analizi yapmak zor.
Ancak güvenilir bazı göstergelere baktığımızda bazılarının aşağı,
bazılarının ise yukarı yönde sinyaller verdiğini gözlemlemekteyiz.
Yani teknik verilere göre şu an için döviz alımı veya satımı yönünde
net bir karar vermek zor gibi görünmektedir.
Şimdilik söyleyebileceğimiz; 4,27 ve 4,35 seviyelerinin güçlü direnç
bölgeleri olabileceği ve buralardan potansiyel satıcıların bulunabileceğidir. Alım gelme potansiyeli yüksek olan bölge ise 4,20 ve 4,16
TL seviyeleridir.

Kur riski, kur oynaklıklarının varlık ve yükümlülüklerinizde oluşturacağı değer değişimidir. Bu değişime hakim değilseniz gerçekleşecek
risklere de hakim olamazsınız.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Poldy İK Sistemleri Genel Müdürü

Kadri DEMİR
kadri.demir@poldy.com.tr

KOBİLER İçin Yeni Nesil
İnsan Kaynakları
Çözümlerinin Gerekliliği
KOBİ’lerin rekabet koşullarına uyum sağlamada sahip oldukları en
önemli faktör çalıştırdıkları insan sermayesi ve bu sermayenin etkin
bir şekilde yönetilmesidir. Hızla değişen rekabet koşullarında KO-

Yeni nesil bakış açısı ile çalışanlar, firmalarının kendilerine değer verdiğini hissettirmelerini, yetenek ve yetkinliklerinin kurum içerisinde
doğru planlama ile yönlendirilip karşılık bulmasına ve bağlılıklarını

Bİ’lerin sahip olabilecekleri en esas fark insan sermayesi ve değerinin verimli şekilde yönlendirilmesi ve dijital olarak bu değerin tüm
süreçlerini bir sistem içerisinde yönetebilmesidir.
Ticari kültürün şekillenmesinde, Türkiye ve Avrupa’da ekonominin
gelişmesinde büyük katkısı olan KOBİ’lerde istihdam kaybının önlenebilmesi ve mevcuttaki iş gücünü doğru planlama ile etkin hale
getirebilmesi için insan kaynaklarını bir sistem içerisinde yürütme
zorunluluğunu özümsemiş olmaları gerekmektedir.

arttırmak için insan kaynakları bakış açısını değiştirmesi gerektiğine
inanıyor. Bu durum büyük bir istihdam payını elinde tutan KOBİ’ler
ve KOBİ firmalarının çalışan ve çalışacak adayları için de önem teşkil
ediyor.
Çalışanların bireysel yetkinliklerini keşfetmek için yeni sistemlerin
ortaya çıktığı insan kaynakları yönetiminin insan değerleri yönetimine dönüşmeye başladığı son yıllarda artık şirketlerin büyüklükleri
yalnızca finansal değerlere, ihracat ya da üretim çaplarına göre değil
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Kadri DEMİR / Poldy İK Sistemleri Genel Müdürü
insan kaynaklarının büyüklüğüne ve çalışanların yetkinliklerine
göre de değerlenmeye başlanacak.
Global merkezli firmaların ve kurumsal büyük ölçekli markaların
insan kaynakları süreçleri işe alım, seçme yerleştirme sonrasında
eğitim, performans, kariyer yönetimi gibi aşamalarla devam ederken işletmeleri ileriye taşıyıp çalışan kaynağını en verimli şekilde
şirket hedeflerine maksimum katkıda hizmet eden yapıya kavuşturuyor.

ile henüz bir İK sistemine geçmemiş firmaların da personel yönetiminde kurumsal bir İK arşivi sistemine geçmelerini sağlıyoruz.

İşe girişte hazırlanan iş akitlerinden, çıkıştaki ibranamelerin, tebligatların ve konsolosluklara verilen referans mektupları standart
hale getirilmesi, hak edilen izinler, kullanılan izinlerin otomatik
hesaplanması, SGK bildirgelerinin hazırlanıp saniyeler içerisinde
online olarak kuruma aktarılması, yasal mevzuat güncellemelerinin uyarlandığı eksiksiz bir bordrolama otomasyon tarafından
kolaylıkla hazırlanırken işverenlerce tüm çalışanların tarihçesi ve
hukuki delile sunulabilecek dokümanlarını kolayca bulabilecekleri
bir altyapı oluşuyor ve bu operasyonların ilgili yetkililer üzerinde
yarattığı iş yükü ve zaman kaybının da önüne geçilmiş oluyor.

Genel olarak insan kaynakları süreçlerinde operasyonel çok fazla
işlem yapılmakta olduğu halde kısmen yönetimsel ve stratejik
süreçlere çok daha az zaman, kaynak ayrıldığı görülmektedir.
Özellikle KOBİ’ler içerisinde tanımlayabildiğimiz işletmelerde İK
operasyonlarına dahil olan işlemler genellikle muhasebe tabanlı
yazılımlar içerisinde bordrolama süreçlerinden öteye geçememektedir.
POLDY olarak 25 yıldır insan kaynakları odağında hem lokal hem
de çok uluslu markalarla edindiğimiz tecrübeleri 2018 itibari ile
KOBİ’lerin kullanımına elverişli bir modelde sunmaya başladık.
Sektör ayırt etmeksizin 1-250 çalışan aralığındaki tüm firmaların
kullanabileceği temel İK fonksiyonlarını yürütebilecekleri sicil,
özlük, bordro, izin takibi, raporlama modüllerinden oluşan HRM
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Türkiye’nin üretim lokomotifi KOBİ‘lerin dijitalleşme çalışmaları
kapsamında atacakları ilk adımın Personel Yönetimi, İdari İşler
operasyonlarını e-ortama taşıyarak insan kaynakları yazılımlarına
geçmeleri gerektiğine inanan Poldy, işletmeleri bu dijital İK başlangıç programına teşvik edecek modelde son decerece hızlı bir
kurulum, kolay kullanım ve tasarruflu bir pakette geliştirdiği HRM
çözümü ile önemli bir farkındalığa imza atıyor.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Yıldırımdan Korunma Merkezi-Koordinatör, Elektrik Mühendisi/MBA
fair

Serdar AKSOY
serdar.aksoy@yilkomer.com

YILKOMER Uyarıyor Solar
Yatırımlarda Mutlaka DC Parafudr
Kullanılmalıdır-1
Yıldırımdan Korunma Merkezi olarak enerji yatırımlarında mutlaka
surge arrester sistem kullanılmasını öneriyoruz. Açık arazi ve çatı
üzerlerine kurulan solar sistemler başta yıldırım darbesi olmak üzere ani aşırı gerilim darbelerine her an maruz kalabilir. Bu durum sürdürülebilir enerji üretimini uzun yıllar süresince sağlamayı hedefleyen solar yatırımlar için tam bir facia niteliğindedir. Çünkü yıldırım
ve ani aşırı gerilim dalgalanmaları bir noktaya defalarca düşebilir ve
her durumda tüm sistemin yenilenmesi başta olmak üzere, enerji
üretimi sekteye uğrayacaktır. Bu durumun önüne geçmek için IEC
62305 Standartları kapsamında Combinerbox noktaları başta olmak
üzere tesiste DC enerji hattı korumaları mutlaka kullanılmalıdır.

Kullanılacak DC parafudrların uzun ömürlü olması ve sürekli devrede olması büyük önem taşımaktadır. Çünkü gelen ilk darbede
devre dışı kalmış bir surge arrester sürekli denetim ister, bu nedenle
yarı iletken teknolojisine paralel olarak VG teknolojili surge arresterlar sistemlerde kullanılmalıdır. Kullanılan ürün karakteristikleri
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hem yıldırım hem de şebeke darbelerine karşı koruma yapmaya
uygun olmalıdır. Maliyet esas alığında sadece toprak nötr hattının

10/350ms eğrisinde test edilmiş diğer fazlar 8/20 ms eğrisinde test
edilmiş ürünler de tesisimizde etkin koruma sağlamaktadır. DC Alçak
gerilim parafudr sistemleri seçiminde tesisin sürekli gerilimi, topraklama tipi, ürünün kullanıldığı bölgenin risk analizi ve yıldırım istatistiği ürün seçiminde oldukça önemlidir.Bu nedenle proje verileri kapsamında hesap yapılarak doğru ürün doğru noktada kullanılmalıdır.
RAYCAP SAFTEC Teknolojili DC Surge Arrester sistemleri ürünler darbe alsalar dahi sonsuz sürede devrede olmasını sağlarlar.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Elektrik Mühendisi, Proje Danışmanı

Namık YENER
n.yener@yenerveyener.com.tr

İlaç Yatırım Projesinin
Uygulama Adımları-3
Tüm proje grupları, çizdikleri projelerin farklı yorumlanmasına mani
olacak açıklık ve doğruluk ile proje çiziminden sorumludur. Uygulamada karşılaşılan ve proje hassasiyetinin yetersizliğinden kaynaklanan sorunların genel sorumlusu olacaklar ve oluşan zararı tazmin
edeceklerdir.
Tüm projelerin süper pozisyonundan mimari proje grubu sorumludur. Özellikle asma tavan, koridor tavanları ve teknik odalarda elektrik, mekanik ve diğer tesisatların alan kullanımı mimari grup olarak
belirlenecektir. Aksi ifade edilmemiş ise aşağıdaki ifadeye uyum
sağlanması gerekecektir.
İnşaat esnasında gerekli olacak tüm boşluk ihtiyaçları mimari grup
tarafından, tespit edilip projeye işlenecektir. Proje ilerleme toplantısında, birbirlerinden bilgi bekleyen gruplar, belirlenen makul sürelerde bu bilgileri birbirlerine aktaracaklardır. Hiçbir gruptan diğerine
vermediği için mazeret üretmesi beklenemez.
Kullanıcı ihtiyaçları için ise beklenen bilgiler, konsept projecinin
dosyasında aranacaktır. Olmaması halinde işveren uzman temsilcisinin bilgisine başvurulacaktır. Örnek olarak aşağıdaki hususlar, proje
ve uygulama safhalarında genellikle sorun odakları olurlar.
i. Tüm projeciler teslim edecekleri projelerdeki alt uzmanlık danışmalarından kendileri sorumludur. Bunları bizzat kendileri ve/veya
bir başka uzman gruptan kendi sorumlulukları ile edinip projeye
işlerler. Sorumluluklar projeciye aittdir. Mal sahibi bu tür konular için
projeciye ilave ödeme yapmaz. Teknik şartname ve keşif hazırlanması da bu kapsam içindedir. (Örneğin, yangın, akustik, ses, güvenlik,
peyzaj, sanatsal aydınlatma, vs. de bu grupta sayılacaktır.)
ii. Tüm enerji dağıtımlarında, kaynaktan tüketiciye doğru ilerleyen
hatlarda, sol taraf, üstten aşağıya doğru azalan bir şekilde mekanik
gruba, sağ taraf ise aşağıdan yukarıya doğru daralan bir biçimde
elektrik grubu tarafından kullanılacaktır.
iii. Mahallerde eksenel hatlar her 2 grup tarafından birlikte kullanılacaktır. (Havalandırma menfezi ve aydınlatma armatürü gibi.
Koridor doğrultusunda sebebi izah edilemeyecek olan eksenel kaçmalara müsaade edilemez.)
iv. Tüm ince iş detayları, kaba inşaat işleri sırasında da öngörülmüş
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olacaktır. Brüt kalacak yerlerde, kalıp izleri yatay da ve düşeyde 62,5
cm tyrot eksenleri halinde görülecektir.
v. Farklı yapısal malzemelerin birleştiği yerlerde muhakkak derz
çıtası kullanılacaktır. (Alü L,veya Z profil olabilir) örnek olarak, brüt
beton ve İnce sıva birleşimi veya sıva ile alçıpan birleşimi gibi.
vi. Mimari saha uygulamasında çizilecek olsa dahi kesin proje safhasında kritik bölümlerin brüt beton kalıp planları, prestij mekanlarının zemin kaplama uygulama detay öngörüleri 1/20 hassasiyetinde
sistem detayları ile çizilip detaylandırılacaktır.
vii. Akustik öngörüler dikkate alınılarak genellikle ofis ve sosyal mahallerde, aydınlatma, havalandırma (Fan coil cihazları), ile süperpozisyonların tarifi yapılacaktır.
viii. Balkon, teras veya teknik alanlarda gibi,muhtemel su sızıntısının olacağı yerlerde su izolasyonu ile birlikte yapısal tasarımlar
(Eğim şapı), topuk betonu vs çok esaslı olarak tarif edilmeli. Bu
önlemler üzerinde yapılacak işler için tasarım ve yapım grubundan
izin alınmaksızın işleme yapılmamalıdır. Ülkemizde hala bu bölgeler
gereken ciddiyet de yapılmamaktadır.
ix. Yağmur inişlerinin yapı içerisinden geçmesi kabul edilmez. İniş
borularının ise zemin kollektöründe toplanıp binadan uzaklaştırılması istenir. Açık kanal toplaması arzu edilmez. Yağmur suyu binadan uzaklaştıktan sonra uygun bir eğimde yol kotuna salınacaktır.
x. Cephe alternatif sunumlarında henüz seçim yapılmasa dahi Mimari grup, transparan oranları da dikkate alarak alt kaba yapının
izolasyon beklentileri için aldığı tedbirleri ısı, su ve ışık açısından
çözmüş olacaktır.
xi. Acil kaçış merdivenleri ve bunun dışında yapıya birleştirilecek
tüm ilave yapı unsurları, detaylı olarak tarif edilecektir. Kaplama ve
son kot mimari malzemelerde güneşin zaman içerisinde yapacağı
aşındırmaları dikkate alarak onaylandırılmış seçimler yapılacaktır.
xii. Kat yüksekliği tespitinde asma tavan içinde kalacak tesisat yükü,
mekanik grubun onaylanması halinde tespit edilecektir. Bunun için
mekanik grup 3 boyut analizleri ile birlikte talebini dile getirecektir.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Yazılım Uzmanı

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

Bilgisayarın Kısa Tarihi-1
2000 yıl önce ticaretin artması hesaplama ihtiyacında parmakların
yetmemesi gibi nedenlerden dolayı insanların 4 işlemi yapmalarını kolaylaştırmak için Babil İmparatorluğu’nda icat edilen abaküs
bilgisayarın atası sayılmaktadır. Zaman içinde işlemlerin artması,
ihtiyaçların çoğalmasına paralel olarak önce mekanik sonra elektromekanik aletler geliştirildi. 1642 yılında Blaise Pascal tarafından
(PASCALLINE) ve 1694 yılında Gottfreid Wilhelm Leibniz tarafından
icat edilen (LEIBNIZ ÇARKI) ilk hesap makineleri ilk bilgisayar örnekleri olarak kabul edilmektedirler. Bu mekanik hesap makinaları günümüz hesap makinalarına yakından uzaktan hiç benzemeyen mekanik dişliler ile çalışan aletlerdi ve sadece 4 işlemi yapabiliyorlardı.
Buna rağmen ikiside yaygın kullanım alanları bulamadılar. Ticari
anlamdan kullanılan ilk hesap makinası ise Charles Xavier Thomas
tarafından 1820 yılında yapıldı. Charles Xavier Thomas ilerleyen yıllarda birkaç farklı model ile hesap makinesini geliştirmeyi başardı.

İngiliz matematikçi Alan Turing, varsayımsal bir cihaz geliştirdi,
mantıksal işlemi gerçekleştirmek için ve okuyup yazabiliyordu. Bu,
programlanabilir bilgisayarın habercisi oldu. ENIGMA adını verdiği
bu bilgisayar İngiliz ordusunda şifre çözmek için kullanıldı.
Bilgisayar tarihinde asıl büyük ilerleme ise Howard Hathaway Aiken tarafından 1937’de yaptığı ve Mark 1 adını verdiği bilgisayar ile
oldu. Mark 1 yarı elektronik devreler kullanmaktaydı ve daha önceki
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örneklerinden farklı olarak farklı olarak, logaritma ve trigonometri
fonksiyonlarını da hesaplayabiliyordu. Yavaş olmasına karşın tam
otomatik olarak çalışması ve uzun işlemleri çözebilmesi ona büyük
avantaj sağlamıştı.
Howard Hathaway Aiken makinesinde yaptığı değişikliklerle üretime 1896 yılında kurduğu “Tabulating Machine Company” adlı bir
şirket ile devam etti. Tabulating Machine Company başka bir firma
ile birleşerek IBM ismini aldı.
Mark 1 saniyede sadece 5 işlem yapabiliyordu. 18 metre uzunluğunda ve 2.5 m yüksekliğinde idi. Mark 1 insan müdahalesi olmadan sürekli olarak, hazırlanan programı yürüten ilk bilgisayar idi. Bununla
birlikte Mark 1 elektronik bir bilgisayar değildi.
Mark 1’den kısa süre sonra 1946 yılında Pensilvanya Üniversitesinde
John Mauchly ile ENIAC (Elektronik Sayısal Hesaplayıcı ve Doğrulayıcı) isimli sayısal elektronik bilgisayarı yaptı. Askeri amaçlar için
üretilen ENIAC 50 ton ağırlığında ve 167 m2 alan kaplıyordu. Mark
1’den 1000 kat hızlı olan ENIAC saniyede 5000 toplama işlemi yapabiliyordu. Amerikan ordusundaki top mermilerinin menzillerini
hesaplamak için kullanılıyordu.
Aynı yıllarda bir matematikçi olan John Von Neume’nin görüşleri
doğrultusunda yeni bir bilgisayar geliştirildi. EDVAC adı verilen bu
bilgisayar ENIAC’tan 10 kat daha küçük olmasına rağmen 100 kat
hızlıydı. Ayrıca EDVAC komutları dışarıdan alabildiği için programcılıkta büyük kolaylık oluşturmuştu.
ENIAC’ı yapan kişiler 1951 yılında bu bilgisayarı daha da geliştirerek
veri depolayan bilgisayar olan UNIVAC’ı yaptılar. UNIVAC manyetik
teyp kullanarak verileri depolayabiliyordu.
Ticari bilgisayarların gelişmesiyle birlikte bilgisayar da yeni sektör
olmaya başlamıştır. Sektörde çalışacak insan gücü yetiştirilmeye
başlanmış ve bilgisayarlarla ilgili el ve kılavuz kitaplar da basılmaya
başlamıştır. 1952’de Fred Gruenberger ilk bilgisayar ile ilgili bir el
kitabı yazmıştır.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..
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electric

Samsun İnşaat Fuarı’nda Borsan Grup’a Büyük İlgi
All Eyes on Borsan Group in Samsun Construction Fair
amsun 4. İnşaat Fuarı’na Borled, Borkonut, Borpanel ve grup
şirketiyle katılan Borsan Grup’un standı fuar ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gördü.

S

Having participated in the 4th Samsun Construction Fair with its
brands, namely, Borled, Borkonut, Borpanel, and Habermedya, Borsan
Group was the center of attention in the fair.

Samsun’da 5 fabrikasıyla bölgenin en büyük sanayi grubu olan Borsan Grup, Karadeniz’in en çok ziyaret edilen fuarı 4. Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı’na Borled, Borkonut ve Borpanel şirketleri ile katıldı.
Fuar boyunca Borsan Grup’un standı yoğun ilgi gördü. Fuarın resmi
açılışının gerçekleşmesinin ardından Samsun Valisi Osman Kaymak,
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murizoğlu, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, iş adamları ve sanayiciler standı
ziyaret ettiler. Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez ile
Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Hacı Ahmet Ölmez,
Ahmet Şenocak ile Haber Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ve Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necdet Uzun konuklarıyla
yakından ilgilendi.

The largest industrial group based in the region with 5 manufacturing
plants, Borsan Group participated in the 4th Construction, Construction Materials, Installation, Heating, Cooling, Ventilation, Natural Gas
and Technologies Fair with its subsidiaries, namely, Borled, Borkonut,
Borpanel, and Habermedya. Borsan Group’s stand drew the attention
of the visitors of the fair. Osman Kaymak, Governor of Samsun, Yusuf
Ziya Yılmaz, Mayor of the Metropolitan City of Samsun, Salih Zeki
Murizoğlu, Chairman of the Chamber of Commerce and Industry, Hakan Karaduman, AKP’s Provincial Head for Samsun, businessmen and
industrialists visited the company’s stand after the official opening of
the fair. Adnan Ölmez, Chairman of the Board, Hacı Ahmet Ölmez and
Ahmet Şenocak, Vice Chairmen, and Necdet Uzun, Vice Chairman of
the Board of Haber Media and Executive Editor of Haber Newspaper,
welcomed the visitors of the fair at the company’s stand.
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Samsun Valisi Osman Kaymak: “Borsan Grup Bölgemizin
Medarı İftiharı”
Tüm yeniliklerin fuarlar sayesinde alıcısına ulaştığını belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, “Tabii ki fuarı uluslararası katılıma da
açmak zorundayız. Dünyayla rekabet etmeyi hedefe koymalıyız.
Samsun’daki üreticilerimiz de bu yönde çalışmalarına devam ediyor. İnşaat sektörü Samsun için çok önemli bir alan. Umarız bu fuar,
arkadaşlarımızın işlerini büyütmelerine ve örnek işler çıkarmalarını
sağlayacak. Bu gelişmeleri görmekten gurur duyuyoruz. Türk müteahhitleri dünyanın her yerinde çok büyük projeler yapıyor ve büyük
firmalarımız dünyanın lideri konumunda. Borsan Grup da bizim medarı iftiharımız. Samsun ve Türkiye için yaptığı çalışmalar için tebrik
ediyoruz. Allah işlerini daha çok geliştirsin. Bizim insanımızın çok iyi
iş yapması, çok üretmesi ülkemizin güçlü olmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.
Samsun BBB Yusuf Ziya Yılmaz: “İnşaat, Ülkemizin Lokomotif
Sektörü”
İnşaat sektörünün lokomotif sektör olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Biz Samsun’da gerçekleşen bütün fuarlarımızı önemsiyoruz ama inşaat fuarını daha çok
önemsiyoruz. Fuarlarımızın artık uluslararası olmasını istiyoruz. Bir
gün bu gerçekleşirse çok mutlu olacağım. Haber Medya Grubu’na
da fuarda yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Kaliteli
yayınlarınızın ve başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Borsan Grup Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Ölmez: “Fuar Değer Katıyor”
4. Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma,
Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı’nı değerlendiren Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, fuarların Samsun’a değer kattığını ifade ederek, “Bu fuarları TÜYAP’ın yönetmesi çok daha değer
katıyor ve etkin olmasını sağlıyor. Samsun’da birçok fuar yapıldı ve
inşaat fuarının da dördüncüsünü gerçekleştiriyor. Her 2.5 ayda fuar
yapılıyor olması demek, gerçekten şehrin ekonomisine ve tanıtımına
katkı sağlanıyor anlamına geliyor. Fuar bu zamana kadar Samsun’a
yapılan en hayırlı işlerden biri. Çok doğru bir işletmeci tarafından da
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Osman Kaymak, Governor of Samsun: “We, the People of this
Region, are Proud of Borsan Group”
Noting that all the innovations are introduced to the consumer through
fair organizations, “We definitely need to attract international participation to the fair,” said Mr. Kaymak, Governor of Samsun. “We need to

aim for global competition. Our manufacturers in Samsun are working
towards this goal. Construction sector is very important for Samsun.
I hope this fair will act as a booster for our friend’s business growth
allowing them to perform exemplary works. We are proud to see these
developments. Turkish contractors undertake large projects all over the
world and our companies are the global leaders of the sector. We, the
people of this region, are proud of Borsan Group. I would like to say
congratulations for their efforts both in Samsun and Turkey. May Allah
help you grow. Thanks to our hardworking and producing people, who
make our nation stronger,” he added.
Yusuf Ziya Yılmaz, Mayor of the Metropolitan City of Samsun:
“Construction Sector is the Locomotive of Turkey”
Emphasizing that construction sector is the locomotive of Turkey, “We
place great importance on fairs organized in Samsun, but construction fairs have their special place,” said Yusuf Ziya Yılmaz, Mayor of
the Metropolitan City of Samsun. “Our desire for our fairs is for them to
adopt an international character. I will be so happy to see that happen.
I would like to thank Haber Medya Group for their contributions to the
fair. I hope your quality broadcast and success will continue,” he added.
Adnan Ölmez, Chairman of the Board of Borsan Group: “Fairs
Add Value”
Stating that fair organizations add value to Samsun in his take on the
4th Construction, Construction Materials, Installation, Heating, Cooling, Ventilation, Natural Gas and Technologies Fair, “The fact that
TÜYAP oversees these fairs adds more value and allows them to be
more effective,” said Adnan Ölmez, Chairman of the Board of Borsan
Group. “We have seen many fair organizations in Samsun and this is
the fourth time we are here for the construction fair. The fact that organizing a fair every 2,5 months contributes to the economy of the city
while improving its recognition. This fair is one of the most beneficial
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işletiliyor. Fuara Gürcistan’dan 120 kişilik bir katılım var. Bu simgesel
bir rakam bana göre. Ne zaman buraya Rusya, Irak ve diğer bölge
ülkelerinden uçak dolusu insanlar gelir, o zaman gerçekten fuar hak
ettiği noktaya gelmiş olacak. Biz de bu sene Borsan Grup şirketleri
olarak, ‘yeni sevdam’ diye isimlendirdiğim Borled de dahil olmak
üzere, Borkonut, Borpanel ve Haber Medya şirketlerimizle fuarda
yer alıyoruz. İyi bir fuar olmasını diliyorum, iyi de olacağı görünüyor”
diye konuştu.

Borkonut’tan Yeni Ofis ve Rezidans Projesi
Samsun’da ilklerin öncüsü Borkonut İnşaat, fuarda ofis ve rezidans
özelliklerini üstün bir incelikle bir araya getirdiği yeni projesi “Borkonut Center Office & Suites“in tanıtımını gerçekleştiriyor. Güvenli
ve estetik konut projeleri ile sektörün öncüsü Borkonut İnşaat’ın yeni
projesi “Borkonut Center Office & Suites”, Samsun’un İlkadım ilçesinde Adalet Sarayı, Piazza Alışveriş Merkezi, Doğu Park, Tenis Kulübü,
Samsun Spor Tesisleri, raylı sistem gibi önemli merkezlere yürüyüş
mesafesinde ve şehrin tam kalbinde yer alıyor. Ofis ve rezidans
özelliğini muhteşem bir uyumla bir araya getiren “Borkonut Center
Office & Suites”, yaşanabilir konforlu ve seçkin alanları ve iş merkezi özelliği ile yatırımcısının yüzünü fazlasıyla güldürecek. Lokasyon
özelliği, özel ve modern mimarisi, zengin içeriği ve tüm ihtiyaçlara
göre planlanmış tasarımı ile “Borkonut Center Office & Suites”, yalnız
Samsun’un değil bölgenin gözde bebeği olacak.
Borled’den LED Teknolojili 300’e Yakın Yeni Ürün
Samsun’da bulunan tesislerde Türk çalışanların emeğiyle üretilen
Borled marka LED aydınlatma armatürleri iç ve dış mekan olmak
üzere 300’e yakın çeşit sunan bir ürün grubuna dönüştü. Borled, aynı
zamanda Türkiye’de LED aydınlatma ürünleri segmentinde 3 yıl üretici garantisi sunan ilk marka oldu.
Büyük Konut Projelerinin Ahşap Ürün ve Mobilya Tedarikçisi
Borpanel
2006 yılında kurulan Borpanel, 30’a yakın ülkeye kapı, mutfak,
banyo ve özel tasarım ahşap proje ürünleri ihraç ediyor. Borpanel,
fuardaki standında iç ve dış mekan kapıların yanı sıra yeni mutfak ve
banyo dolap serilerini ziyaretçilerle buluşturuyor.
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organization placed in Samsun. It is being run by the right management. This year there has been the participation of 120 people from the
Democratic Republic of Georgia. I believe this is a symbolic number. This
fair will reach to its target point when people flock into the city from
Russia, Iraq and other regions. We, as the Borsan Group, have taken
our place in the fair with our brands, Borled, Borkonut, Borpanel, and
Haber Medya, which I’d like to call ‘My new ambitions’. I hope the fair
will be beneficial for all and it seems like it will,” he added.
New Office and Residence Project by Borkonut
A pioneer in Samsun, Borknout Construction introduced “Borkonut
Center Office & Suites”, its new project which perfectly brings the office and residence features together. Leader of its sector with secure
and aesthetic housing projects, Borknout Construction’s new project,
“Borkonut Center Office & Suites”, is located in İlkadım neighborhood
of Samsun, in the heart of the city, and it is at a walking distance to the
Courthouse, Piazza Shopping Center, Doğu Park, Tennis Club, Samsun
Sports Facilities, and railway transportation options. Having perfectly
combined the office and residence elements, “Borkonut Center Office
& Suites” will be profitable for the investors with its features such as
nice, comfortable, and elite spaces and the quality of a business center.
“Borkonut Center Office & Suites” will become the highlight not only
of Samsun, but also the region with its location, special and modern
architecture, rich contents and its design which serves for any need.

Approx. 300 New Products w/ LED Tech by Borled
Borled LED lighting products manufactured in Samsun by Turkish
workers have become a complete product range with approximately
300 indoor and outdoor products. Borled also has become the sole
manufacturer in Turkey to offer 3 year warranty in the LED lighting
segment.
Borpanel, Wooden Products and Furniture Supplier of
Large-Scale Housing Projects
Founded in 2006, Borpanel exports door, kitchen, bathroom and customized project items to almost 30 countries. Borpanel showcased its
interior and exterior door products along with kitchen and bathroom
cabinet series in the fair.
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4 Farklı Markada 4 Yeni Ürün:
Hedef Yüzde 35 Büyüme
4 New Products under 4 Brands: Targets 35% Growth

2

017 yılını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik bir
büyümeyle Legrand Grup 2018’e hızlı başladı. Bina, elektrik ve
dijital altyapıları için ürün ve sistemler konusunda uzman Legrand Grubu, 2018 yıl hedefini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde 4 farklı
markanın 4 yeni ürününü görücüye çıkaran Legrand, hedefi yüzde
35 olarak belirledi.

Having closed the year 2017 with a growth rate of 25% when compared to the previous year, Legrand Group got a head start in 2018.
Legrand Group, a specialist in products and systems for building electricity and digital infrastructures, announced its targets for 2018. Recently launched 4 new products under 4 brands, Legrand set a 2018
growth target of 35%.

Legrand Grup Türkiye Pazarlama Direktörü Özgür Sarıoğlu

Var olduğu tüm lokasyonlarda olduğu gibi Türkiye pazarında da
emin adımlarla büyüyen Legrand Grubu, 2017 yılını geçtiğimiz yılın
aynı dönemine göre yüzde 25’lik bir büyümeyle kapattı. 2018 yılına
4 markada farklı ürün gruplarıyla hızlı bir giriş yapan Legrand, 2018
yılsonu hedefi yüzde 35’lik bir büyüme olarak belirlediğini açıkladı.
“Hedef Çok Net; 2018 Yılında En Az Yüzde 35’lik Bir Büyüme”
Dünya elektrik ve dijital altyapı pazarının 90 Milyar Euro civarında
olduğunu belirten Sarıoğlu, Türkiye’de ise şalt ve sarf malzemeleri,
kesintisiz güç kaynakları, anahtar-priz, kabin ve yapısal kablolama
sistemleri, otomasyon sistemleri ve kablo dağıtım sistemleri gibi
ürün gruplarının bulunduğu pazarın büyüklüğünün tahminen 3 milyar TL olduğunun altını çizdi.
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Taking firm steps forward in Turkish market just like the other locations the company operates in, Legrand Group has closed the year
2017 with an increase in growth rate of 25% when compared to the
previous year. Got a head start in 2018 with different product ranges in
4 brands, Legrand announced its 2018 growth target as 35%.
“Target is Very Clear; A Minimum of 35% Growth in 2018”
Having said that the market size of the global electricity and digital
infrastructure market has reached up to $90 bln, Mr. Sarıoğlu emphasized that the estimated market size of the Turkish market including
product ranges such as switch and consumables, uninterruptible
power source, switch and socket, cabin and structural wiring systems,
automation systems and cable distribution systems adds up to TL3 bln

elektrik

haber

electric
Türkiye elektrik ve dijital altyapı pazarının ise 2017 yılında cirosal
bazda yüzde 12 büyüdüğünü aktaran Sarıoğlu, 2018 yılında da pazarın benzer bir büyümeyle yılı kapatacağını öngördüklerini belirtti.
Böylesine önemli bir pazarda 90’a yakın ülkedeki varlığıyla, 36,000’i
aşkın çalışını bulunan Legrand’ın globalde 2017 yılını 5,5 Milyar Euro
ile kapattığını söyleyen Sarıoğlu, “Legrand Türkiye olarak 2017 başında gerçekleşen yeni yapılanmalarla tüm grup şirketlerini tek çatı
altında topladık. 2017 yılında tüm markalarımızla pazar ve hedeflerimizin üzerinde ortalama yüzde 25 bir büyüme gerçekleştirdik.
2018 yılında ise bir yandan oturmuş bir organizasyonel yapı diğer
yandan da her markada gerçekleştireceğimiz yeni ürün ve sistem
lansmanları sayesinde yüzde 35’in üzerinde bir büyüme hedefliyoruz. Türkiye yapılanmasında hem dünya hem de Türkiye için otomatik sigortalar, kaçak akım koruma anahtarları, kompakt şalterler,
kesintisiz güç kaynakları, 19’’ rack kabinler, DLP-S kablo kanalları,
Salbei ve Raventi anahtar- priz serileri üretiyoruz” dedi.

Sarıoğlu: “Legrand Ailesi Genişliyor”
Legrand Grup Türkiye olarak 2018 yılına yeni ürünlerle merhaba
dedikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Legrand Grup Türkiye
Pazarlama Direktörü Özgür Sarıoğlu, “Bünyemizde var olan tüm
markaların ürün gruplarına yenilerini ekledik. Bunun için oldukça
mutluyuz. Yıllık cirosunun yüzde 5’i oranında Ar-Ge yatırımı yapan
bir global marka olarak, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 20’nin
üzerinde ülkede 2200’ün üzerinde Ar-Ge çalışanımız mevcut. Bu
güçle geliştirdiğimiz ürünlerimizin pazara yeni bir soluk getireceği
kanaatindeyiz. Legrand olarak Raventi anahtar-priz serisi, LCS3 yapısal kablolama sistemi, enerji ölçüm ve izleme ürünleri, şalt malzemeler ve ofis sistemleriyle ailemizi genişletiyoruz. İnform’da ise
Forte 10-400 kVA trifaze UPS ve yeni monofaze seriler, Estap 19’’ dikili tip ve duvar tipi kabinetlerle, Bticino’da Eliot programımız (Nesnelerin İnterneti) kapsamında interkom, termostat ve grup prizlerle
sektördeki gücümüzü katlayacağımıza inanıyoruz.”
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in worth. Noting that the Turkish electricity and digital infrastructure
market has grown 12% in 2017 in terms of its turnovers, Mr. Sarıoğlu
said that they are anticipating a similar growth rate for the market

in 2018. “As Legrand Turkey, we have brought all the affiliates under
one umbrella with our restructuring program completed in 2017,” said
Mr. Sarıoğlu, having emphasized that Legrand has closed the year
2017 with €5.5 bln in terms of global turnover thanks to its more than
36.000 employees and presence in almost 90 markets. “In 2017, we
have reached a growth rate of 25% with all our brands which was
higher than the expectations of the market and also our targets. In
2018, our target is 35% growth which is a rate supported by our now
seasoned organizational structure and the new product and system
launches we are planning to make for all our brands. As part of our
Turkey operations, we are manufacturing automatic fuses, residual
current protection relays, compact switches, uninterruptable power
sources, 19’’ rack cabins, DLP-S cable ducts, Salbei and Raventi switch
and socket series made available both in the global and Turkish market,” he added.
Sarıoğlu: “Legrand Family Grows”
“We have added new products to each one of our brands,” said Özgür
Sarıoğlu, Marketing Director of Legrand Group Turkey, emphasizing
the excitement they felt to introduce new products in the Q1 2018. “We
are feeling content about this. As a global brand which invests 5% of
its annual turnover into R&D, we employ approx. 2200 R&D workers in
more than 20 countries including Turkey. We believe that the products
we develop with this motivation will bring a new breath to the market. Legrand now expands its Raventi switch-socket series, LCS³ structural wiring system, energy measurement and monitoring products,
switch products and office systems. And we believe that we are going
to double our market share with Forte 10-400 kVA 3-phase UPS and
new monophase series, Estap 19’’ tower and wall-mounted cabinets,
our Eliot program (IoT) in Bticino including intercom, thermostat and
power strips,” he said.
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Makel Geleneksel 2018 Kampanyası Başladı
Makel’s 2018 Campaign is Launched

D

üzenlediği kampanyalar ile adından sıkça bahsettiren Makel,
2018 yılı kampanyasına start verdi. Dünya’nın her tarafından
turist ziyareti alan, Tayland’ın üst düzey tatil beldelerinin başında gelen, sunduğu eğlence ortamları, su sporları ve çevredeki

Known for the campaigns it organizes, Makel launched its campaign
for 2018. 2018 Campaign, a corporate tradition, will offer you the
chance to get on board for a tour to Pattaya, the most popular destination in Thailand with its entertainment options, watersports, excur-

adalara düzenlenen ziyaretler ve benzersiz gece hayatı ile ziyaretçilerinin gönlünde taht kuran Pattaya gezisi, Uzakdoğu’nun gözdesi,
kültürleri, sakin yaşayış tarzları ile adından sürekli bahsettiren, doğa
güzellikleri ve mimari yapısı ile baş tacı olan Japonya Gezisi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin tartışmasız güzelliklerine sahip olan ülkesi
Dubai Gezisi ve kutsal toprakları ile insanın içine huzur veren birbirinden özel yerlere sahip olan Umre Gezisi ile gezi yerlerini oluşturan kampanyada, ayaklarınızı yerden kesecek birbirinden kullanışlı
araçlar ile gönüllerinizi fethedecek hediyeler ile geleneksel 2018
kampanyası sizleri bekliyor.

sions to neighboring islands, and its impeccable nightlife, for a tour
to Japan, the crown of the Far East with its culture, calm lifestyle and
natural beauty and architectural marvels, for a tour to Dubai where
you will witness the beauty of the United Arab Emirates, and Umrah
visit where you will find the inner peace visiting the sacred grounds;
among the prizes are a variety of automobiles to sweep you off your
feet, and many other gifts which you will love.
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Yeni İş Ortaklıkları için ICSG 2018’in Önemi Büyük

2

5-26 Nisan’da İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek ICSG
2018’in ana sponsorlarından Klorsis’in Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Çakmak, “Yeni iş ortaklıkları için ICSG 2018’in önemi
büyük” diye konuştu. Gaziantep’te geliştirdiği akıllı şebeke ürünleriyle

iyi ayarlanması gerektiği gibi takibinin de iyi yapılması gerekiyor. Biz
de günümüz teknolojisini kullanarak o ivmeyi yakalamaya çalışıyoruz. Firma olarak Ar-Ge’ye çok önem veriyoruz ve büyük yatırımlar
yapıyoruz. Şirket politikamız tamamen yurt dışından alınan bu muadil

Klorsis Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çakmak
Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan Klorsis’in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çakmak, 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek ICSG 2018 öncesinde soruları
yanıtladı. Çakmak, “Yeni iş ortaklıkları kurabilmek ve yeni projeler
üretebilmek için ana sponsorlarından olduğumuz ICSG 2018’in önemi büyük” dedi.
“Artık Dışarıya Bağlı Kalmamalıyız”
Şebeke sularının mikrobiyolojik bakterilerden arındırılması için klor
dozajlanması gerektiğini belirten Klorsis’in Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Çakmak, “Klor kanserojen ve antioksidan bir maddedir. O
yüzden çok hassas dozajlanmalı. Fazla verilirse insanlar kanser olabilir, az miktarda verilirse bakteri kirliliği yaratabilir. Bu miktarın çok

36

www.sektorumdergisi.com

Nisan April 2018

ürünlerin, artık dışarıya bağlı kalmadan buradan tedariğini sağlamak. Harcanan paraların milli servet olduğunu ve bu servetin kendi
ülkemizde kalması gerektiği kanaatindeyiz” diye konuştu.
“Yaptığımız Çok Hassas Bir İş”
Öğrenimini İngiltere’de tamamladıktan sonra 2011 yılında Klorsis’i
Gaziantep’te kurduklarını belirten Çakmak, yerli akıllı dozaj pompaları, haberleşme cihazları ve analiz sistemleri ürettiklerini ifade ederek, “Ürettiğimiz ürünler Bilim ve Sanayi Bakanlığında orta-yüksek
teknolojik ürün olarak geçmektedir. İşimizi o yüzden ciddiye alıyoruz. Firmamızın kuruluş amacına bakıldığında biz Klorsis’i bir sağlık
projesi olarak görüyoruz. Yaptığımız çok hassas bir iş. Ürünlerin hassas dozajlanması ve ivedi takibinin yapılması gerekiyor” dedi.
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“Akıllı Sistemler Rahatlık ve Tasarruf Sağlıyor”
Üretmiş oldukları akıllı sistemlerin genel olarak değerlendirildiğinde
büyük bir rahatlık ve tasarruf sağladığını sözlerine ekleyen İbrahim
Çakmak, “Bu sistemleri tüm fabrikalar, oteller, hastaneler, tarımsal faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kuruluşları kullanabiliyor.
Avantajlarını bir arıtma tesisi üzerinden örnek verecek olursak, tesise
giren ve çıkan sular sürekli değişiyor. Bizim sistemlerde pompanın

10 Binin Üzerinde Sektör Temsilcisi Buluşacak
Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı, 350’ye yakın
global firmanın standlı katılım sağlayacağı, Birleşik Krallık’ın ülke
partneri olduğu 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler
Kongre ve Fuarı’na 50’yi aşkın ülkeden toplamda 10 binin üzerinde
sektör temsilcisinin, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor.
Ayrıca Ekonomi Bakanlığı’nın destekleriyle organize edilen aralarında

yanına gitmeden dozajlarında değişiklik yapılabiliyor. Başka sistemlerde ise pompanın yanına personel gitmesi gerekiyor. Bu hem
maddi hem de manevi kayıplara yol açıyor. Sistem olarak artılarımız
çok fazla. Eğer kuruluşlar şahıslara değil sistemlere bağlı olarak çalışırlarsa çalışanlar ayrıldığında da işler aksamaz. O yüzden yaptığımız
sistemleri ciddiye alarak ve uzun süreli testlerden geçirerek piyasaya
sunuyoruz” diye konuştu.
“Yeni Projeler Konuşuluyor ve İş Ortaklıkları Kuruluyor”
ICSG 2018’in firmalarla kurulacak çözüm ortaklıkları için güzel bir
adım olduğunu belirten Klorsis Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Çakmak, “ICSG’de yeni projeler konuşuluyor ve üretim yapan iki
farklı firma kendi aralarında iş ortağı olabiliyor. Bu tür uluslararası
fuarlarda firmalar daha kolay ve daha hızlı anlaşmalar sağlayabiliyor. Ortak anlaşma yapılan tüm işlerde sektöre hem yenilik hem de
farkındalık olarak geri dönüş oluyor. Öncelikle böyle güzel bir organizasyon düzenledikleri için ICSG’ye teşekkür ederiz. ICSG 2018 ana
sponsoru olarak güzel bir fuar geçireceğimizi düşünüyorum. Bu tür
organizasyonları ne kadar artırabilirsek sektör sürekli canlı kalır. Ar-Ge
ve inovasyon ilkesinde ilerleme kat etmiş oluruz” dedi.

Birleşik Krallık, ABD, Nijerya ve Hindistan’ın da yer aldığı 32 farklı
ülkeden gelecek alım heyetleri de ICSG 2018’e katılacak. Ülkelerden
gelecek olan üst düzey yetkililer düzenlenecek delegasyonlarda yer
alacak.
İstanbul Kongre Merkezi’nde Gerçekleştirilecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nun destekleri,
ELDER ve GAZ-BİR’in stratejik partnerliğinde gerçekleşecek olan 6.
Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı , 2526 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını
açacak.
Uluslararası Bir Platform Sağlayacak
6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı,
katılımcıların bütün paydaşlar ile bir arada olması, sorularına cevap
bulması, akıllı şebekeler hakkındaki son yenilikleri öğrenmesi, örnek
uygulamaları görmesi ve yatırım stratejilerini belirlemesi için uluslararası bir platform sağlayacak.
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Mutlusan Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Kaçmaz, Erzincan Üniversitesi’nde
Öğrencilere Konferans Verdi
Mustafa Kaçmaz, Chairman of Mutlusan Electricity Inc., to Deliver a Speech at
Erzincan University

İ

ş adamı Mustafa Kaçmaz, Erzincan Üniversitesi’nde öğrencilerle bir
araya gelerek başarı hikayesini paylaştı. 11 yaşında Erzincan’dan
kara tren, kara lastik ile ayrılıp iş hayatına başladığını söyleyen
Kaçmaz, “Kapılarım herkese açık” diyerek öğrencilere destek olacağını söyledi.

Mustafa Kaçmaz, a prominent businessman, shared his success story
at Erzincan University with undergraduates. Explaining that he left Erzincan boarding a train and kick-started his career at the age of 11, Mr.
Kaçmaz told that “The door is always open for everybody.”
Mutlusan Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaçmaz

Mutlusan Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaçmaz,
memleketi Erzincan’da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.
Etkinlikte konuşan Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. İlyas Çapoğlu,
üniversite eğitimi boyunca elde edilen en büyük kazanımın kültür
olduğuna dikkat çekerek, “Hiç yılmadan, durmadan yürümek, sabretmek gerekiyor ve hedefinizde samimiyseniz o zirveye ulaşacaksınız. Geriye dönüp baktığınızda nereden geldiğinizi ve emeğinizi
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Mustafa Kaçmaz, Chairman of Mutlusan Electricity Inc., got together
with undergraduates at his hometown, Erzincan.
Prof. İlyas Çapaoğlu, Chancellor of Erzincan University, underlined the
fact that the greatest achievement of university education is ‘culture’
and added: “One needs to proceed without disheartening and must
be patient; and if you are serious about your goals, you will conquer
them. Looking back in time, you will see where you have come from
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göreceksiniz. Ama zirveye ulaşınca nereden geldiğinizi unutmayın
ve sizin gibi zirveye ulaşmak isteyenlere destek olun” dedi.
Erzincan Üniversitesi Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen ‘Adım
Adım Zirveye Kariyer Yürüyüşü’ adlı etkinlikte öğrencilere yaşam hikayesini anlatan Kaçmaz, 11 yaşında memleketinden ayrıldığını çıraklıkla başlayan iş hayatında büyük bir şirkete nasıl sahip olduğunu,
tecrübelerini ve yaşadıklarını öğrencilerle paylaştı.

and the effort you put into getting there. Remember your starting
point when you reach the summit and support those who are willing
to reach there just like you did.”
Mr. Kaçmaz shared the story of his life with the undergraduates at an
event, ‘Step by Step to the Peak of the Career’ organized by the Econ-

omy Club of Erzincan University, and gave them details about how he
left his hometown at the age of 11, how he became the owner of a
large company starting from apprenticeship, and communicated his
experiences.

Konuşmasına Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit olan askerlere
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başlayan Mutlusan
Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaçmaz, “Dualarımız
sizinle. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi. Hayat hikayesini katılımcılarla paylaşan Kaçmaz, İstanbul’a gidiş hikayesini ve iş dünyasındaki 44 yıllık deneyimini, Mutlusan Elektrik A.Ş.’nin kurulmasına
kadar uzanan başarı hikayesini anlattı.
Öğrencilere de çeşitli tavsiyelerde bulunan Mustafa Kaçmaz, kapılarının herkese açık olduğunu söyledi. İş hayatı dışındaki çalışmalarını
da anlatan Kaçmaz, söyleşinin sonunda katılımcılardan gelen soruları cevapladı.
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Starting his speech asking for God’s mercy and grace on those who fell
martyr during the Operation Olive Branch, and expressing his wishes
for fast recovery for those who are injured, “Our prayers are with you,”
said Mustafa Kaçmaz, Chairman of Mutlusan Electricity Inc. “May God
help you,” he added. Having shared the story of his life with the audience, Mr. Kaçmaz communicated his success story including his travel
to Istanbul, his 44 years of experience in business, and the founding of
Mutlusan Electricity Inc.
Offering a number of recommendations to the undergraduates, Mr.
Kaçmaz said that the door is open for everyone. After briefly mentioning about the activities he focuses on outside of the business,
Mr. Kaçmaz answered the questions of the audience at the end of his
speech.
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Sektörüm Dergisi

Sektörüm Dergisi

06-08 Mart 2018 tarihlerinde Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde
gerçekleştirilen Middle East Electricity 43. Uluslararası Elektrik,
Elektronik ve Aydınlatma Fuarı elektrik, elektronik ve aydınlatma
sektörü liderleri ile sektör temsilcilerini ve son kullanıcı firmaları
Dubai’de buluşturdu.
Fuar süresince düzenlenen seminerlerde, Ortadoğu elektrik sektörünü yönlendiren isimler, sektördeki son eğilimler ve teknolojik
yeniliklerle ilgili katılımcılara bilgi paylaşımları yapıldı.
İhracat departmanınız için Middle East Electricity fuar datalarımıza dergimizin 226-244. sayfalarından ulaşabilirsiniz.
Sektörüm Dergisi Reklam Koordinatörü Rabia VATAN’da Middle
East Electricity Fuarı’ndaydı.

Borsan Kablo
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Alkan Kablo

Almera Elektrik

Başoğlu Kablo

Bemis Elektrik

Birtaş Kablo

Cemdağ Aydınlatma
Nisan April 2018
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Dtm Elektroteknik

Eae Elektrik

Elektra Trafo

Entek LED

Far Elektrik

Fsl Elektronik
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Greengo Aydınlatma

Hawersan Kablo

Hes Kablo

Hsc Kablo

Kablem Kablo

Kj Power
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Lezard Elektrik

Lightmaster Ayd

Makel Elektrik

Metsan Aydınlatma

Mutlusan Elektrik
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Onka Elektrik
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Ovivo Elektrik

Oxiron Aydınlatma

Pınarsan Plastik

Salman Plastik

Seval Kablo

Sigma Elektrik
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Telteks Kablo

54

www.sektorumdergisi.com

Nisan April 2018

Upset Elektronik

Uskuna Mühendislik

Ünal Kablo

Üntel Kablo

Vekta Aydınlatma
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Blockchain Yerli Yazılımcıların Gündeminde

C

PM ERP, Blockchain teknolojisi ile entegre çalışmaya hazır
durumda. 2017 yılının sonunda tarihi bir rekor kıran “bitcoin”
borsaları, Blockchain teknolojisinin popülaritesinin artmasına
neden oldu. Konuyla ilgili gelişmeleri yerli ERP üreticileri olarak yakından takip ettiklerini belirten CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı
Recep Palamut, halihazırda CPM ERP yazılımlarında kullanılan “mirror” yani ayna adı verilen alanın bütün verileri tuttuğunu ve Blokchain teknolojisinde olduğu gibi silinmediğini belirtti.
CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut

Yakın gelecekte birçok kurum ve kuruluşun Blockchain ile birlikte
dönüşerek dijitalleşeceği tüm ülkelerin teknoloji gündeminde. Yerli
ERP üreticilerinin yakından takip ettiği Blockchain sayesinde gelecekte firmaların finansal hareketleri için bankalara ihtiyaç duymayacağını belirten Recep Palamut, bu işlemlerin Blockchain teknolojisi
ile entegre çalışacak ERP sistemleri üzerinden gerçekleştirilebileceğini söylüyor. CPM Yazılım’ın ürettiği ERP programlarının alt yapısının Blockchain entegrasyonuna uygun olduğunu aktaran Palamut;
“Bundan yıllar önce QR kod olarak tanımlanan sistem bir teknoloji
devrimiydi. Şu an ise Blockchain bu teknolojinin yerini aldı. Biz yerli
bir ERP firması olarak bu teknolojiyi çok yakından takip ediyoruz.
Çeyrek asır önce üretilen ürünlerimizi her geçen yıl yeni teknolojilerle geliştiriyoruz. Buradaki en önemli husus bizim seneler önce
ortaya koyduğumuz ürünlerin bugün Blockchain gibi devrin en yeni
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teknolojilerine altyapısal olarak uyumluluğudur. Bu sayede ERP sistemimizi kullanan müşterilerimiz bu alt yapı ie birlikte günümüzün
teknolojisiyle uyumlu olarak çalışabiliyor” dedi.
Türkiye Yerli Yazılımın Gücüyle Blockchain Teknolojisinde
Söz Sahibi Bir Ülke Olabilir
CPM ERP’nin Blockchain teknolojisine uygun olduğunu vurgulayan
Palamut; “Günümüzde popüler olan kripto para birimleri 7’den 70’e
herkesin algısını değiştirdi. Fakat biz bunun sadece yeni bir başlangıç olduğu düşüncesindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu dönüşümün
çok daha farklı detaylarıyla karşılaşacağız. Blockchain’in perakendeden otomotive, sağlıktan eğitime ve kamuda kullanılan ERP sistemlerine getireceği bu dönüşüm kurumların şeffaf ve hızlı ilerlemesine
olanak sağlayacak.
Bu konudaki hızlı entegrasyon ve yerli yazılımcıların gücü, Türkiye’yi
Blockchain teknolojisinde söz sahibi bir ülke konuma getirebilir”
dedi.
Blockchain, verilerin bozulmadığı her satırı kriptografiyle güvence altına alan, açık ve dağınık bir sistem olarak tabir ediliyor. CPM
ERP’nin de bu mantıkla hizmet verdiğinin altını önemle çizen Palamut; “Bugün bizim sistemlerimizde mirror yani ayna dediğimiz bir
alan bulunuyor. Bütün veriler orada tutuluyor ve Blockchain teknolojisinde olduğu gibi oradan kesinlikle silinmiyor.

Bu verileri güvenle saklama metodumuz bizim yıllar öncesinde
hayata geçirdiğimiz bir konu. Öngörüleri kuvvetli ve alanında deneyimli çalışanlarımızla her geçen gün yeni teknolojileri sistemlerimize
entegre ediyoruz ve müşterilerimizi son teknoloji ile buluşturuyoruz”
dedi.
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RKT Enerji EUROGIA 2020 Programı
Yönetim Kuruluna Katıldı

R

üzgar ve güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren proje geliştirme yönetimi şirketi RKT Enerji, Uluslararası İşbirliği ağı
EUREKA’nın Enerji Kümesi EUROGIA 2020’nin yönetim kuruluna
katıldı. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 20 Avrupa ülkesi tarafından
desteklenen, üye ülkelerde karbon ayak izini düşüren ve yeni nesil

Toplam 74 MWp’lik güneş enerjisi projeleri ile Türkiye’nin en büyük
portföylerinden birisinin geliştiricisi olan RKT Enerji CEO’su Utku
Korkmaz, lisanslı ve lisanssız güneş enerji proje geliştirme hizmetleri konusunda sahip olduğu birikimden yola çıkarak söz hakkı sahibi
olacağı EUROGIA 2020 yönetim kuruluna seçilmelerine dair “Bugüne

Oturanlar: EUROGIA2020 Genel Müdürü Gabriel Marquette, RKT Enerji CEO’su Utku Korkmaz
Ayaktakiler: EUROGIA2020 Başkanı Sinem Altuncu, EUROGIA2020 Teknik Komite Başkanı Pierre Besse

enerji kaynaklarını teknolojiyle destekleyen projelere odaklanan
EUROGIA 2020 yönetim kurulu üyesi şirketleri 9 Mart 2018 tarihinde Paris’te gerçekleştirilen toplantıda biraraya geldi. EUROGIA 2020
Başkanı Sinem Altuncu’nun yönettiği toplantıda Yönetim Kurulu’nda
söz hakkı sahibi şirketler EUROGIA 2020’nin incelediği projeleri masaya yatırırken, EUREKA’nın yeni dönem konumlandırmasını değerlendirdi.
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kadar geliştirdiğimiz projelerde sunduğumuz hizmet ve ürünlerle
hedeflediğimiz amaç; Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarını
en iyi şekilde kullanarak bu yerli kaynakların elektrik üretimindeki
payını arttırmaktı. Şimdi bu hedeflerimizi enerjinin dağıtıklaştığı ve
dijitalleştiği günümüzde, sadece enerji şirketi olmaktan çıkartarak,
bir “Enerji teknoloji şirketi” olma yolunda büyütüyoruz” dedi.
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Teksan Middle East Electricity Fuarı’nda
İnovatif Ürünleriyle Yer Aldı

İ

hracattaki artış Teksan’a yüzde 25 büyüme getirdi. Günümüzün en
hızlı büyüyen sektörlerinden enerjide firmaların kıyasıya rekabeti
giderek büyüyor. Sektör devlerinin teknoloji yarışının son durağı
6-8 Mart 2018 tarihlerinde Dubai’de gerçekleşen Middle East Electricity Fuarı’ydı. Her yıl binlerce firmayı ağırlayan fuarın bu sene de

Altın Sponsoru Ar-Ge ve teknoloji yatırımları ile öne çıkan Teksan Jeneratör oldu. İhracattaki başarısı ile 2017 yılında yüzde 25 büyüyen
şirket inovatif ürünleri ile yeni pazarlarda bu ivmeyi devam ettirmeyi
hedefliyor.
Dünya enerji sektörünün nabzını tutan Middle East Electricity Fuarı
bu yıl 43. kez ziyaretçilerine kapılarını açtı. 6-8 Mart 2018 tarihlerinde Dubai’de gerçekleşen fuarda Teksan Jeneratör’ün enerji çözümleri
yoğun ilgi gördü. Fuarın bu sene de Altın Sponsoru olan Teksan’ın
ürün gamında önemli bir yer tutan dizel güç çözümlerinin yanı sıra
Ar-Ge gücünün de bir göstergesi olan Türkiye’nin ilk ve tek hibrit aydınlatma kuleleri fuar ziyaretçilerinden tam not aldı.
Enerji talebindeki artışla birlikte enerjinin sürekliliğine duyulan ihtiyaç da artıyor. Güvenli ve kesintisiz enerjinin vazgeçilmezi olan jeneratör dünyasında yenilikler peş peşe geliyor. Dizel, benzinli, doğal
gazlı jeneratörlerden sonra son trend hibrit teknolojiler.
Hibrit Aydınlatma Kulesi Yakıt Tüketimini Yüzde 73 Düşürüyor
Türkiye’nin ilk ve tek hibrit aydınlatma kulesini enerji sektöründe
öncü kimliği ile öne çıkan Teksan Jeneratör geliştirdi. Hibrit aydınlatma kuleleri kullanım yerinin sık yer değiştirdiği şantiye işleri, beton
çalışmaları, maden, tünel, yol - köprü yapım işleri ve dış mekan et-
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kinliklerin aydınlatılması için tercih ediliyor. Hibrit aydınlatma kulesi
güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları ve akıllı batarya
yönetim sistemi sayesinde yakıt tüketimini yüzde 73 oranında düşürüyor. Normal aydınlatma kulelerinde 6-7 saat olan motor çalışma süresini 1 saate düşüren hibrit aydınlatma kulesi sadece düşük
yakıt tüketimine bağlı karbon emisyonunu azaltılması ile değil aynı
zamanda sağladığı düşük ses emisyonu ile de çevre dostu bir ürün
olarak dikkat çekiyor.
Middle East Electricity Fuarı kapsamında açıklamalarda bulunan
Teksan Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak
Başeğmezler şunları söyledi: “Teksan ürünleri 120’den fazla ülkede
tercih edilen global bir marka konumuna yükseldi. Dünya genelinde
büyük projeler üstleniyoruz. Kuzey Kutbu’nda da Nepal’de de Teksan
Jeneratör markalı ürünlerle karşılaşmak mümkün. Her geçen yıl
pazar ağımızı daha da genişletiyoruz. Üretimimizin önemli bir bölümünü ihraç ediyoruz, bu nedenle global piyasalardaki gelişmeler

bizi yakından ilgilendiriyor. Sadece Ortadoğu, Rusya ve Türki Cumhuriyetler, Kuzey ve Orta Afrika gibi yakın pazarlarda değil Güney
Amerika, Avrupa ve Asya ülkelerine gerçekleştirdiğimiz satışlarla
da pazarlarımızı çeşitlendiriyoruz. Bu sayede 2017 yılını yüzde 25’in
üzerinde bir büyüme ve yaklaşık 400 milyon TL konsolide ciro ile tamamladık. Aynı dönemde direkt ihracatımız ise 200 milyon TL olarak
gerçekleşti. Bu da büyümemizde ihracatın ne kadar önemli bir payı
olduğunu gösteriyor. Geride bıraktığımız yıl Güney Afrika, Orta Afrika, Maldivler, Sierra Leone, Haiti ve Hindistan gibi daha önce olmadığımız pazarlara girmeyi başardık. 2018 yılında da yeni pazarlara
açılarak çift haneli büyüme oranlarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz”.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
MD9 Electricity’i Adana’da Test Etti

T

emsa’nın Adana’daki fabrikasını ziyaret eden Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin İlk elektrikli otobüsü
MD9 Electricity’i inceledi.

üretilen Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü olan MD9 Electricity’yi test
etti. Bakan Özlü, MD9 Electricity ile Temsa tesisleri içinde kısa bir
gezi yaptıktan sonra otobüsün tampon bölümünü imzalayarak hatıra

Soldan Sağa; Temsa Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,
Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper ve Temsa Genel
Müdürü Hasan Yıldırım’dan MD9 Electricity’i hakkında bilgi alan Bakan Özlü, otobüsün tamponunu imzaladı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Temsa’nın Adana’daki fabrikasını ziyaret ederek Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü MD9
Electricity’yi yakından inceledi. Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper ve Temsa Genel Müdürü Hasan Yıldırım’dan fabrikanın
çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Faruk Özlü, Temsa tarafından
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fotoğrafı çektirdi. Ziyaretin sonunda Özlü’ye otobüs maketi de hatıra
olarak takdim edildi.
Tüm yazılımı ve tasarımı Türk mühendislere ait olan MD9 electricity,
Aralık 2017 tarihinde Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler
Sabancı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tanıtılmıştı.
Otobüsü İstanbul trafiğinde kullanarak test eden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, projede emeği geçen herkesi tebrik etmişti.
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Türkiye Avrupa’ya Göre
Daha Ucuz Elektrik Tüketiyor

2

017 yılının ilk yarısında Türkiye kWh birim başına 49.15 kuruş
ödeyerek, kWh ortalaması 95.72 olan Avrupa Birliği’ne göre
yüzde 50 daha ucuz elektrik tüketti. Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, elektrik tüketimine karşın yapılan araştırmaları ve
medya yansımalarını inceledi. PRNet’in Avrupa Birliği İstatistik Ofisi

ülke 31.14 kuruş ile Sırbistan oldu. Sırbistan’ı Arnavutluk, Bosna
Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Moldova ve Türkiye izledi. Bu ülkelerin dışında, söz konusu dönemde elektrik tüketimi için kWh başına
Macaristan’da 52.76 kuruş, Yunanistan’da ise 90.79 kuruş ödendiği
tespit edildi.

Eurostat’dan ve medya verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye,
2017’nin ilk yarısında kWh birim başına 49.15 kuruş ödeyerek, kWh
ortalaması 95.72 olan Avrupa Birliği’ne kıyasla yüzde 50 daha ucuz
elektrik tüketti. Devreye alınan yerli ve milli kaynakların da etkisiyle
elektrik üretiminin ciddi seviyelere yükseldiği görüldü.
Türkiye’nin son sıralarda yer aldığı raporda Avrupa’nın en yüksek
fiyattan elektrik kullanan ülkeleri arasında 1.43 Lira ile Danimarka
zirveye otururken, Danimarka’yı 1.42 Lira ile Almanya takip etti.
Bunların dışında yüksek fiyatlı elektrik ödemelerinde, Portekiz 1.07
Lira, İspanya ve İrlanda 1.08 Lira, İtalya 1 Lira ile AB ortalamasının
üzerinde yer aldı. Buna karşın, Avrupa’da elektriği en ucuz kullanan

Medyada En Çok Zam Haberleri Yer Aldı
PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği incelemeye göre, elektrik
konusu ile ilgili geçtiğimiz yıl medyaya 200 binin üzerinde haberin
yansıdığı belirlendi. 2018 yılının içinde bulunduğumuz diliminde ise
haber çıkışları 40 bini geçerken, elektrik ile ilgili çıkan haberlerin büyük bir kısmını zam konulu başlıklar oluşturdu.
Yeni yıl itibariyle ortalama yüzde 8,5 artan elektrik fiyatlarına en son
zam 2016 yılında yapılmıştı. kWh birim başına Avrupa’ya göre daha
ucuz elektrik tüketen Türkiye’de, elektrik en çok faturaya yansıyan
katkı payı ve zam ücretleriyle konuşulmuş oldu.
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Mutlusan Elektrik WIN Fuarı’ nda İlgiyi
Üzerinde Topladı

T

ürkiye’nin anahtar priz ve elektrik malzemeleri sektöründe
önemli markalarından olan Mutlusan Elektrik A.Ş. ürünlerini,
15-18 Mart tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ nde
gerçekleşen WIN Eurasia Fuarı’nda sergiledi.

etmekteyiz. Mutlusan ailesi her geçen gün büyümekte ve pazardaki
payını yukarılara taşımaktadır. Bunu da özellikle WIN Fuarı’nda daha
yakından görme imkanı bulduk. Koşulsuz müşteri memnuniyetini
ön planda tutarak bu doğrultuda hizmet sunmaktayız. Araştıran ve
geliştiren dinamik yapıdaki firmamız yeni ürünlerini Mutlusan müşterilerine sunmaya devam edecektir” dedi.
Mutlusan Elektrik, 263 m2’lik bir alana kurduğu standında üretimini
gerçekleştirdiği ürünlerini ziyaretçilere ilk elden anlatma fırsatı buldu. Aynı zamanda sergilenen ürün grupları kadar Mutlusan stant

Türkiye’nin anahtar priz ve elektrik malzemeleri sektöründe önemli
markalarından olan Mutlusan, WIN Fuarı’nda yenilikçi ve gelişime
açık, ürün ve hizmet odaklı kimliği, yerli ve yabancı misafirler tarafından yoğun ilgi gördü. Bu yıl ki WIN fuarı aynı zamanda Mutlusan
Elektrik için 35.yıl kutlaması tadında geçti. Bu yıl stant alanını da
büyüten Mutlusan, 263 m2’lik alanda, 7.salon girişinde orkestralı
karşılama ile büyük sükse yaptı.

WIN Fuarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Mutlusan Elektrik Yönetim
Kurulu Başkan Yrd. Sn. Hıdır Kaçmaz “Mutlusan, Kalite Yeteneğimizdir anlayışıyla, elektrik malzemeleri sektöründe 35 yıldır tüketici ihtiyaçlarını ve taleplerini dünya standartlarında karşılamaya devam
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tasarımı, ikram ve sunumları, müzik grubunun keyif veren ve eğlenceli şovları da göz doldurdu. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini
Anma Günü’ nü de unutmayan Mutlusan, bu güne özel hazırlanan
görsel ve sunum çalışmaları gerçekleştirdi.
Fuar kapsamında ziyaretçilerin büyük beğenisini alan Mutlusan
standı ve ürün gruplarının tanıtımında Mutlusan Elektrik pazarlama
ve teknik personeli yurt içi ve yurt dışından gelen müşterilerine daha
detaylı bilgiler sundu. Fuar süresince bayiler ve müşteriler, elektrikçi
odaları Mutlusan standında sıcak bir ortamda ağırlanırken gelecek
için olumlu dönüşler sağlandı.
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Uludağ Elektrik Örnek Şirket Ödülü Aldı

T

ürkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni’ nde Limak Uludağ
Elektrik “Enerjide Örnek Şirket Ödülü”aldı. “Enerjide Örnek Şirket Ödülü” Limak Uludağ Elektrik’in oldu. Limak Uludağ Elektrik Türkiye’nin enerjide örnek şirketi seçildi.

“Sektörde Kadın Girişimci Sayısı Artmalı”
Törende konuşma yapan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Nihat Özdemir, “Bu ödülü kızım Ebru Özdemir’in almasını isterdim.
Kendisi Dünyanın en uzun köprüsünü yapacağımız Çanakkale Köprüsü kredi anlaşması için Güney Kore’de. Sizlere sevgilerini iletti.
Limak Grubu olarak yaptığımız her girişime kadın eli değiyor. Bu
sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiğimiz işlerin ödüllendiriliyor olması
bizim için bir gurur ve motivasyon kaynağı oluyor. Sektör olarak girişimci kadın sayısını artırmak ve destelemek görevimiz. 2018’de de
ödüle layık görülecek hizmetler üretmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödülleri Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ nde
düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 6 dalda ödül verilen törende
Enerjide Örnek Şirket Ödülü’nün sahibi Limak Uludağ Elektrik oldu.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilki düzenlenen Türkiye’ ye
Enerji Veren Kadınlar ödül töreni Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da
iştirak ettiği törenle sahiplerine verildi.
Jüri başkanlığını Güler Sabancı’nın yaptığı yarışmada en çok kadın
istihdamı gerçekleştiren şirketlerin değerlendirildiği “Enerjide Örnek
Şirket” kategorisinde ödülü Limak Uludağ Elektrik aldı. Bakan Berat
Albayrak ödülü, şirket adına Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Nihat Özdemir’e takdim etti.
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“Kadın Çalışan Oranı Türkiye Verilerinin Üzerinde”
Türkiye’de kadın çalışan oranı %27,5 iken, Hayatı Aydınlatıyoruz
sloganıyla yola çıkan ve Limak Yatırım kuruluşu olan Limak Uludağ
Elektrik Perakende Satış A.Ş. yüzde 35 kadın yönetici ve yüzde 49
kadın çalışan oranı ile en çok kadın istihdamı gerçekleştirerek ödüle
layık görüldü. Bu oran, Limak Uludağ Elektrik’in temel değerleri olan
eşitlik, etik olmak, şeffaflık ve anlayış, başta çalışanları olmak üzere
tüm paydaşlarına verdiği önemin bir sonucu. Şirketin insan kaynakları politikalarında, personel alım, terfi ve ücretlendirmelerinde ayrım gözetmeksizin kadın-erkek eşitliği destekleniyor. Kadın çalışan
oranı ile kadın yönetici oranının Türkiye ve sektör ortalamasının çok
üzerinde oluşu ise bunun en somut göstergesi.
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Gaziantep Panasonic Teknolojisine Geçecek,
Güneşi Enerjiye Çevirecek

aziantep, ülkemizde yıl içinde en fazla güneş alan illerin başında geliyor. Bu da güneş enerjisinden yararlanmak için büyük
bir olanak sağlıyor. En verimli güneş paneli olarak bilinen HIT
güneş enerjisi teknolojisinin mucidi, dünya markası Panasonic de
ülkemizde güneş enerjisi kullanımının artması için Gaziantep’te güneş enerjisi yatırımcıları ve sanayicileri için önemli bir seminer gerçekleştirdi. Seminerde katılımcılara çekilişle Panasonic Power Tools
EY7441 LF2S matkap vidalama ürünü hediye edildi.
Güneş Enerjisinin Lideri, Üstün Panasonic Teknolojisi
Güneş enerjisi alanında 40 yılı aşkın deneyimi bulunan ve tüm dünyada 1 milyarın üzerinde güneş hücresi yatırımı gerçekleştiren Panasonic, Gaziantepli sanayici ve yatırımcıları güneş panelleri ve güneş
enerjisi santralleri hakkında bilgilendirmek üzere bir seminer verdi.
Seminerde katılımcılar, santral kurulumu ve santrallerden yüksek
performans elde etmede kullanılacak teknolojiler gibi konularda

bilgilendirildi. Panasonic Eco Solutions Türkiye İş Geliştirme ve Güneş Enerjisi Sistemleri İş Birimi Satış Sorumlusu olarak çalışan Anıl
Akci de en verimli güneş paneli olarak bilinen Panasonic HIT Solar
Modüller ve modüllerin Japonya’da kullanımı ile ilgili bir sunum
yaptı. SEISO Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karaca ve Proje Müdürü Selman Akay ise güneş takip sistemleri ve yıllık enerji üretiminin
%30’a kadar artırılması, dağıtım sistemi kullanım bedellerindeki artışın sektöre etkisi ve ürün seçimi hakkında dikkat edilmesi gereken
noktaları vurguladı.
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Türkiye, Günde Ortalama 7.2 Saat, Yılda 2.650 Saat Güneş Alıyor
Uzmanlar ülkemizin güneş enerjisini kullanmak için son derece elverişli olduğunu ifade ediyor. Konum olarak Türkiye, Avrupa’nın en
güneyinde bulunmakla beraber güneş potansiyeli açısından günde

ortalama 7.2 saat, yılda ise 2.650 saat güneşlenme saatine sahip
durumda. Yani Türkiye’nin en kuzey noktasında bulunan bir şehrimiz
bile Avrupa’nın herhangi bir yerinde kurulan santralden daha fazla
güneşlenme süresi, ışınım ve elektrik üretebilirliğine sahip bulunuyor. Bununla beraber ülkemizde yatırımların İzmir’den Van’a doğru
bir çizgi çekersek, bu hattın altında kalan kısımlarda yoğunlaştığı
görülüyor. Özellikle MEDAŞ, KCETAŞ, Akdeniz EDAŞ ve Toroslar EDAŞ
bölgeleri en popüler olan alanları temsil ediyor. Türkiye genelinde
ortalama olarak iyi ekipmanlarla kurulmuş sağlıklı projeler, 6-8 sene
içinde geri dönüşünü tamamlayarak tesisin kara geçmesini sağlıyor.
Panasonic, Ülkemizde Ödüllü Projeler Gerçekleştiriyor
Panasonic şu ana kadar güneş enerjisi çalışmaları kapsamında; Türkiye’nin en büyük güneş takip sistemli tesislerinden olan
4,6MW’lık ve Enerji Bakanlığı’ndan enerji verimliliği ödülü almış
500kWp’lık çatı santrallerinin yapımını başarıyla tamamladı. Bu
ödüllü santrallerin dışında yine geçici kabulü TEDAŞ tarafından
yapılmış olan 4MW’lık, kurulum ve sevkiyat aşamasında olan 11,6
MW’lık ve üretim aşamasında olan 7,5 MW’lık projeleri bulunuyor.
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Sanayide Kullanılan Elektrik Motorlarının
Enerji Tüketimleri Azalacak
u sene 2 adet OSB’de elektrik motorları dönüşüm programı uygulanacak. Böylece sanayide kullanılan elektrik motorlarının
enerji tüketimlerini azaltmak hedefleniyor.

B

zenlemeleri yapılacak. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi büyüyen ve
büyüme potansiyeline sahip yenilikçi ve teknoloji tabanlı KOBİ’leri
destekleyecek özel bir program tasarlanarak yürürlüğe konulacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOBİ’lerle ilgili önemli düzenlemelere gitmeye hazırlanıyor.Bu kapsamda girişimcilik ve KOBİ
desteklerinin sağlanmasında verilen önceliklerde düzenlemeye gidilecek.
Yenilik, verimlilik, istihdam artışı, büyüme, ortak iş yapma gibi ölçütlerin yanı sıra kadın, genç girişimcilik ve sosyal girişimcilik de
ön plana alınacak. Girişimci Bilgi Sistemi temelli olarak KOBİ’lerin
verimliliklerini ölçme ve belgelendirmeye yönelik bir sistem geliştirilecek. Yüksek verimliliğe sahip olduğu belgelenen KOBİ’lerin
desteklere öncelikli ve avantajlı ulaşımını sağlayacak mevzuat dü-

KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik ve ihracat kapasiteleri geliştirilerek uluslararasılaşma düzeyleri artırılması da sağlanacak. Bunun için KOBİ’lerin Ar-Ge sonucunda geliştirdiği prototiplerin tanıtım ve pazarlama
faaliyetlerine yönelik destek sağlanacak. Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı çalışmaları için yüksek verimli elektrik motorlarına geçiş sağlanacak. KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik
Edilmesi Projesi kapsamında en az 2 OSB’de elektrik motorları dönüşüm programı uygulanacak. Sanayideki elektrik motorlarının enerji
tüketimlerini azaltmada kullanılan teknik uygulamalar ve farkındalık oluşturularak yaygınlaştırılacak. Kaynak : Enerji Enstitüsü
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Güneş Enerjisi IEA ve ISA İşbirliği İle Büyüyecek
EA, yüksek yatırım riski ve sistem maliyetlerini ele alarak güneş
enerjisi gelişimini hızlandırmada kilit rol oynayabilecek. Uluslararası Güneş Birliği (ISA) ile işbirliği yapacak.

I

tesinin bugünkü kapasitesini neredeyse ikiye katlayarak 2022 yılına
kadar 700 GW’yi aşabileceğini tahmin ediyor. Bu da küresel güneş
enerjisi kapasitesinin yüzde 80’inden fazlasını temsil ediyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Uluslararası Güneş Birliği (ISA) Yeni
Delhi’de Uluslararası Güneş Birliği’nin (ISA) kurucu konferansında bir
işbirliği anlaşması imzaladılar. Hindistan Maliye Bakanı Arun Jaitley
ve Elektrik ve Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanı R. K. Singh’in nezaretinde 10 Mart’ta imzalanan “Güneş Enerjisinin Teşviki ve Küresel
İşbirliği” konusunda ortak deklarasyon ile IEA ISA’nın çalışmalarını
gözlemleyip destek olacak.
ISA, güneş enerjisinin uygun maliyetlerle dünya genelinde gelişimi
için 2030 yılına kadar 1000 Milyar Dolar’dan fazla yatırım gerçekleştirme vizyonuna sahip. Uluslararası Enerji Ajansı, bu vizyonun ulaşılabilir olduğunu değerlendiriyor. IEA, tüm uygun ülkelerin Birliğe
katılması halinde, ISA ülkelerindeki toplam güneş enerjisi kapasi-

Birol: Güneşte Gelişmeler Hızlı Ama Yeterli Değil
IEA İcra Direktörü Dr. Fatih Birol, Hindistan Başbakanı Modi ve Fransa
Başkanı Macron’u güneş enerjisinin daha iddialı bir şekilde uygulanmasına yönelik küresel liderliklerinden dolayı kutlayarak, son dönemde güneş enerjisi sektöründe yaşanan hızlı gelişmelerin yeterli
olmadığını ve gelişmekte olan birçok ülkede, yüksek yatırım riski ve
sistem maliyetleri nedeniyle hala sektörün durgun olduğunu kaydetti. Birol ISA’nın bu konuların ele alınmasında ve güneş enerjisinin
yaygınlaşması ve enerji erişiminin hızlandırılmasında önemli bir rol
oynayabileceğini ifade etti. IEA, Nisan 2017’den bu yana ISA’nın çalışmalarını gözlemliyor ve ittifakı iddialı hedeflerine ulaşmada destekliyor. Kaynak : Enerji Günlüğü
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Audi Elektrikli SUV’unun Test Sürüşlerine Başlıyor

A

udi’nin geliştirdiği tümüyle elektrikli ilk modeli SUV, seri üretim öncesi 250 araçla Dünya’nın dört bir yanında test edilecek.
Audi’nin geliştirdiği tümüyle elektrikli ilk modelin prototipi,
Cenevre Otomobil Fuarı’nda sahneye çıktı. Audi, yeni modeli seri
olarak üretmeden önce 250 test otomobilini, Dünya’nın dört bir yanında en zorlu koşullarda test edecek.

bir bagaj hacmine ve beş kişinin rahatça sığabileceği bir iç mekana
sahip, sportif yönüyle dikkat çeken, premium bir SUV yatıyor.
Uzun mesafe yolculuklara uygun menzil ve gelişmiş şarj seçenekleri
sayesinde, müşterileri otomobilin performansından ödün vermeyen, tümüyle elektrikli bir sürüş bekliyor. Audi e-tron’un seri üretim
versiyonları, azami 150 kW kapasitesine sahip hızlı şarj istasyonla-

Audi’nin elektrikli SUV’u, yıl sonunda gerçekleşecek lansmanından
önce, dört kıtada test edilecek. İskandinavya soğuğundan Afrika’nın
sıcaklarına, Asya’daki yüksek rakımlı bölgelerden Nürburgring
Pisti’ne, Çin’in kalabalık şehirlerinin sıkışık trafiğinden Amerika’daki otoyollara dek, bu elektrikli SUV’nin çok yönlülüğünü en zorlu
koşullar altında gerçekleştirilecek amansız testlerde kanıtlaması
gerekiyor. Testlerde kullanılacak yaklaşık 250 Audi e-tron prototipi,
toplamda 85.000 saat sürüş ile 5 milyon kilometre, yani Dünya’nın
çevresinde 125 kez dönmeye eşdeğer bir mesafe kat edecek.
İlk Elektrikli Modelin Bir Ön İzlemesi
Audi e-tron prototipi, markanın ürettiği ilk tümüyle elektrikli modelin bir ön izlemesi niteliğinde. Otomobilin kamuflaj desenli dış
görünümünün ötesinde ise, Audi’nin lüks sınıf modellerine eşdeğer

rında şarj edilecek. SUV’nin yolculuğuna devam edecek güce ulaşması için ise 30 dakika şarj olması yeterli. Quattro, dört tekerlekten
çekiş sistemini de yeni bir çağa taşıyan prototip, her zemin tipinde
güçlü bir performans sunuyor.
Ürün Gamına Üç Tamamen Elektrikli Araç Eklenecek
Bu ilk tümüyle elektrikli modelin şirketin geleceği için bir kilometre taşı niteliği taşıdığını belirten Audi AG Yönetim Kurulu Başkanı
Rupert Stadler, “Dört kapılı Gran Turismo, Audi e-tron Sportback
konseptinin seri üretim versiyonu ve bu sportif SUV’yi takip edecek
yeni bir kompakt ile 2020 yılına dek ürün gamımıza üç adet tümüyle
elektrikli otomobil eklenecek. 2025 yılına kadar ise tüm segmentler
ve konseptler genelinde 20’nin üzerinde elektrikli ve hibrit model
piyasaya süreceğiz” şeklinde konuştu.
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Nükleer Sanayi Ekonomik Kalkınmaya
Doping Olacak

U

luslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı’nda 230 ticari eşleştirme görüşmesi yapıldı. 5. Uluslararası Nükleer Santraller
Zirvesi ve Fuarı 230 ticari eşleştirme görüşmesine ev sahipliği
yaptı. Zirve’de Türk firmaları; Güney Kore, Fransa, Almanya, Rusya,
Japonya, Çin ve Finlandiya’dan gelen nükleer endüstrinin en önemli
oyuncularının tedarikçisi olabilmek için fırsatları kovaladı.

Sinop Nükleer Santrali’nin İçinde Gezildi
Türkiye’de hayata geçirilmesi planlanan üç nükleer santral projesindeki en güncel gelişmelerin aktarıldığı Zirve’de Sinop Nükleer
Santrali’nin dev maketi ve üç boyutlu simülasyonu da dikkat çekti.
Katılımcılar, simülasyon sayesinde Sinop Nükleer Santrali’nin içinde
gezme fırsatı yakaladı.
Milli Enerji Projeksiyonunda Nükleer Şart
Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı ve Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı Başkanı Dr. Erol Çubukçu, nükleer enerji yatırımlarının teknolojik gelişmede ve ülkenin ekonomik kalkınmasında

Nükleer Mühendisler Derneği tarafından 6-7 Mart 2018 tarihlerinde
Pullman İstanbul Convention Center’da düzenlenen 5. Uluslararası

Nükleer Santraller Zirvesi nükleer sanayiye yön veren firmaları buluşturdu. Türkiye, Afrika ve Ortadoğu’nun en kapsamlı nükleer etkinliği olan Zirve’de, Türk firmalarının nükleer endüstride yerini alabilmesi için atması gereken adımlar ve nükleer teknolojideki en güncel
gelişmeler oturumlarda uzmanlar tarafından aktarıldı. Zirve’de nükleer pazarındaki fırsatlar ve Türk firmalarının hangi ürünler ve koşullarla bu pazarın bir parçası olabileceği de gerçekleşen 230 ticari
eşleştirme görüşmesinde tartışıldı.
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son derece önemli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Nükleer
sanayi teknolojik ilerlemede bir basamaktır. Nükleer enerji, savunma, uzay gibi sektörlerdeki yatırımlar bir ülkenin kalkınma düzeyini
belirler ve her bir basamağı çıktığınızda ülkenin refahı da ekonomik
gelişmişliği de bir adım ileriye taşınır. Milli enerji projeksiyonumuzda yer alan 3 nükleer santral projesi de ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşmasına aracılık edecek. Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı
ile biz de Türk firmalarının bu alana yatırım yapmalarını ve gerekli
sertifikasyon süreçlerini geçerek nükleer enerjiye yön veren firmaların tedarikçileri olmalarını teşvik ediyoruz” diye konuştu.
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Philsa’dan 4,5 Milyon Dolarlık Enerji Yatırımı

P

hilip Morris / Sabancı, İzmir Torbalı’daki fabrikası Philsa’da, 4,5
Milyon Dolar’lık bir yatırımla 6 MW’lık trijenerasyon doğalgaz
çevrim santrali kurdu. Santral fabrikanın elektrik ihtiyacının
yüzde 75’ini karşılayacak.
Üretim tesisinde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi, buhar ve ısı kaynaklarını kendi bünyesinde üreterek hem enerji tasarrufu hem de
karbon salınımını azaltacak çevreci yatırımlarını sürdüren Philip
Morris/Sabancı, Torbalı’daki fabrikası Philsa’da mini doğalgaz çevrim
santrallerinin en gelişmiş tipi olan “Trijenerasyon Sistemini” 4,5 milyon dolarlık bir yatırımla gerçekleştirdi.

laması. Tesis tam otomatik sistemlerle çalışıyor ve normal çalışma
düzeninde sadece 1 operatör tarafından işletilebiliyor. Trijenerasyon
projemiz sayesinde enerjiyi en efektif şekilde dönüştürerek, karbon
ayak izimizde yüzde 8’lik bir düşüş elde etmekte bize yardımcı olacağı için çok gururluyuz” dedi.
Fabrika Güneş Enerjisinden de Yararlanıyor
Voegeli, şöyle devam etti: “Philip Morris / Sabancı olarak; üretimden
satışa kadar işimizin her aşamasında, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın dahil edildiği, uzun dönemli ve büyümeyi destekleyen bir
sürdürülebilirlik vizyonunu benimsiyoruz. Vizyonumuzun temelini;

Santral Karbon Ayak İzini Düşürmede Yardımcı Olacak
İzmir Torbalı’daki fabrikada yapılan açılış töreninde konuşan İşletmeler Direktörü Dominique Voegeli, trijenerasyon sistemi yatırımının Philsa’nın kaliteli elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak hedefiyle
yapıldığını, sistemin aynı zamanda buhar ve ısı kaynağı ürettiğini
belirterek, “Türkiye’deki ilk trijenerasyon tesislerinden birini kurduğumuz için çok gururluyuz. Trijenerasyon tesisimiz, 6 MW elektrik
üretim kapasitesi ile fabrikanın yüzde 75 ihtiyacını karşılamakta
olup, geri kalan ihtiyaç, şebekeden karşılanmaya devam etmekte. Bu
yeni sistemin avantajı, gazı en efektif şekilde elektriğe çevirmesi ve
tütün işleme ve havalandırma safhalarında gerekli olan buharı sağ-

verimli ve çevre etkisi asgari düzeye indirilmiş iş süreçleri oluşturmaktadır. Ölçülebilir ve uygulanabilir hedefler içeren sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında, fabrikamızdaki bir diğer önemli
enerji verimliliği projemiz güneş enerjisi panelleri. Şu ana kadar
fabrikamıza 800 adet güneş paneli yerleştirildi ve bu paneller ile
290 000 KW saat enerjiyi yıllık olarak üretiyoruz. Bu paneller bina
çatılarına, servis bekleme sundurmalarının üstlerine ve ayrıca güneş
çiçekleri şeklinde ön bahçemize yerleştirildi. Philip Morris/Sabancı
olarak Türkiye’deki toplam yatırım miktarımız, 2017 sonu itibarıyla,
1 milyar Dolar’ı aşmış bulunuyor. Yatırımlarımıza devam ederken,
sürdürülebilirlik her zaman odağımızda olacak.” Kaynak: Dünya Gazetesi
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Schneider Electric Yeni Dünyada Elektrikli Araçlar İçin
Sürdürülebilir Enerji Üretmenin Önemini Vurguluyor

S

chneider Electric, elektrikli araçların şekillendirdiği yeni dünyada sürdürülebilir enerji üretmenin önemini vurguluyor. Schneider Electric, artan elektrikli araç kullanımı ile birlikte elektrik
kurumlarının daha sürdürülebilir, erişilebilir ve dijital teknolojilerle
uyumlu enerji üretimine odaklandıklarını belirtiyor.
Sektöre bu konuda liderlik eden şirket, enerji kullanımında geliştirdiği teknolojilerin yanı sıra yayınladığı araştırmalarla da kurumların
bu yeni döneme hazırlanmasına destek oluyor.

Enerji yönetimi ve otomasyonda Dünya çapında uzman olan Schneider
Electric, elektrikli araçlara olan talebin artması ile birlikte elektrik tesisleri ve enerji şebekelerinin sürdürülebilir enerji yaratımı sayesinde
karbon ayak izinin azaltılması ve artan tüketici ihtiyaçlarını karşılamada kritik bir rol üstlendiğini vurguluyor. Tüketiciler elektrikli araçların şebekeye sorunsuz ve verimli bir şekilde entegre olması, daha
güçlü bir enerji erişilebilirliği ve aynı zamanda daha yeşil ve doğayla
uyumlu enerji kullanımı talep ediyor.
Bu talep doğrultusunda elektrikli araç (EV) kullanımında hızlı bir
büyüme söz konusu. 2016’da, Dünya çapında rekor sayıda EV satışı gerçekleşti ve büyümenin devam etmesi bekleniyor. 2025 yılı ile
birlikte Dünya’daki her altı arabadan birinin elektrikli olacağı tahmin
ediliyor. Artan talebin elektrik kurumları için büyük bir fırsat olduğunu belirten Schneider Electric Enerjiden sorumlu Kıdemli Başkan
Yardımcısı Frederic Abbal, “Dünya’nın geleceğini şekillendiren teknolojilerden biri de elektrikli araçlar olacak. EV’lerin şarj istasyonlarına
ve diğer temel güç altyapılarına ihtiyacı var ve EV’ler, yenilenebilir
güç kaynaklarından enerji sağlamak ve yoğun olmayan zamanlarda
şarj edilirken enerji kullanımını en üst seviyeye çıkarmak için elektrik
kurumlarına bağlı olacak. EV’ler bu ihtiyaçlar nedeniyle, elektrik ku-
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rumlarının iklim değişikliği hedeflerini ilerletirken, müşteri odaklı,
daha verimli, temiz, dijitalleşmiş bir enerji sistemine katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.
Elektrik kurumları, aynı zamanda, gelişmekte olan ve kırsal bölgelerde elektrik erişimini artırma ve verimi desteklerken, enerjiye bağlı
karbon salınımını azaltma misyonu ile de sürdürülebilirlik açısından
önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Pek çok bölgede en pratik ve en
sürdürülebilir güç seçenekleri olarak mikro şebekeler ve güneş enerjisi gibi temiz, düşük karbonlu güç kaynakları tercih ediliyor.
Bu doğrultuda dijital teknoloji yeni enerji dünyasının sorunlarının
çözümlerinde temel bir rol oynuyor. Çünkü daha akıllı, veri odaklı bir
şebeke yenilenebilir kaynakların daha iyi kullanılmasını sağlıyor ve
genel şebeke performansını iyileştiriyor. Güneş ve rüzgar gibi dağıtık
enerji kaynakları (DER) güç ve popülerlik kazanmaya devam ediyor.
BNEF’in tahminine göre; 2040 yılı itibariyle Dünya çapında yeni rüzgar ve güneş PV santralleri, yeni güç üretimine harcanan 10,2 trilyon
ABD dolarının %72’sini oluşturacak; güneş ve rüzgar elektriğin geleceğine hakim olacak.
Ancak kurumların şebeke varlıklarını bugünden optimize etmek için
bu güç kaynaklarının sınırlarını zorlamaları gerekiyor. Bu durum,
elektrik kurumlarına esneklik ve kontrol imkanı sunan veri odaklı
bir altyapıyı ve şebekenin koşullarının gerçek zamanlı olarak anlaşılmasını zorunlu kılıyor. Dijitalleşme, şebeke işlemlerinin optimize
edilmesi ve IoT, IT ve OT sistemlerinin entegre edilmesiyle büyük bir
sürdürülebilirlik etkisi sağlıyor.
Elektrik şebekelerinde EV ve DER kullanımındaki hızlı artışın daha
sofistike dağıtım kurumu işletim sistemlerini gerektirdiğini ifade
eden Frederic Abbal; “Şimdiye dek gördüğümüzden daha dinamik
bir güç dağıtım pazarı içinde başarılı olmak için gerçek zamanlı işlemlere ve kontrole ihtiyaç var. Elektrik kurumlarının rekabet
gücünü korumak için iş modellerini de yeni baştan düşünmeleri
gerekiyor. Gelecek düşük karbonda ve sürdürülebilir inisiyatifleri
benimsemenin düşük karbon yatırımları açısından büyük ekonomik
getiriler, kalıcı pazar canlılığı, rekabetçilik ve esneklik dahil pek çok
avantajı var. Sektörümüzün bu zorlukları aşmasına yardımcı olacak
akıllı şebeke araçlarına geçmek için modern stratejileri ele aldığımız
“Şebeke Veriminizi En Üst Seviyeye Çıkaran Akıllı Hizmet Dağıtımı
Stratejileri”adlı araştırmamızı yakın zamanda yayınladık. Bu alanda
gelişimi sürdürülebilir kılmak için sektörümüze liderlik eden çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.
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25 Yıldır Sizlerle Birlikte Olan Sigma Elektrik
Win Eurasia 2018 Fuarı’nda Büyük İlgi Gördü

1

Serving All Your Needs for the Last 25 Years, Sigma Electricity Attracted the
Focus of Visitors at Win Eurasia 2018 Fair

993 yılından itibaren Alçak Gerilim Şalt ürünleri sektöründe
Türkiye’de yerli üretim yapan Sigma Elektrik 15-18 Mart 2018
tarihleri arasında bu yıl 25.’si düzenlenen Win Eurasia 2018
Fuarı’nda ürünlerini sergiledi. Yerli üretimi ile Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan Sigma Elektrik, başta Genel Müdür Murat

AKGÜL, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa TOKHAN, CMO&CSO Hakan
TAN, yurtiçi ve yurtdışı uzman satış, pazarlama, proje ekibi, ürün yöneticileri ve satış mühendisleri ile Türkiye’nin yedi bölgesinden gelen
fuar ziyaretçilerinin yoğun şekilde ziyaret ettiği stand alanında birçok görüşme gerçekleştirdi.
Sigma Elektrik hem Türkiye’de hem de dünya pazarlarında daha güçlü bir yapıda olması için AR-GE, ÜR-GE, ürün yönetimi, pazarlama,
marka yönetimi alanlarında faaliyetlerine devam etmektedir. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki kamu projeleri ve elektrikçi, toptancı, mühendis, müteahhit, uygulamacı, son kullanıcı ve mimarlardan aldığı
destek ile marka bilinirliğini, marka imajını, marka farkındalığını,
üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini arttırmaktadır.
14 yıldır Win Eurasia Fuarı’na katılım gösteren Sigma Elektrik, bu yıl
düzenlenen fuarda da alçak gerilim devre kesicileri, kaçak akım algılama ve koruma sistemleri, motor koruma şalterleri, alçak gerilim
kontaktörleri, enversör kontaktörleri gibi birçok başlık altında ürün
sergilemekte olup ziyaretçilerin de büyük oranda ilgisini topladı.
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A local Low-Voltage Switch products manufacturer operating in Turkey since 1993, Sigma Electricity showcased its products at the 25th
Win Eurasia 2018 Fair on March 15-18, 2018. Including Murat AKGÜL,
General Manager, Mustafa TOKHAN, Asst. General Manager, Hakan
TAN, CMO & CSO, local and international sales specialists, marketing
and project team, product managers, and sales engineers of Sigma
Electricity, an important contributor to Turkish economy with local
manufacturing operations, performed several meetings with stakeholders visiting the fair.
Sigma Electricity is making efforts in R&D, P&D, product management,
marketing, and brand management in order to assume a more powerful position in both the world and Turkey. The company has an ever
growing portfolio of local and international public projects and an

improving brand recognition, brand image, production capacity and
product range thanks to the support of electricians, wholesalers, engineers, contractors, operators, end users and architects.
Having been participating in the Win Eurasia Fair for the last 14 years,
Sigma Electricity drew attention this year with its low-voltage circuit
breakers, residual current detection and protection systems, motor
protection switches, low-voltage contactors, inverter contactors, and
many others.
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Enerji Şirketleri Tahsilatlarını
Veri Analizi İle Arttırıyor

M

evcut ekonomik koşullar, piyasada likiditenin azalması,
müşteriyi korumaya yönelik mevzuat değişiklikleri ve maliyetleri azaltmaya yönelik operasyonel baskılar, enerji şirketlerini büyük değişimlere yönlendiriyor. Enerji şirketlerinin tüketicileri daha iyi tanımak için verilerini daha iyi analiz etmeleri ve süreçleri
daha optimum şekilde kullanmaları gerekiyor.

rının da arttığını belirtti ve sözlerine devam etti; “Bakiyelerin çoğunluğunun düşük düzeylerde olması ve uzlaşma süresinin uzun sürme
olasılığı nedeniyle şüpheli alacakların tahsili maliyetli oluyor. Bu
nedenle, tahsilat maliyeti tahsil edilen tutarı geçebiliyor. Bu durum,
kurum içinde çalışan ve dışardan destek veren tahsilat ekiplerinin
mevcut kaynakları daha iyi önceliklendirmelerini gerektiriyor.

Experian Türkiye Genel Müdürü Mehmet Bozacıoğlu

Enerji sektörü, karar alma sürecinde ve operasyonel düzeyde doğru
verilere sahip olmanın, verilerden anlamlı ve kullanılabilir bilgi elde
etmenin ve değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlamanın önemini,
değişen piyasa koşulları doğrultusunda fark etti. Hem kendi hem de
üçüncü kişilerin deneyimlerine dayalı müşteri verilerinden anlamlı
ve kullanılabilir bilgi elde edilmesine yönelik ihtiyaçlar ve isteklerin
artmaya başladığı enerji sektöründe, alınan kararlarda tutarlı olmak
ve bu kararların operasyonel anlamda esnek platformlarda uygulamaya alınması için veri analizleri daha da önem kazanıyor. Bu sürece
adapte olan enerji şirketleri, şüpheli alacakları azaltmak, tahsilat
oranlarını arttırmak ve genel müşteri deneyimini iyileştirmek için
artık bilgiyi kullanılabilir stratejilere dönüştürmeyi süreçlerinin bir
parçası olarak görüyor.
Experian Türkiye Genel Müdürü Mehmet Bozacıoğlu, şüpheli alacakların artmaya devam etmesiyle enerji şirketlerinin maliyetlerini
azaltmak için uygun kaynakları doğru zamanda kullanma ihtiyaçla-
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Mevcut ekonomik şartlar, tahsilat ekiplerinin alacakların tahsili için
daha da fazla rekabet etmelerine, dolayısıyla da tahsilat maliyetlerinin daha da artmasına sebep olarak kısır döngüyü körükler durumda. Bu durumda, enerji şirketlerinin serbest ve serbest olmayan
tüketicilerini daha iyi tanımak için verilerini daha iyi analiz etmeleri
ve süreçleri optimum şekilde yönetmeleri gerekiyor.
Experian olarak, enerji sektöründeki şirketlere müşteri verilerinden
maksimum değeri elde etmelerini, tahsilat sürecinin her aşamasında veriye dayalı kararlar almalarını, karar sürecini iyileştirmek için
müşteri yönetim sistemlerindeki tüm müşteri verilerinin değerini
optimize etmelerini öneriyoruz. Aynı zamanda, müşterilerin gecikmeye düşmeden önlem alınması, sonuç elde edebilmek için tahsilat aksiyonlarının önceliklendirilmesi ve kişiselleştirilmesi, ödeme
yapmalarını kolaylaştırmak için müşteriler hakkında sahip olunan
bilginin kullanılması ve daha akıllı stratejiler geliştirilmesi de büyük
önem taşıyor. Kaynak: Enerji Haber
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Binalarda Enerji Verimliliği

T

üketilen enerjinin uzun ömürlü ve tasarruflu ekipman veya
sistemlerle yönetilmesi çalışmaları kısaca “Enerji Verimliliği”
olarak adlandırılmaktadır. Amaç, aynı hizmet veya ürünü elde
etmek için daha az enerji tüketmek veya aynı enerjiyi tüketirken
daha fazla ürün veya hizmet elde etmektir.

enerji verimliliğini artırıcı çalışmalarda bulunmaktır. Enerji verimliliğini artırıcı çalışmalar ile hedeflenen nokta ise enerji ve kaynak
maliyetlerini azaltmaya özgü öncelikleri belirleyerek, en kısa sürede
geri ödeme fırsatı sunan enerji verimliliği uygulamalarını hayata
geçirmektir. İşletmeler enerji verimliliği uygulamalarını hayata geçi-

Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım sistemlerindeki süreçlerinde son kullanıcıya gelene kadar %75 oranında kayba uğrayıp,
ancak %25 oranında faydalı enerji olarak kullanılabilmektedir. Bu
enerjinin son tüketici olan binalarda ve sanayi tesislerinde verimsiz
sistemlerde kullanılması sebebiyle %20’ye yakını faydalı işe çevrilebilmektedir. Genel resme bakıldığında ödediğimiz enerji faturasında
ancak %20’sine sahip olabilmekteyiz. Oysa ki, kullanılabilen enerjinin faydalı işe çevrilme oranını %80’lere kadar çıkartabilmek enerji
verimliliği sağlayan ürün ve hizmetlerle mümkün olabilmektedir.
Herhangi bir organizasyonda maliyetleri düşürmenin en kolay yollarından biri, daha iyi bir enerji yönetim metodolojisi kullanarak

rerek enerji maliyetleri azaltmanın yanı sıra; süreç iyileştirme, mevzuatlara uyumun kolaylaştırılması ve şirketin yeşil imajının artması
gibi katma değerleri sağlayabilmektedirler. Bir işletmede enerji
verimliliği artırıcı uygulamalar gerçekleştirebilmek için öncelikle işletmenin önemli enerji tüketim noktalarını belirlenmek ve prosesin
başlangıcından sonuna kadar enerjiyi takip etmek gerekmektedir.
Bu noktada verimlilik potansiyeli oluşturacak alanları doğru tespit
etmek kritik önem taşımaktadır. Enerji etüdü ise, tespit çalışmalarını
detaylandırmakta ve uygulanabilir fizibilite örneklerini temsil etmektedir. Enerji etüdü ile yoğun enerji tüketim noktalarında enerji
tasarrufu ve iyileştirmelere odaklanma konusunda net sonuçlar elde
edilmektedir.
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Siemens, sunduğu EVD (Enerji Verimliliği Danışmanlığı) hizmetleriyle işletmelerin enerji verimliliği sağlayabileceği projeleri yerinde
ölçüm ve detaylı analizlerle fizibilite raporları halinde sunabilmekte, ayrıca uygulama projeleri olarak da hayata geçirebilmektedir.
Siemens’in enerji verimliliği projelerinde uyguladığı yenilikçi bir
diğer hizmet ise, globalde yaygın örnekleri bulunan enerji verimliliği performans anlaşması ile projelerde bulunan tasarrufu garanti
altına almasıdır.
Siemens işletmelerle enerji verimliliği performans anlaşmaları gerçekleştirerek proje sonrası ortaya çıkacak enerji tasarrufu garanti
edilebilmekte ve projeler için çeşitli finansman koşulları ortaya
sunabilmektedir. Enerji performans anlaşmalarıyla gerçekleştirilen
projelerde proje süresi boyunca proje finansmanı kazanılan tasarruf
miktarı ile sağlanmakta ve sonrasında ise devam eden tasarruf işletmelerin kazancı olmaktadır.

Binalarda enerji verimliliği projeleri binanın kullanım amacı, ekipmanların yaşı, kullanım ve yönetim şekilleri gibi bir çok etkene bağlı
olarak değişkenlik göstermektedir. Binalarda enerji verimliliğini artırıcı çalışmalar özetlenecek olursa;
• Akıllı Bina Yönetim Sistemi kurulması (kontrol ve izleme),
• Kontrol metodlarının incelenmesi ve gerekiyorsa değiştirilmesi
(taze hava üniteleri, ısıtma-soğutma merkezleri, aydınlatma sistemleri vs.),
• Aydınlatma armatürlerinin daha verimli olanları ile değiştirilmesi,
• Soğutma gruplarının kontrol tekniklerinin değiştirilmesi (Temperature reset, demand flow vs.),
• Isıtma kazanlarının brulör tiplerinin daha verimli olanları ile değiştirilmesi,
• Isıtma kazanlarında atık ısı geri kazanımı ile enerji tasarrufu sağlanması,
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• Taze hava kontrolünün hava kalite sensörlerine göre yapılması ve
frekans invertörlü fanlar kullanılması,
• Boru hatları ve havalandırma kanalları izolasyonlarının kontrolü,
• Yerinde enerji üretim sistemleri ve yenilenebilir enerji sistemleri
(Hüneş enerjisi, rüzgar enerjisi),
• Oda kontrol ünitelerinin verimliliğinin değerlendirilmesi ve ileri
teknoloji oda kontrol üniteleri ile değiştirilmesi,
• Değişken yüklerde çalışan pompa ve fan motorları için değişken hız
sürücüsü uygulamaları,
• Verimi düşük pompa ve fan motorlarının daha verimli olanlar ile
değiştirilmesi.
Siemens Bina Teknolojileri Bölümünün Enerji Verimliliği
Alanında Sunduğu Ürün ve Çözümler
Enerji verimliliğinde en temel konulardan biri enerjinin ölçümü ve
raporlanmasıdır. Bu kapsamda Siemens’in enerji ölçüm cihazları
özelinde geniş bir ürün yelpazesi ve ileri teknoloji yazılım çözümleri
bulunmaktadır. Siemens’in bina alanında enerji verimliliği çalışmalarına katma değer sağlayan ürün ve çözümlerini sıralayacak olursak;
Navigator
Globalde şu anda 75 bine yakın binanın bağlı olduğu Navigator, bina
enerji tüketimleri izleme, raporlama ve binalar arasında karşılaştırma yapabilme özelliğine sahiptir. Navigator’un verileri analiz ederek
enerji tüketimleri ile ilgili öngörülerde bulunabilmesi sayesinde işletmeler enerji verimliliği alanında başarılı sonuçlar elde etmektedir.
Desigo CC
Bina otomasyonu kullanımı ile enerji maliyetleri %30’a varan oranlarda azaltılabilmektedir. Bina otomasyonu ile işletmelerde HVAC,
yangın, güvenlik ve aydınlatma gibi farklı sistemler arasında kapsamlı bir iletişim kurularak bu sistemler daha verimli yönetilmektedir.
Siemens, Desigo, Desigo CC bina yönetim platformuyla entegre bina
yönetimi pazarının taleplerine uygun çözümler sunmaktadır. Bina
otomasyonlarına yönelik proje geliştirme ve zaman tasarrufu sağlayan Desigo, şu anda piyasada bulunan dünyanın en geniş kapsamlı
bina yönetim sistemidir. Desigo, işletmelerin ihtiyaç duyduğu tüm
enerji verilerini ortaya koyarak kısa vade de enerji verimliliği çalışmalarının yürütülmesine uzun vade de ise işletmelerin geleceğini
koruyacak uygulanabilir kararlar almalarına yardımcı olarak kaynak
verimliliği yaratmaktadır.
Desigo’nun geniş ürün portföyü ve bina teknolojisi alanında yenilikçi
Desigo CC platformu ile ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, aydınlatma, gölgeleme, oda otomasyonu, enerji yönetimi ve yangın güvenliğinin yanı sıra güvenlik kamerası ve izinsiz giriş koruması gibi
sistemler çok daha verimli yönetilebilmektedir. Kaynak : Voltimum
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EWE Enerji ve Millenicom Kahvaltıda Buluştu

A

lman EWE AG’den aldığı 85 yılı aşkın bilgi ve birikimle 2007 yılından bu yana Tükiye’de hizmet veren EWE Turkey Holding’in
iki öncü şirketi EWE Enerji ve Millenicom, bir kahvaltı organizasyonu düzenledi. “Birlikte Geleceğiz” temasıyla Eski Büyükdere

İskelesi’nde düzenlenen kahvaltıya, iki şirketten 200’e yakın çalışan
katıldı. EWE Turkey Holding CEO’su Dr. Frank Quante, COO Hasan Yasir Bora, CSO Özkan Akyıldız, Milenicom CFO’su Sefer Özel ve CTO’su
Mehmet Ilgaz’ın da katıldığı kahvaltı buluşmasında, EWE Enerji ve

Millenicom’un yeni kampanyası kutlanırken, iki şirketin ortaklaşa
yapacağı projeler de konuşuldu.
EWE Turkey Holding’in alanında öncü iki şirketi EWE Enerji ve Millenicom, enerji ve internet alanında birlikte yürüttükleri projelerdeki
başarıyı kutlamak için kahvaltıda buluştu. “Birlikte Geleceğiz” temasıyla Eski Büyükdere İskelesi’nde organize edilen kahvaltıya iki
şirketten 200’e yakın çalışan katıldı. EWE Turkey Holding CEO’su Dr.
Frank Quante, COO Hasan Yasir Bora, CSO Özkan Akyıldız, Millenicom
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CFO’su Sefer Özel ve CTO’su Mehmet Ilgaz’ın da katıldığı toplantıda,
yeni projeler geliştirmek adına neler yapılabileceği konuşuldu.

“Geleceğe Birlikte Yön Vereceğiz”
Kahvaltı organizasyonunda konuşan ve EWE Turkey Holding’in 5
güçlü grup şirketiyle geleceğe yön vermeye devam edeceğinin altını
çizen EWE Turkey Holding CEO’su Dr. Frank Quante; “İki güçlü şirketimizin böylesi bir organizasyonda buluşması grup şirketlerimiz arasındaki sinerjiyi bir kez daha ortaya koyuyor. EWE Enerji ve Millenicom çalışanlarımıza ortaklaşa gerçekleştirdikleri başarılı projeler için
bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Müşterilerimize hem enerji,
hem de Telekomünikasyon alanında en iyi hizmeti vermek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İnterneti Millenicom Enerjiyi EWE Enerji’den Alanlara Büyük Fırsat
EWE Enerji ve Millenicom, ortak düzenledikleri ve Kayseri’de ilgi
gören kampanyalarını da kahvaltı organizasyonunda kutladı. Ortaklaşa gerçekleştirilen kampanya kapsamında, Millenicom’un ‘Gerçek
Limitsiz’ internetini alanlar elektrik hizmetlerini EWE Enerji’ye taşıdığında 2 ay bedava internetin tadını çıkarıyor.
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Dünya Sanayi Devlerinin Buluşma Noktası
İstanbul Oldu

W

IN Eurasia” 2018, rekor uluslararası ziyaretçi akını ile tamamlandı. 22 ülkeden bin 800’ün üzerinde katılımcı
firmayı buluşturan fuarı toplam 75 bin kişi ziyaret etti.
Fuarda, bu sene yabancı ziyaretçi sayısında da önceki senelere göre
yüzde 51,2’lik rekor artış oldu. Fuar, 145 ülkeden ziyaretçi çekti.

adına çok önemli bir buluşma gerçekleştirdik. Fuarda bir rekora imza
attık ve bir önceki yıl gerçekleştirdiğimiz WIN fuarlarına oranla yüzde 51,2’lik yabancı ziyaretçi artışı gerçekleştirdik. Avrupa’dan Orta
Doğu’ya, Kuzey Amerika’dan Kuzey ve Güney Afrika’ya, CIS ülkelerinden Asya ülkelerine kadar dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen

Son yıllarda ileri teknolojili sanayii ürünleri ile ihracatını arttıran Türk
sanayii sektörü bu başarısını 15-18 Mart tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen WIN Eurasia 2018 ile zirveye taşıdı. Ekonomi Bakanlığı,
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB desteği ile Hannover
Fairs Turkey Fuarcılık tarafından organize edilen fuar 25. yılında birçok ilke imza attı.
146 ülkeden, 75 bin 368 sektör profesyonelinin ziyaret ettiği WIN
Eurasia ile sanayii sektörünün en fazla iş hacmi yaratan buluşmalarından birine imza attıklarını belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcılık
Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları söyledi: “Türkiye sanayisi

sanayicileri 4 gün boyunca, 22 ülkeden katılan firmalar ile buluşturduk. 30 ülkeden 500’ün üzerinde alım heyetini, Türk sanayicileriyle
bir araya getirdik. Bunun yanı sıra Türkiye genelinden 39 şehirden
100’ün üzerinde otobüs seferi ile Anadolu’da yer alan sektörel alıcılara da fuarımızı ziyaret etmeleri noktasında hizmet verdik. WIN
Eurasi a bu yıl çeyrek asırlık başarısının yanı sıra, hayata geçirdiği ilkleri ile de çok önemliydi. Endüstri 4.0 odaklı özel alanlarıyla ilk defa
Türkiye’nin en büyük 6 sanayii fuarını bir araya getirerek hem katılımcı hem de ziyaretçi tarafında yeni rekorlar kırdık. Ziyaretçilerimiz
otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik
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ve katmanlı üretim gibi teknolojik gelişmeleri yakından deneyimleme fırsatı buldu. 360 derece tüm imalat sanayi sektörünü tek çatı
altında topladığımız “WIN Eurasia” 2018 ile Türkiye’nin sanayicileri
de son teknoloji ürünlerini dünyaya tanıtarak yeni ticari anlaşmalara
imza attılar.”

ve Tayvan ise ülke pavilyonları ile fuarda yer alırken Türk firmalarla
yeni ortaklıklar kurma noktasında yeni anlaşmalar sağlandı. Türkiye genelinden de 39 ilden 100’ün üzerinde alım grupları fuarı özel
olarak ziyaret ederek uluslararası firmalarla tanışma fırsatı elde etti.
WIN Eurasia” 2018 İçin Katılımcı Firma Görüşleri
Nevzat Ataklı, CEO / Trıomobil; “Trio Mobil olarak takip ve IoT çözümleri konusunda yerli donanım ve yazılımlar geliştiren bir firmayız.
2011’den beri sektördeyiz, 10.000’in üzerinde kurumsal müşteride
100.000’e yakın cihazı yönetiyoruz. Şimdiye kadar Türkiye’de ve yurt
dışında yirmiye yakın fuara katıldık, “WIN Eurasia” 2018 Fuarı kadar organizatör firmayla omuz omuza çalıştığımız bir fuar olmadı.
Fuarın genel düzeninden buradaki tanıştırma etkinliklerine kadar
gerçekten çok üst düzey bir fuar geçirdik. Bunun yanında panellere
gerçekten çok güzel katılım oldu, panelist olarak sektörle bir araya
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık
Genel Müdürü Alexander Kühnel

Dijital Dönüşümün Sürecinin Geleceği WIN Eurasia ile Hız Kazandı
Endüstri 4.0 odaklı özel konseptiyle hayata geçirilen özel alanları ve
yeni uygulamalarıyla dünya sanayi devleri son teknolojilerini göstermek için fuarda yarıştı. Uluslararası firmaların; robot, otomasyon
teknolojisi, IT çözümleri ve yazılımların yanı sıra network platformlarını da sergilediği WIN Eurasia, 360 derece imalat sanayinin tüm
bileşenlerini bir araya getirdi. Endustri 4.0 konsepti ile organize
edilen fuarda Türk sanayicilerin gerçekleştirdikleri işbirlikleri ile teknoloji yatırımları hız kazandı. WIN Eurasia ziyaretçileri otomasyon,
dijitalleşme, nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik ve katmanlı
üretim gibi teknolojik gelişmeleri yakından deneyimleme imkanı
buldu.
“WIN Eurasia” 2018 İhracata Büyük Katkı Sağladı
“WIN Eurasia” fuarı Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Rusya, Polonya,
İspanya, Japonya, Fransa ve Kanada gibi 22 ülkenin uluslararası katılımcılara ev sahipliği yaptı. Katılımcı firmalar bir yandan ürün ve
hizmetlerine ilişkin yenilikleri tanıtırken bir yandan da ikili iş görüşmeleriyle yeni anlaşmalar sağladı. Almanya, İtalya, Güney Kore, Çin
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gelmek, sektöre teknoloji anlamında, Endüstri 4.0 ve IoT anlamında
neler olup bittiğini anlatabilme fırsatı bulmamız çok kıymetli oldu
bizler açısından. İyi networking yaptığımız, birçok firmayla, hedef
kitle firmalarla tanıştığımız bir fuar oldu. Deutsche Messe’ye çok
teşekkür ediyoruz”.
Can Alpin Albayrak, ALBA; “WIN Eurasia” ya 10 yıldır katılıyoruz. Her
geçen sene daha memnun olarak ayrılıyoruz fuardan, talep daha
fazla artıyor. Her geçen sene, talebin ve gelen ziyaretçinin gerek
niteliğinin gerekse niceliğinin artışı bizi daha da memnun ediyor.”
Uluslararası “WIN Eurasia” Fuarının 26.’sı 14-17 Mart 2019’da gerçekleştirilecek.
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Borsan Kablo’nun Yeni CEO’su Arbek Akay
Arbek Akay, The New Ceo Of Borsan Kablo

M

etal sanayi sektörünün deneyimli yöneticisi Arbek Akay,
Türkiye’nin önde gelen kablo üreticisi Borsan Kablo’da CEO
görevine getirildi. Türkiye’nin önde gelen kablo LED aydınlatma ürünleri üreticisi Borsan Kablo sanayi sektörünün deneyimli
ismi Mehmet Arbek Akay’ı CEO görevine atadı. Satış ve Pazarlama

Experienced manager operating in metal industry, Arbek Akay stepped
up as CEO of Borsan Kablo, leading cable manufacturer of Turkey. Borsan
Kablo, leading cable and LED lighting products manufacturer of Turkey, selected Mehmet Arbek Akay, an experienced manager in industrial sector, for the CEO role. Sales and Marketing Head Office located

Borsan Kablo CEO’su Arbek Akay

Ofisi İstanbul Perpa’da bulunan ve Samsun’da 5 fabrikada üretim
yapan Borsan Kablo, Türkiye’de 7 Bölge Müdürlüğü ile 81 ilde hizmet veriyor ve satışının yüzde 50 ’den fazlasını 4 farklı kıtaya yayılan
geniş bir coğrafyada, 75’ten fazla ülkeye ihraç ediyor.
Profesyonel yaşantısına 1995 yılında reklam sektöründe başlayan
Akay, 2000 yılında Assan Alüminyum bünyesinde alüminyum sektörüne adım attı. Yurt dışı ve yurt içi pazarlarda satış, pazarlama ve
kurumsal strateji yönetimi, bütünleşik planlama ve kurumsal performans yönetimi konularında uzmanlaşan Arbek Akay, bu süreçte
verimlilik, proje yönetimi, ERP geliştirme ve değişim yönetimi ve
uygulaması alanlarında da farklı projelere imza attı.

98

www.sektorumdergisi.com

Nisan April 2018

in Istanbul Perpa and its 5 manufacturing plants located in Samsun,
Borsan Kablo, operates in 81 cities of Turkey with 7 Regional Offices
the company exports more than 50% of its products to 75 nations in
4 continents.
Having begun his professional career in the advertising sector in 1995,
Akay stepped in aluminum sector in 2000 under Assan Aluminum
body. Specialized in national and international sales, marketing, corporate strategy management, integrated planning and corporate performance management, Arbek Akay took part in projects also focusing
on efficiency, project management, ERP development, and change
management.
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2012-2015 yılları Assan Alüminyum Kurumsal Strateji ve Pazarlama
Direktörü görevini yürüten Akay, küresel pazarlar ve rekabet alanındaki bilgi birikimiyle Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in yanı sıra Avrupa Alüminyum Birliği (EAA) ve Alman Metal Distribütörleri Birliği (WGM)’de de
sektör temsilcisi olarak sorumluluk aldı.
2015 yılında, ülkemizin ilk endüstriyel alüminyum üreticisi Teknik
Alüminyum’da Genel Müdürlük görevini üstlenen Akay, aile şirketinden profesyonel yönetim ve kurumsal yapıya değişim sürecine liderlik etti. Bu süreç zarfında TAM (Teknik Alüminyum Mükemmellik
Kültürü) çerçevesinde mükemmellik ve insan odaklı kurum kültürü
dönüşümünü de yönetti.

Akay, Genel Müdürlüğü süresince, şirketin strateji yönetiminin kurulması ve yayılımı, teknolojisinin güncel hale getirilmesi, Ar-Ge
altyapısı ve yeni ürün ile rekabet gelişimi, kapasite kullanım optimizasyonu, iç ve dış pazarlarda büyüme, müşteri memnuniyeti ve
güveni, iş ve saha süreçlerinin haritalandırması ve yalınlaştırılması,
sürdürülebilirlik ve insan odaklılık konularında çalışmalara imza attı.
Bu dönemde firma karlılığı, çalışan bağlılığı, müşteri memnuniyeti
skorlarında üst düzey sonuçlar alındığı gibi bakanlık onaylı Ar-Ge
merkezi kurulumu, Turquality marka teşvik programına kabul ve YYS
sistemine geçiş gibi zor projeler başarı ile hayata geçirildi.
1973 doğumlu olan Akay, Adolf Reichwein Gymnasium (Almanya)
ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin ardından, lisans eğitimini İstanbul
Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde ve yöneticilik kariyeri paralelinde Sabancı Üniversitesi’nde yüksek lisansını (Executive MBA)
tamamladı.
Evli ve 1 çocuk babası olan Akay, ileri derecede Almanca ve İngilizce
biliyor.
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While performing the Corporate Strategy and Marketing Director position for Assan Aluminium between 2012 and 2015, Mr. Akay took
responsibility as the representative of the sector with his know-how
about global markets and competition in Turkish Aluminium Industrialists Association (TALSAD), Turkish Exporters Assembly (TIM) and
European Aluminium Association (EAA) and Wirtschaftsverband
Großhandel Metallhalbzeug (WGM).
In 2015, Mr. Akay stepped up to the General Manager position in
Teknik Aluminium, the first industrial aluminium manufacturer in
Turkey, and led the transformation from a family-owned company
to a corporate structure. In this process, he also directed the corporate
culture transformation towards perfection in terms of TAM (Teknik
Aluminium Perfection Culture) and human-oriented practices.
During his term as a general manager, Mr. Akay initiated and managed projects such as the establishment and expansion of strategy
management of the company, modernization of the technology used,
gaining competitive advantage with R&D infrastructure and new
products, capacity usage optimization, growth in both local and international markets, customer satisfaction and loyalty, mapping and
simplification of business and field processes, sustainability and human-oriented practices. In this process, he has achieved high scores in
terms of employee loyalty and customer satisfaction in addition to successful results in the establishment of a certified R&D center, ascension
to Turquality Brand Support Program, and the adoption of Authorized
Economic Operator (AEO) system.

Born in 1973, Mr. Akay studied in Adolf Reichwein Gymnasium (Germany) and Cağaloğlu Anadolu High Schools and he has a Bachelor’s
Degree from the Department of Economics of Istanbul University and a
Master’s Degree from Sabancı University (Executive MBA).
Married and father of one, Mr. Akay has very good command of both
German and English.
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SCM World, Schneider Electric’i Yılın
Müşteri İnovasyonu Ödülüne Layık Gördü
chneider Electric, 2018 Power Of The Profession’da Tedarik Zincirinde Yenilik dalında sunulan Yılın Müşteri İnovasyonu ödülünü kazandı. Bu sene dördüncüsü gerçekleştirilen Power Of The
Profession, SCM World tarafından her yıl düzenli olarak veriliyor.

S

Şirket, 2017 yılı itibariyle, 44’ün üzerinde ülkede yaklaşık 207 üretim
tesisi ve 98 dağıtım merkezinden oluşan tedarik zincirine sahip. Bu
kapsamda 11 milyar Euro’luk Global Tedarik Zinciri Operasyonları’nı
130.000’in üzerinde sipariş hattında her gün çalışan 86.000 kişi ve

Schneider Electric bu ödülü daha önce 2015 ve 2016 yıllarında da kazandı. Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan
Schneider Electric, SCM World tarafından her yıl gerçekleştirilen Power Of The Profession’da, Yılın Müşteri İnovasyonu ödülünü kazandı.
Bu sene dördüncüsü düzenlenen ödül töreninde Schneider Electric
de Tedarik Zincirinde Yenilik dalında ödüle layık görüldü. Schneider
Electric bu ödüle 2015 ve 2016 yıllarında da layık görülmüştü.
SCM World Live Americans konferansının bir parçası olarak düzenlenen ödül töreni, sektörün önde gelen üst düzey tedarik zinciri
profesyonellerini bir araya getirdi. Bir Gartner topluluğu olan SCM
World, ödüllerle kritik global sorunları çözmeyi amaçlayan çeşitli
taahhütleri ve programları teşvik etmeyi amaçlıyor.
Sürdürülebilir Başarı
Schneider Electric tedarik alanına oldukça büyük yatırımlar yapıyor.

260.000 referansla gerçekleştiriyor. Sürdürülebilir başarı odaklı
performanslarıyla bu ödüle layık görüldüklerini belirten Schneider
Electric Global Tedarik Zinciri Operasyonları İdari Başkan Yardımcısı
Mourad Tamoud; “Her yıl verilen SCM ödüllerinde bir kez daha Yılın
Müşteri İnovasyonu ödülünü almak, Schneider Electric için bir onurdur. Tedarik zincirimizi, müşterilerin satın alma davranışlarına odaklanan ve çözümlerini de bu yönde özelleştiren bir lojistik platformu
olarak yönetiyoruz. Bu ödülün de bu alanda yarattığımız başarının
bir kanıtı olduğuna inanıyoruz.
Tedarik zinciri ekiplerimize, özellikle bu sektörel ödüle adanmışlıkları ve lojistik ve dağıtım ağımızı grup için önemli bir rekabet avantajı
haline getirmeye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
Bu ödül, geleceğin tedarik zinciri olmak için dijital dönüşümlere uçtan uca yön veren ekiplerimiz için harika bir itici güç olmuştur” dedi.
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2018 Middle East Electricity Uluslararası Elektrik ve
Elektronik Ürünleri Fuarı’na Katılan Makel Görkemli
Standı ile Göz doldurdu

M

Makel was Applauded in 2018 Middle East Electricity International
Electric-Electronic Exhibition for its Remarkable Stand

akel Şirketler Grubu, sektörün en önemli organizasyonları arasında gösterilen, Middle East Electricity Uluslararası
Elektrik ve Elektronik Ürünleri Fuarı’na katıldı. 6-8 Mart tarihleri arasında Dubai’de düzenlenen, Middle East Electricity Uluslararası Elektrik ve Elektronik Ürünleri Fuarı’na katılan Makel, ürünleri
ve standı ile yoğun ilgi gördü. Hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda
yoğun ilgi gören, geniş ürün yelpazesi ve hizmet odaklı şirket kimliği
ile standa gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayan Makel, fuarda ilgi
odağı oldu.

Yeni tasarladığı ve pazara yakın dönemde sunduğu İngiliz Tipi Anahtar ve Priz Serisi, Anahtar-Priz, LED aydınlatma, şalt ve endüstriyel
ürünler, smarthome akıllı ev sistemleri, ürünleri hakkında detaylı
tanıtım yapıldı. Fuar da Makel’i iş ortakları ve müşterileri de yalnız
bırakmadı.
İstikrarlı bir şekilde gelişmeye devam eden, piyasaya yeni ürün sunan ve müşteri memnuniyeti ile adından sıkça bahsettiren Makel,
Middle East Electricity Uluslararası Elektrik ve Elektronik Ürünleri
Fuarı’nı başarıyla tamamladı.
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Makel Holding participated in 2018 Middle East Electricity International Electric-Electronic Exhibition, one of the most important

events of the sector. Makel participated in the Middle East Electricity
International Electric-Electronic Exhibition, held March 6-8 in Dubai,
and drew attention both with its products and stand. Makel hosted
its guest in the best way possible, emphasizing its corporate value of
being service-oriented, and showcased its wide range of products applauded both in local and international markets.
The company found the chance to introduce its new Type G Switch and
Socket Series, Switch & Socket Products, LED Lighting Products, Industrial Products, Smarthome Smart Home and Automation Systems.
Makel’s business partners and customers were also there for the company throughout the fair.
A company which grows continuously, introduces new products to the
market and a company applauded for the customer satisfaction it creates, Makel successfully showcased its products in Middle East Electricity International Electric-Electronic Exhibition.
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Erse Kablo, Gümüş Sponsor Olduğu Yıldız Teknik
Üniversitesi 14. RLC Günleri’nde Öğrencilerle Buluştu

E

rse Kablo, 20-21-22 Şubat tarihlerinde düzenlenen Yıldız Teknik
Üniversitesi 14. RLC Günlerin’e Gümüş Sponsor olarak, Davutpaşa
Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türkiye’nin çeşitli mühendislik fakültelerinden gelen öğrencilerle buluştu.

Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren IEEE Öğrenci
Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen RLC Günleri, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin en köklü etkinliklerinden biri olmakla
birlikte, Elektrik Sektörü’nün de en çok bilinen öğrenci etkinliğidir.
RLC Günleri “Sadece Derse Girerek Mühendis Olunmaz” sloganı ile

Türkiye’de öğrenci, sanayi ve akademisyen işbirliğine olanak sağlaması bakımından çok önemli bir yere sahiptir. Etkinlik bünyesinde
gerçekleştirilen oturumlarla sektörler ile üniversitenin karşılıklı
olarak birbirlerinden beklentilerinin tartışılacağı bir platform oluşturulmaktadır. Genel olarak elektrik, elektronik, otomasyon, enerji
ve otomotiv konularının işlendiği RLC Günleri organizasyonunun, bu
yıl 14.’ sü düzenlendi.
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Üniversiteler ve öğrencilerle iletişimini arttırmayı hedefleyen Erse
Kablo, RLC Günleri’nde Gümüş Sponsor olarak öğrencilerle buluşmanın heyecanını yaşadı. 20 Şubat Salı Günü, saat 14:00’da, yoğun
bir katılımla gerçekleşen oturumda, Erse Kablo “Geleceğine Yön Ver:
Kablo ve Mühendislik” adlı sunumuyla öğrencilerle ve akademisyenlerle biraraya geldi. Sunumda, öğrencileri bilgilendirmek, sektör
için daha bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlamak adına, Erse
Kablo’nun kurumsal yapısıyla beraber bu sektörde çalışmak isteyen

bir mühendisin genel özellikleri yanında günümüzde ve gelecekteki
bir mühendisin beklenen özellikleri anlatıldı. Erse Kablo üretimindeki sektörde katma değer yaratan Ervital marka yangına dayanıklı
kablolarının genel yapısı ve test videoları da izletilerek, öğrencilerin
zayıf akım kablolarla ilgili genel bilgiye sahip olması sağlandı. Oturumun sonunda ise çekiliş yapılarak, üç öğrencinin Kapadokya tatili
kazanmasıyla, öğrencilerle keyifli dakikalar yaşandı.

Erse Kablo olarak, yoğun ilgi gördüğümüz organizasyonda, standımızı ziyaret edip iletişim kurduğumuz tüm öğrencilere, akademisyenlere ve ekibimize teşekkür ederiz.
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Kablo Sanayicileri Derneği İsmi ve Yeni Logosuyla
Hizmet Vermeye Devam Edecek

T

ürkiye’nin önde gelen kablo sanayicilerini çatısı altında toplayan Kablo Sanayicileri Derneği, gerçekleşen Genel Kurul
Toplantısı’nda alınan karar ile, Türk Kablo Sektörü’ne yeni ismi
KABLODER ve yeni logosuyla hizmet vermeye devam edecek.

kış açısı ile hizmet vermeye devam edecek. Gerçekleşen değişiklik
hakkında konuşan KABLODER Başkanı Erkan Aydoğdu, “Dünya hızla
gelişiyor; bu değişimden elbette kablo sektörü de doğrudan etkileniyor. 20 yıl önce derneğimiz kurulduğunda, sektörümüzün yapısı

KABLODER Başkanı Erkan Aydoğdu

Türk Kablo Sektörü’nü temsil eden, sektörün gelişmesi, sorunların
tespiti ve çözüme ulaştırılması, kalite bilincinin yaygınlaştırılması
gibi konularda sektör yararına faaliyetlerde bulunmak amacıyla,
Aralık 2000’de İletken Sanayicileri Derneği adı ile kurulan Kablo
Sanayicileri Derneği (Toplantısı’nda alınan karar ile, Türk Kablo
Sektörü’ne yeni ismi KABLODER), Başkanı Erkan Aydoğdu önderliğindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bugün 20 üyesi
bulunan KABLODER, 14 Mart 2018 günü Florya Develi Restaurant’da
gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar ile, Kabloder
ismini alan dernek, Türk Kablo Sektörü’ne farklı isim ancak aynı ba-
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bugünden çok farklıydı. Hem bu değişim ihtiyacına cevap vermek
hem de derneğimizin eski adının yarattığı kafa karışıklığını ortadan
kaldırmak amacıyla, yolumuza derneğimizin varoluş amacını net
bir şekilde açıklayan, Kablo Sanayicileri Derneği KABLODER olarak
devam ediyoruz” dedi. Türk Kablo Sektörü’nün başvuru ve buluşma
noktası olan KABLODER, isim değişikliğini takiben web adresini de
yenileyecek.
Bundan böyle www.kabloder.org.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek
olan KABLODER, yakında Kabloder ismiyle sosyal medya da aktif olarak yer alacak.
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Legrand LCS3 Yapısal Kablolama Sistemleri
Legrand’s LCS3 Structured Cabling Systems

L

egrand’dan üç anahtar kelime; performans, esneklik ve verimlilik. Legrand, son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği yeni nesil
LCS3 Yapısal Kablolama Sistemleri ile sıradanlığa meydan okumaya devam ediyor. Fonksiyonları ve genişletilmiş ürün gamıyla
LCS3, uygulamacıların ve sistem entegratörlerinin projelerinde daha
yüksek performans, verimlilik ve esneklik elde edebileceği çözümleri
sunuyor.

Bina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler konusunda
uzman Legrand Grubu, son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği LCS3
Yapısal Kablolama Sistemleri ile sıradanlığa meydan okuduğunu bir
kez daha kanıtlıyor.
Yeni fonksiyonları ve genişletilmiş ürün gamıyla LCS3, LAN ve Data
Center pazarındaki global yatırımcıların, uygulamacıların ve sistem
entegratörlerinin projelerinde daha yüksek performans, verimlilik
ve esneklik elde edebileceği çözümleri bir araya getiriyor. 25 Gb/s ve
40 Gb/s Base-T Ethernet uygulamaları sayesinde veri merkezlerde ve
IT odalarında yüksek kapasitenin ismi olan LCS3 ile Legrand, kullanıcısına 25 yıllık sistem performans garantisi sözü veriyor.
Yenilikçi sürgülü kaseti, bas-çıkar mekanizması ve yeni jenerasyon
hızlı sabitleme teknolojisiyle LCS3, kurulum aşamasında uygulamacıya kolaylık sağladığı gibi teknik servis çalışanına da hızlı bakım ve
onarım faaliyetinde bulunabilme imkanı sunuyor. Hem fiber hem de
bakır kombinasyonunu tasarımına kodlayan LCS3, Legrand’ ın Ar-Ge
destekli inovasyona olan bakış açısını kanıtlıyor.
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Legrand’s three key assets: performance, scalability and efficiency.
Legrand denounces ordinariness with its new generation of LCS3
Structured Cabling Systems developed using the latest technology.
With its functions and extensive product range, LCS3 allows for solutions aimed at higher performance, efficiency, and scalability in projects undertaken by operators and system integrators.
Legrand Group, a specialist in products and systems designed for electrical and digital infrastructure, denounces ordinariness with its LCS3
Structural Wiring Systems developed using the latest technology.
With its new functions and extensive product range, LCS3 allows for
solutions aimed at higher performance, efficiency, and flexibility in
projects undertaken by global investors, operators and system integrators operating in the LAN and Data Center market. The go-to brand
for data centers and IT rooms thanks to its 25 Gb/s and 40 Gb/s BaseT Ethernet applications, LCS3 by Legrand offers system performance
warranty for 25 years to the users.

Meanwhile, the new rack servers of LCS3 allow optimizing energy,
and both installation and maintenance are made easier by the new
generation fast&easy fixing system and automatic pull-out sliding
cassettes. Having coded fibre and copper combination into its design,
LCS3 stands out as the living proof of Legrand’s attitude towards R&Dbased innovation.
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Yeni Havalimanı İstanbul’a Dev Tasarruf Sağlayacak

Y

eni havalimanı ile 33.2 Milyon Lira tasarruf sağlanacak.19 bin
hanenin tükettiği elektrik ve 5 bin 500 hanenin tüketimine
denk su tasarrufu yapılacak. İstanbul Yeni Havalimanı’nda, yılda 19 bin hanenin tükettiği elektrik ve 5 bin 500 hanenin tüketimine

Yüzde 40’a Varan Tasarruf Sağlanacak
Terminalde yüzde 40’a kadar su tasarrufu yapılacak. Çift cepheli yalıtımlı camlarla terminal binası içerisinde daha verimli iklimlendirme
yapılarak enerji tasarrufu da sağlanacak. Camlar, terminal binasına

denk su tasarrufu yapılacak. Bu sayede İstanbul Yeni Havalimanı yılda 33.2 Milyon Lira tasarruf ettirecek. Terminal; yağmur suyu, geri
dönüştürülmüş su ve gri suyu kendi ihtiyaçları için kullanacak şekilde dizayn edilmiş durumda.

yaklaşık yüzde 20 enerji tasarrufu getirecek. Bu arada İstanbul Yeni
Havalimanı’ nda ORAT (Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Transferi)
uygulamalarına tüm hızıyla devam ediliyor. Havalimanının paydaşları ve personeli için planlanan alıştırma eğitimleri kapsamında
HAVAŞ, Çelebi ve TGS Yer Hizmetleri şirketlerinin eğitimlerine başlanıldı.
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Sektörüm Dergisi

Özdaş Mühendislik

İmalat endüstrisinin lider fuarı WIN Eurasia Automation, 15-18
Mart 2018 tarihlerinde Tüyap’ta ziyaretçilerini ağırladı. 4 günün sonunda, görücüye çıkan yenilikler ve ziyaretçi yoğunluğu açısından
son yılların en ilgi çekici ve başarılı endüstri etkinliği gerçekleşti.
Toplam 14 salonda Otomasyon Eurasia, Hydraulic & Pneumatic
Eurasia, Electrotech Eurasia ve CeMAT Eurasia fuarlarını bir araya
getiren WIN EURASIA Automation, farklı ülkelerden katılımcılara
ev sahipliği yaptı.
Sektörüm Dergisi Reklam Koordinatörü Rabia VATAN’da WIN Eurasia Automation Fuarı’ndaydı.

Kardeş Elektrik
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Afc Metal

Amper Elektrik

Ardıç Elektrik

Artım Metal

Astor Transformatör

Ceylan Kalıp
Nisan April 2018
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Corbus Elektrik

Dtm Elektroteknik

Emas Elektrik

Erdoğan Metal

Erka Kablo

Esen Elektrik
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Esu Kablo

Göldağı Kablo

GSMU

Kahraman Kalıp Elektrik

Lefa Elektrik

Liva Grup
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Mekas Kablo

Mitsubishi Electric

Mutlusan Elektrik

Onurfix Elektrik

Ortaç Elektrik

Oskar Kilit
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Sespan Pano

Sigma Elektrik

Sinerji Grup

Surtaş Trafo

Tecsystem-Mondial
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Teknik-El Pano

Tem Teknik

Trio Kablo

Varsan Statik

Vatan Kablo

YILKOMER
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Aksa Elektrik ve Türk Telekom
Güçlerini Birleştirdi

T

ürkiye‘nin lider enerji şirketi Aksa Elektrik, Türk Telekom ile iş
birliği anlaşması imzaladı. Bu iş birliği kapsamında aboneler,
Aksa Elektrik satış noktalarında Türk Telekom’un birbirinden
avantajlı internet paketlerine ulaşabilecekler. İmza töreni, Aksa
Elektrik Ticaret ve Satış Genel Müdürü Murat Kirazlı ve Türk Telekom
CEO’su Dr. Paul Doany’nin katılımıyla gerçekleşti.

Aksa Elektrik ile Türk Telekom arasında iş birliği anlaşması imzalandı.
Aksa Elektrik abonelerini birbirinden avantajlı fırsatlarla buluşturacak bu iş birliği kapsamında müşteriler, Türk Telekom internet aboneliğini kolay ve zahmetsizce yapabilecek. Anlaşma, Aksa Elektrik
abonelerine pek çok avantaj sunarken, serbest tüketici olarak nitelendirilen müşteriler ise ayda 75 TL’nin üzerinde elektrik tüketmeleri
halinde, Aksa Elektrik ve Türk Telekom’un ortaklaşa hayata geçireceği özel kampanyalardan, hizmet ve ürünlerden faydalanabilecek.
Tüm Türkiye’de 2,1 Milyon üzerinde aboneye hizmet veren Aksa
Elektrik Ticaret ve Satış Genel Müdürü Murat Kirazlı imza töreninde
şunları söyledi: “Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan enerji ve telekom alanlarında hizmet veren iki dev şirket bu iş birliği kapsamında
güçlerini birleştirdi. Bu anlaşma, Aksa Elektrik olarak müşterilerimize en iyi hizmeti götürebilmemiz için büyük bir fırsat oldu. Rekabet
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koşullarının her geçen gün tüketicilerimiz lehine değiştiği günümüzde, onların ihtiyaçlarını karşılamak, taleplerine cevap verecek
en avantajlı hizmetleri onlara bir arada sunabilmekten geçiyor. Müşterilerimizin Aksa Elektrik satış noktalarında faydalanabileceği bu iş
birliğinin her iki taraf için de güzel işlere vesile olmasını diliyor, bu ve
bunun gibi ortak projelerin devamının gelmesini temenni ediyoruz.’’
Toplam 41,7 milyon abone ile Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un CEO’su Dr. Paul Doany, Türkiye’de
internet penetrasyonunun yüzde 50’lerde, Avrupa’da ise yüzde 70
seviyelerinde olduğunu hatırlatarak Aksa Elektrik ile olan iş birliği
hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Türk Telekom olarak ana hedeflerimiz arasında Türkiye’deki internet penetrasyonunu artırmak
ve de ülkemizin her noktasında internet kullanımının eşit seviyelerde olmasını sağlamak yer alıyor. Ancak bu sayede, Türkiye için
sürdürülebilir bir kalkınma yaratabilir; ülkemizi geleceğe bağlayarak
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almasını sağlayabiliriz. Bu hedef ve bilinçle, Sayın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanımız Ahmet Arslan’ın Mart ayında Kars’ta başlatmış olduğu
“İnternetsiz Ev Kalmasın” seferberliğine ilk yanıt veren şirket olduk.
Evde internetin yaygınlaşması amacıyla 4 Mbps’ye kadar limitsiz 20
GB internet paketini vatandaşlarımıza oldukça erişilebilir fiyatlarla
sadece 14,90 TL’ye sunduk. Ayrıca, toptancı şapkamızla bu paketi
diğer internet servis sağlayıcı şirketlere hiçbir kar koymadan sunduk
ki onlar da müşterilerine benzer fiyatta önerebilsinler. Ek olarak,
Türk Telekom’un nesnelerin interneti (IoT) alanında en önemli değer
yaratabileceği alanlardan birini enerji sektörü olarak görüyoruz ve
Aksa Elektrik ile imzaladığımız bu iş birliği sayesinde önümüzdeki
on yılda talep ve arz arasında olabilecek dengesizlikleri ortadan
kaldırma anlamında önemli sinerjiler ve fırsatlar yakalayacağımızı
düşünüyoruz. Aksa Elektrik ile daha fazla tüketiciyi internet dünyasının nimetleri ile buluşturmak amacıyla iş birliğine gitmekten ve
tek noktadan tüketicilerin en temel ihtiyaçlarından olan elektrik ve
internet ürünlerini sunabilmekten büyük heyecan duyuyoruz. İleride
tüketicilerin faydasına ve de ülkemizin kalkınmasına yol açacak yeni
iş birlikleri yapmaya devam edeceğiz.”
Satışlar Başladı
Aksa Elektrik ve Türk Telekom ortaklığında hayata geçen iş birliği
kapsamında Aksa Elektrik satış noktalarında Türk Telekom’un internet paketlerinin satışı başladı. Türk Telekom’un 14,90 TL’lik 4 Mbps’ye
kadar limitsiz 20 GB internet paketi başta olmak üzere kampanyalı
ve kampanyasız internet ürünleri aboneler tarafından ilgi görüyor.
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TD Elektronik Ürün Yöneticisi Murat ARIKPINAR: “Delta Endüstriyel Güç Kaynaklarının
(IPS) Türkiye’de ki Satış ve Dağıtımı TD Elektronik A.Ş. Tarafından Yapılmaktadır”
Murat ARIKPINAR, Product Manager of TD Electronics: “TD Electronics Inc. is the Authorized Retailer
and Distributor of Delta’s Industrial Power Supplies (IPSs) in Turkey”
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Rabia VATAN : Bize Delta’ dan bahseder misiniz?
Murat ARIKPINAR : Delta Elektronik Genel Merkezi Tayvan Taipei dir. Kurucusu Bruce C.H. Cheng 1936 doğumlu olup 1971’
yılında Tayvan da Delta markası ile Televizyon parçaları üreten firmasını kurdu. Hızla büyüyen Delta kısa sürede dünya markası olan Dell markasının en büyük güç elektroniği, adaptör ve güç kaynağı tedarikçisi oldu. Güvenilir ürünleri ile dikkatleri
üzerine çeken Delta tüm dünyada aranan güç kaynağı çözüm noktası haline geldi.
Kurucusu Bruce C.H. Cheng 2012 yılın kadar Delta’nın lideri olarak görevine devam etti, firmaya yeni dinamizim katması için
2012 yılında oğlu Ping Delta’nın CEO’su oldu.
Apple, Delta’nın en büyük müşterisidir ve 2016 gelirlerinin % 8’ini oluşturmaktadır.
DeltaPSU (Power Supply Unit) – (Güç Kaynağı ünitesi)
1971 yılında kurulan Delta, güç ve termal yönetim çözümlerinde küresel bir liderdir. “Daha iyi bir yarın için yenilikçi, temiz
ve enerji açısından verimli çözümler geliştirme” misyonu, küresel iklim değişikliği gibi kilit çevre konularına odaklanıyor.
Delta’nın enerji elektroniği ve otomasyon alanındaki temel yeterlilikleri ile enerji tasarrufu sağlayan bir çözüm tedarikçisi
olarak, güç elektroniği, otomasyon ve altyapı kategorileri bulunmaktadır.
Delta, %90’dan fazla verimlilikle SMPS güç kaynakları, % 98’e kadar telekom güç kaynakları ve % 98.8’e kadar verimlilik sağlayan PV dönüştürücüleri de dahil olmak üzere endüstrideki en verimli güç kaynakları ürünlerin sunmaktadır. Aynı zamanda
%96’dan fazla verimlilik ile 80 Plus Titanium sertifikalı dünyanın ilk sunucu güç kaynağı geliştirmiştir. Yıllık satış gelirlerinin
% 6-7’sini Ar-Ge’ye düzenli olarak yatırmaktadır ve Tayvan, Çin, Avrupa, Hindistan, Japonya, Singapur, Tayland, ABD’de ve
dünyanın farklı noktalarında Ar-Ge yatırımları vardır.
Delta, yenilikçilik, tasarım ve kurumsal sosyal sorumluluk için uluslararası ödülleri bulunmaktadır. 2011’den bu yana Delta
prestijli Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünyası Endeksi (DJSI World) için her yıl seçilmektedir. 2016’da, Global yatırımcıların
takibindeki; Gelişmekte olan piyasalar endeksine (DJSI Emerging Markets Index) 4 yıllığına dahil edilmiştir. Delta, İklim Değişikliği Liderlik Düzeyinde CDP (Eski adıyla İklim Bilgilendirme Projesi) çalışmaları ile göz doldurmuştur.
Rabia VATAN: Would you tell us about Delta?
Murat ARIKPINAR : Delta Electronics Headquarters is located in Taiwan Taipei. The Founder Bruce C.H. Cheng was born in 1936,
and in 1971 he established a company in Taiwan that produces TV parts with Delta brand. The fast-growing Delta quickly became
the largest power electronics, adapter and power supplier of the world brand, the Dell brand. By attracting attention under its
reliable products, Delta has become the most desired power supply solution brand all over the world (Apple is the largest customer
of Delta and accounts for 8% of its 2016 revenue).
The founder Bruce C.H. Cheng continued to serve as the leader of Delta until 2012, then, in order to, improve the dynamism of the
company his son Ping Delta in 2012 became CEO of the DELTA.
Delta PSU (Power Supply Unit)
Founded in 1971, Delta is a global leader in power and thermal management solutions. The mission of “developing innovative,
clean and energy efficient solutions for a better tomorrow” focuses on key environmental issues such as global climate change.
Delta’s Power Electronics, Automation and Infrastructure categories are the main suppliers of energy-saving solutions with its
fundamental competencies in power electronics and automation.
Delta offers the most efficient power supply products in industry, including SMPS power supplies with over 90% efficiency, telecom power supplies up to 98% and PV converters delivering up to 98.8% efficiency. At the same time it has developed the world’s
first server power source with 80% Titanium and more than 96% efficiency. R&D investments are made in Taiwan, China, Europe,
India, Japan, Singapore, Thailand, USA and at different points of the world.
Delta has international awards for innovation, design and corporate social responsibility. Since 2011, Delta has been selected
every year for the prestigious Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World). In 2016, It has been included in the emerging
market index (DJSI Emerging Markets Index) for 4 years. Delta has been appreciated with the CDP (formerly Climate Disclosure
Project) studies at the Climate Change Leadership Level.
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İklim değişikliğinin meydan okumasına tepki olarak Delta, insanlığın sürdürülebilir kalkınmasına büyük katkıda bulunan, yenilikçi,
enerji tasarruflu ürünler, çözümler ve hizmetler geliştirmeye ve araştırma çalışmalarına devam edecektir.
Delta, 1971’den beri yıllık% 31.0 büyüme oranına ulaşarak güçlü ve
istikrarlı bir mali performans sunmaya devam etmektedir. 2016’daki
Delta’nın konsolide edilmiş dünya çapındaki satış geliri 7.782 milyar
ABD Dolar’ı olarak gerçekleşmiştir.

Delta Türkiye iş birliği için neden TD Elektroniği tercih etti?
TD Elektronik A.Ş. LED bazlı aydınlatma sistemleri komponentlerinin
dağıtımını yapmak üzere İtalyan firması Tecnika Due Srl firması ile
ortak olarak 2008 yılında kurulmuştur. Kısa süre içerisinde aydınlatma alanında yeni teknolojileri Türkiye’ye getirerek pazar lideri ve
öncü firma niteliğini kazanmıştır.
2010 yılında, %100 Türk sermayeli olarak faaliyetlerine devam etmektedir. TD Elektronik A.Ş., bugün itibari ile ürün gamını LED aydınlatma, kablosuz iletişim sistemleri, pcb tasarım ve tedarik, güç
kaynağı tedarik ve dağıtım alanında lider firma özelliğini koruma
bilincinde hizmet vermeyi sürdürmektedir.
2012 yılında, artan LED bazlı aydınlatma ihtiyaçlarında ki ara mamul çözümlerini daha hızlı, güvenilir ve kaliteli bir şekilde sunmak
adına TD Aydınlatma Çözümleri- TLS Teknoloji Sistemleri firmasını
kurmuştur. Kendi bünyesinde ki Ar-Ge ve tasarım mühendisleri
ile elektronik kart tasarlayan, son sistem laboratuvar ekipmanı ile
elektronik, ısıl ve fotometrik testleri de kendi bünyesinde yapmaktadır. Otomatik dizgi hatları ile el değmeden reel değer ile saatte
180.000 komponent kapasitesi ile dizgi üretimini, tamamen ESD
koruması yapılmış alanda sürdürerek hızlı ve kaliteli çözümü müşterilerine sunmaktadır.
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In response to the challenge of climate change, Delta will continue to
develop and research innovative, energy-saving products, solutions
and services that have made a significant contribution to the sustainable development.
Delta continues to deliver strong and stable financial performance,
achieving annual growth rate of 31.0% since 1971. Delta’s worldwide
consolidated sales revenue in 2016 was $ 7.782 billion.
Why TD Electronics has chosen to collaboration by Delta in Turkey?
TD Elektronik was founded in 2008 in partnership with the Italian
company Tecnika Due Srl to distribute the components of LED-based
Lighting Systems. By bringing new technologies in the lighting field
in Turkey in a short time it has become a market leader and pioneer
of the market.
In 2010, it continues its activities with 100% Turkish capital. As of today, TD Elektronik A.Ş. continues to serve its product range in the field
of LED Lighting, Wireless Communication Systems, PCB Design and
Power Supply unit, as a leader company in the Turkey market.
In 2012, TD Lighting Solutions (TLS) was established to provide intermediate solutions in the increasing LED-based lighting needs in a
faster, reliable and quality manner. It also makes electronic, thermal
and photometric tests with the latest system laboratory equipment,
designing electronic card thanks to its own R&D and design engineers.
It provides fast and high quality solution to its customers by fast and
fully automatic assembly line with Capacity of 180,000 Component
assembly at an hour’s in the fully ESD protected area.
TD Elektronik Inc. professionally provides its business partners with a
wide range of services, from the creation of market strategies for new
products to creating business partners, creating demand, proposals for
local distribution channels and financial risk calculations.
The engineers of the sales team of TD Elektronik, work together with
the customers in the R&D and U-Ge departments and use their knowledge and skills in the technological area for the success of the customers. TD Elektronik with consideration of that the success of business
partners as its own success, is continuing its services in the global
market.
because of that This dynamic spirit of TD Electronics is close to DELTA
architecture, the Delta chooses TD Electronics as its partner in Turkey
side.
When did Delta PSU came out with its own brand?
In 2008, Delta introduced its own brand of standard power supply
units (PSU) you can find on this site which offer customers the same
world class technology and quality that Delta’s ODM partners demand.
Delta offers more standard power supply solutions for a wide variety of
demand applications due to the rapid increase in the popularity of the
CliQ DIN Rail Power Supply and PMC Panel Mount Power Supply series.
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TD Elektronik A.Ş., tedarikçisi olduğu iş ortaklarına yeni ürünler için
pazar stratejileri oluşturma safhasından, talep oluşturmaya, lokal
dağıtım kanalları önerilerinden, finansal risk hesaplarına kadar iş
ortaklığının getirdiği birçok hizmeti profesyonel olarak sağlar.
Talep yaratma konusunda öncü firma olan TD Elektronik A.Ş.’nin satış
kadrosundaki mühendisleri, müşterileri ile birlikte Ar-Ge ve Ür-Ge
safhalarında iş ortakları ile beraber çalışıp teknolojik alandaki bilgi
ve becerilerini müşterilerinin başarısı için kullanmaktadır. İş ortaklarımızın başarısını kendi başarısı olarak özümseyen TD Elektronik,
alanında lider, kaliteli ve yenilikçi ürünleri bünyesine katarak gelişen
global pazarda hizmetlerine devam etmektedir.
Bu, dinamik yapı Delta Elektronik ruhuna benzer bir yapı teşkil etmesi nedeni ile Delta’nın Türkiye birliktelik tercihi TD Elektronik’ten
yana olmuştur. Bu birlikteliğe güç ve enerji katması için TD Elektronik yapılanmasına güç katmış ve ilgili alan için yeni istihdamlar ve
yatırımlar yürütmektedir.
Dell ile başlayan ve uzun yıllar farklı markalara güç kaynağı
üreten Delta PSU kendi markası ile ne zaman satışa çıkmıştır?
2008 yılında Delta, müşterilerine Delta’nın çözüm sunduğu büyük
marka değerleri olan çözüm ortaklarının talep ettiği dünyaca ünlü
teknoloji ve kaliteyi kendi markası ile standart güç kaynağı ünitelerini (PSU) satışına başladı. Delta, CliQ DIN Raylı Güç Kaynağı ve PMC
Panel Montajlı Güç Kaynağı Serisi’nin popülaritesinin hızla artması
nedeniyle, çok çeşitli talep uygulamaları için daha fazla standart güç
kaynağı çözümleri sunmaktadır.
Üreticiler neden Delta PSU tercih etmekteler?
CliQ ve CliQ II DIN Rail Güç Kaynağı Serisi, Power Boost gibi mükemmel ürün özellikleri ile sert ve zor endüstriyel ortamlarına dayanması için yapılmış son teknoloji tasarımlardır. Sağlam metal ve plastik
kasa modelleri IEC 60068-2 standardına göre darbe ve titreşime
testlerini sorunsuz geçmiş ve sertifikalını almıştır. Diğer bir DIN
Raya Montaj Serisi, ev otomasyonu ve yiyecek içecek endüstrilerinde
yaygın olarak benimsenen kompakt dolaplarda kullanılmak üzere
tasarlanmış olan Chrome DIN Raylı Güç Kaynağı Serisi’dir. Chrome
serisi, büyük uluslararası güvenlik standartlarına ile Bilgi Teknolojisi
Ekipmanı (ITE) ve Endüstriyel Kontrol Ekipmanları (ICE) ile birlikte
sertifikalandırılmıştır.
Delta’nın pano tipine montaj güç kaynağı birimleri, 15W’dan 600W’a
kadar değişen çıkış gücü ile piyasada en çok kullanılan nominal çıkış
voltajlarını sunan PM Serisi ürünlerinden oluşur. Tek fazlı güç kaynağı üniteleri, modellere bağlı olarak -20° C ila + 70° C arasında geniş
çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir. Ürünler farklı konnektör seçenekleri (Terminal bloğu, ön yüz ve kablo geçmeli) ile birlikte gelir ve
diğer tüm Delta Güç Kaynağı Üniteleri gibi duyarlı çevre dostu RoHS
Yönergesi 2011/65 / AB’ye tamamen uygundur.

Why most of producers prefer Delta PSU?
The CliQ and CliQ II DIN Rail Power Supply series with excellent product
features such as Power Boost are properly designed to withstand the
toughest and harshest industrial environments with excellent product
features such as Power Boost. Metal and plastic frame models have
passed the impact and vibration tests according to the IEC 60068-2
standard and have received a certificate. Another DIN railing installation series is the Chrome DIN Rail Power Supply series, which is
designed for use in compact cabinets that are widely adopted in the
home automation and food and beverage industries. The Chrome
series has been certified with major international safety standards,
along with Information Technology Equipment (ITE) and Industrial
Control Equipment (ICE).
Delta’s panel-mounted power supply units consist of PM series products that deliver the most commonly used nominal output voltages
on the market with output power ranging from 15W to 600W. Singlephase power supply units have a wide operating temperature range
from -20 ° C to + 70 ° C depending on the model. The products come
with different connector options and are fully compatible with the environmentally friendly RoHS Directive 2011/65 / EU as well as all other
Delta power supply units.

The latest generation of the Delta standard PSU is the PJ Open Case
Power Supply series. The most commonly used output voltages and
power ratios range from 15W to 150W. Low input current capability, PCBAs are also conformally coated to provide protection against
dust and chemical contaminants. Well-known Japanese production
connectors and capacitors that have proven themselves in the component’s market in production are used. Metal chassis and case cover
options are available for different installation preferences.
In which sectors are Delta PSU products used?
The major steps of the DELTA psu in Turkey are as bellow;
Shipbuilding, Yachting, Port area, Intelligent building solutions, Door
access control, Automatic doors, Ready made food machines, Machinery for different sectors, Hospital and Petrol and auxiliary machinery
equipment manufacturers, Refinery - petrol stations, Factory automation and control systems. medical machinery equipment manufacturing companies, wind energy and solar energy control systems, home
Nisan April 2018
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Delta standart PSU’nun en yeni serisi PJ Açık kasa Güç Kaynağı
Serisi’dir. En yaygın olarak kullanılan çıkış voltajları ve güç oranlarını 15W’dan-150W’a kadar çıkmaktadır. Düşük giriş akım özelliği,
PCBA’lara da toz ve kimyasal kirleticilere karşı koruma sağlamak için
konformal kaplama uygulanır. Üretimde komponet pazarında kendini ispatlamış tanınmış Japonya üretimi konektörleri ve kapasitörler kullanılmaktadır. Farklı kurulum tercihleri için metal şasi ve kasa
kapağı seçenekleri mevcuttur.
DeltaPSU (PowerSupplyUnit) ürünleri hangi sektörlerde kullanılmaktadır?
1971’den günümüzü tüm sektörler için üretim yapan Delta PSU’nun
ilk adımda Türkiye de başlıca;
Petrol ve Yan sanayi makine teçhizat üreticileri, rafineri – benzin
istasyonları, fabrika otomasyon – kontrol sistemleri, tersane, gemi,
yatçılık, liman sahası, akıllı bina çözümleri, kapı geçiş kontrol, otomatik kapılar, hazır gıda makinaları, farklı sektörlere yönelik makinalar,
hastane ve medikal makine teçhizat üretim yapan firmalar, rüzgar
enerjisi ve Güneş enerjisi kontrol sistemleri, Ev otomasyon sistemleri
Türkiye’deki makine imalatçıları için müthiş bir fırsat olarak görülmelidir.
Dünya markalarına enerji besleme çözümleri sunan Delta PSU TD
aracılığı ile artık Türkiye ki üreticilerinde hizmet vermektedir.
Farklılık yaratacak sektörler nelerdir?
Yerli imalat makine sektöründe güvenilirlik artırmak ve iyi bir çözüm
ortağı olmak için iş birliktelikleri geliştirilecektir.
Gemi sanayi için uluslararası kabul görmüş denizcilik sertifikaların
başında gelen Alman Loyd sertifikasına (DNVGL) sahip ürünler bulunmaktadır.
Medikal sektöre yönelik ürünleri var mı?
Delta Medical Power Solutions, sağlık ve tıbbi uygulamalar için
yüksek kaliteli ve güvenilir güç kaynakları sunma misyonunun bir
parçası olarak bu uygulamalar için yeni tip AC adaptör ve açık kasa
modelleri sunmaktadır.
Güçleri 40W ila 400W arasında değişen bu tasarımlar, IEC60950-1
ITE standartlarına ve IEC60601-1 3. baskı tıbbi standartlara (Risk
yönetimi raporu ile birlikte) sertifikalıdır ve mükemmellik sağlamak
için uluslararası kabul görmüş kalite yönetim sistemi ISO 13485 sertifikalı tesiste üretilmektedir. Buna ek olarak ürünler, Energy Star V
seviyesi gereksinimini karşılar ve akımı 0.1 mA’dan daha az toprak
kaçağı çeker.
Delta’nın titiz DFX (Design For Excellence) sürecini gerçekleştirmek
için geliştirilen ve üretilen bu tasarımlar, tıbbi ve sağlık ürünlerinizin
talep ettiği sağlamlık, kalite ve performansı sağlayacaktır.
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automation systems (It should be seen as a great opportunity for machinery manufacturers in Turkey).
The DELTA, which offers power supply solutions worldwide, Now serves
solutions to manufacturer in turkey and middle east through TD electronics.
Which sectors sense more difference?
Cooperation will be developed in order to increase reliability and become a good solution partner in the domestic manufacturing machinery sector. There are products with German Loyd certification (DNVGL),
which is one of the internationally recognized maritime certifications
for shipbuilding industry.

Do they have products for the medical sector?
Delta Medical Power Solutions offers new types of AC adapters and
open chassis models for these applications as part of its mission to
deliver high quality and reliable power supplies for healthcare and
medical applications.
These designs range from 40W to 400W and are certified to IEC60950-1
ITE standards and IEC60601-1 3rd edition medical standards (together
with the risk management report) and are manufactured with an ISO
13485 certified, internationally recognized quality management system, to ensure excellence. In addition, the products meet the Energy
Star V level requirement and draw less than 0.1mA of earth leakage.
These products, Designed and manufactured to fulfill Delta’s rigorous
Design For Excellence (DFX) process, will provide the robustness, quality and performance needed by your medical and healthcare products.
How long have Delta PSU been with you?
By date of 1 January 2018, the Delta Industrial Power Supply will be
on sales and distribution in Turkey via TD Electronics Inc. TD Electronic
Technical knowledge, speed and service will have added extra power
to Delta brand in Turkey’s market.
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TÜMSİAD Akdeniz Bölgesine Çıkarma Yaptı

2

017 yılı faaliyetlerini değerlendirmek ve 2018 yılı bölge eylem
planlarını istişare etmek üzere TÜMSİAD Akdeniz Bölge Toplantısı gerçekleştirildi. 3 Mart Cumartesi günü Mimar Sinan
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Mersin, Burdur, Hatay, Isparta, Osmaniye, Kozan şube

alanını gezdi. Programın devamında da proje yatırım, kurumsal
organizasyon, sektör ve eğitim konularında çalışmaların yapıldığı
toplantılar gerçekleştirildi. Sonrasında TÜMSİAD Yönetim Kurulu
Üyesi Gilan Mücevherat, Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Muharrem
Geylan Markalaşma ve Marka inşası konferansını verdi.
Akdeniz bölge toplantısında konuşma yapan TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, Akdeniz’in her zaman ticari, siyasi ve jeolopolitik
anlamda ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Bölgenin toplam GSMH’ya katkısının yüzde 10 civarında olduğunu belirten Doğan, “Bölgede kurulan petrol ve doğalgaz boru hatları, Ortadoğu ile
deniz bağlantısının bulunması ve bölge ticareti açısından Mersin ve
İskenderun limanları, turizm açısından da Alanya ve Antalya limanları, bölgenin önemini daha da artırmaktadır” dedi.

başkan ve komisyon üyeleri ve misafir olarak da Muğla şube başkan
ve üyeleri katıldı. Program öncesinde 2 Mart Cuma günü TÜMSİAD
Genel Başkanı Yaşar Doğan, Akdeniz Bölge Başkanı İbrahim Alimoğlu, Genel Sekreter M. Osman Kapıcıoğlu ve Antalya Şube Başkanı
Mesut Menzilcioğlu; TÜMSİAD’ın çalışmaları hakkında bilgi vermek
üzere Antalya Valisi Munir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Menderes Türel, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan
Solmaz ve Antalya Ticaret Odası Başkanı Davut Çetin’e nezaket ziyaretinde bulundu.
TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan

Açılış töreninin ardından programa katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan
Tütüncü, TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan ile birlikte 50 üye
firmanın stant açtığı ve ikili görüşmelerinin gerçekleştirildiği fuar
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Yaşam Kalitesi En Yüksek Bölge Olmak
Özellikle Akdeniz bölgesi için yenilenebilir enerji kaynakları konusu üzerinde durduklarını belirten Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bölgenin vizyonu olan ‘Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü, istihdam ve rekabet gücünü artırarak Türkiye’nin yaşam kalitesi en
yüksek bölgesi olmak’ inancını benimseyerek, bizler de TÜMSİAD
olarak bölge ekonomisine katkı sağlayacak fuarlar, alım heyetleri, iş
seyahatleri ve çalıştaylar düzenlemekteyiz. Ayrıca bölgede ortak iş
yapma kültürünün geliştirilmesi, yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi, ara elemanların yetiştirilmesi, rekabet gücünün artırılması
ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi konusunda üyelerimizle ve
komisyon başkanlarımızla çalışmalar yürütmekteyiz.”
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Neslihan Ogan Gümrükçü, Schneider Electric Türkiye
İran ve Orta Asya İnsan Kaynaklarından Sorumlu
Genel Müdür Yardımcılığı Görevine Atandı

N

eslihan Ogan Gümrükçü, Schneider Electric Türkiye, İran ve
Orta Asya İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak bölgenin İnsan Kaynakları stratejilerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına liderlik edecek. Enerji yönetimi ve

Yönetilmesi gibi geniş bir yelpazede İnsan Kaynakları alanında İş
Ortaklığı görevlerini yürüttü. 2008 yılında Insan Kaynakları’nda ilk
liderlik görevine getirilen Gümrükçü, Schneider Electric’teki yeni görevine atanmadan önce Novartis Teknik Operasyonlar Divizyonu’nda

Schneider Electric Türkiye İran ve Orta Asya İnsan Kaynaklarından Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Neslihan Ogan Gümrükçü

otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Türkiye,
İran ve Orta Asya İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Neslihan Ogan Gümrükçü’nün getirildiğini duyurdu. Gümrükçü, bölgesel çapta yeni nesil İnsan Kaynakları stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu olarak çalışmalarına
devam edecek.
Kariyerine Hexal Pharmaceuticals AG’de Yönetici Asistanı olarak başlayan Gümrükçü, 2002-2018 yılları arasında Novartis İlaç Şirketler
Grubu’na ait Sandoz İlaç Divizyonu’nda, İnsan Kaynakları alanında
çeşitli görevlerde bulundu. Bu dönemde Ücretlendirme Yönetimi,
Yetenek Yönetimi, Organizasyon Gelişimi Endüstriyel İlişkilerin
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IK Liderliğinin yanı sıra bağlı olduğu bölgede (Doğu Avrupa, Türkiye,
Hindistan, Afrika) Stratejik IK projelerinden sorumlu olarak görev
yapmaktaydı.
Aynı zamanda Yetenek Yönetimi ve Liderlik eğitimlerinde çeşitli sertifika programlarını tamamlamış olan Gümrükçü, özellikle kadınların iş hayatına tutundurulması ve liderlik özelliklerinin geliştirilmesi
konusunda koçluk ve mentorluk çalışmalarına gönüllü olarak destek
vermektedir.
Gümrükçü, İstanbul Üniversitesi Dil Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller
Bölümü’nden mezun olduktan sonra Psikoloji alanında yüksek lisans
eğitimini tamamlamıştır.
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1 MW’ta 1 Numara Olan Leitwind Türkiye’de
Hızla Büyüyor
ürdürülebilir bir doğa için rüzgar enerjisini akıllı enerjiye dönüştüren Leitwind Türkiye’deki pazarlama aktivitelerini hızlandırıyor. Sağladığı karlı yatırım seçenekleriyle lisanssız segmentin lider markası, “1 MW’ta 1 numara” olarak biliniyor.

S

Bu sene 130. faaliyet yılını kutlayan Leitner Grubu’nun altında yer
alan Leitwind için öncelikli olan müşteri memnuniyeti. Leitner’in
tecrübesinin gücüyle kullanıcılara, rüzgar türbini pazarındaki mevcut en yüksek standartları takip ederek mükemmel kalite ve teknik

Müşterilerine göre, yüksek yatırım getirisi, üstün kalite ve performans sunan Leitwind, satış öncesi ve sonrası sağladığı teknik destekle de güvenilirlik sağlıyor.
80, 86 ve en son 90 metrekarelik kanat (rotor) çaplarıyla çok daha
fazla süpürme alanına sahip Leitwind, alandaki rüzgar hızına bağlı
olarak benzer türbinlerden %30 ila %50 arasında daha fazla enerji
üretim kapasitesine sahip. Başlangıç yatırımının geri ödemesinden
sonra bu oran müşteriler için daha fazla enerji üretmek ve daha fazla
kar sağlamak anlamına geliyor.

performans sağlayan Leitwind, kullandığı “Direct Drive“ teknolojisi
sayesinde daha uzun süreli kullanımı da garanti ediyor. Bu teknoloji
sayesinde sistem döner parçası ve sürtünme azaltılırken hem eskime ve bakım ücretlerinden tasarruf sağlıyor, hem de daha az rüzgarlı
alanlarda dahi enerji üretim imkanı sunuyor.
Leitwind bugüne kadar Türkiye’de lisanssız elektrik üretimine ilişkin
yönetmelikle düzenlenen birçok proje gerçekleştirdi. Son olarak,
Çorum Belediyesi’nin 4 adet LTW 80 / 1.0 MW türbinlerini devreye
alarak yılda 16.000.000 kW enerji üretimi sağlamayı planlıyor.
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İş Hayatında Mühendislik Gerçekleri

M

armaray Projesi’nde danışman olarak hizmet veren Makine
Mühendisi Sertaç Turgut ve Gezer Ayakkabı Deri Sanayii ve
Tic. A.Ş.’ni Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi Korhan Kürklü, İstanbul Gedik Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite’nin Endüstri Mühendisliği Kulübü
tarafından düzenlenen panelde iki iş insanı, mühendis adaylarıyla
tecrübe ve bilgilerini paylaştı.
İstanbul Gedik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından
düzenlenen “İş Hayatında Mühendislik Gerçekleri” konulu panelde,
Makine Mühendisi Sertaç Turgut ve Endüstri Mühendisi Korhan
Kürklü, iş hayatında edindikleri tecrübeleri öğrencilerle paylaştı.
Panelde konuşan Marmaray Proje danışmanlarından Sertaç Turgut
konuşmasında Marmaray Projesi’nin gelişme sürecinden bahsetti.
“Marmaray, dünyanın en çok ses getiren projelerinden bir tanesidir.
Önemi; köprüleri yaptığımız zaman kıtalar arası seyahat. Asya’dan
giriyorsun Avrupa’dan çıkıyorsun veya tam tersi. Projeyi önemli kılan şey budur“ diyen Turgut, 1800’lerde projelendirilen Marmaray
Projesi’nin 80 km’lik bir hat olduğunu ve yerin yaklaşık 65 metre
altında bulunduğunu, bu yüzden de trenlerin maksimum iniş-çıkış
açıları olduğunu ifade etti.

Projenin Yıl Sonunda Bitmesi Planlanıyor
“Ayrılıkçeşme’ den girmemizin sebebi bir eğim ile Üsküdar’ a kadar
eğim verilebilmemiz. Bu eğim, Üsküdar’da da devam ediyor ve dünyanın en derin istasyonlarından bir tanesi olan Sirkeci’ye ulaşıyorsunuz. Sirkeci’ den sonra da Yenikapı ve Kazlıçeşme’ye yükselerek
yavaş yavaş gidiyoruz. Zorlukları tabi ki oldu. Batırma tüpü olması
en büyük problemdi. Sondajlar yapıldı, eksik olan yerlerde zemin
iyileştirmeleri yapıldı” diye konuştu.
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“Normalde tünellerimiz yuvarlaktır ama tüp geçitlerimiz köşeli yapılmıştır. Çünkü köşeli yapı yapmak ve imalat daha kolaydır. Metrolardaki en önemli şey yangınlardır. Dolayısıyla istasyon ve tünel
yangınları için havalandırma binaları vardır.” diyen Sertaç Turgut,
projenin yılın sonunda bitirilmesinin planlandığını ifade etti.

“4. Sanayi Devrimi’nde İnsansız Üretim Tasarlandı”
Hızla değişen dünyanın endüstriye etkisinden bahseden Endüstri Mühendisi Korhan Kürklü ise “Dünya çok hızlı değişiyor. Buhar
Devrimi endüstriyel üretimi hızlandırdı. Sonra Amerika’da 2.Sanayi
Devrimi oldu. Tesla elektriği buldu ve hayatımızda seri üretim başladı. 3.Devrim ise Bilgisayar Devrimi. Bilgisayar Devrimi ile birlikte
otomasyon başladı. Şu an 4.sü geliyor, Almanya’da başladı.
“4. Sanayi Devrimi’nde insansız üretim tasarlandı” diye konuştu. Fiziksel değişime ve fiziksel ortama ne kadar güçlü ayak uydurabildiğimizin hayat başarımızı gösterdiğini söyleyen Kürklü, “Bilgi, beceri
ve tutum. Eğer bu üçünü bir arada tutabilirseniz gelecek sizin için
parlak demektir” dedi.
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Enerjide En Önemli Sorunlar Bu Yıl Pahalılık ve
Dışa Bağımlılık

K

adir Has Üniversitesi Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması 2017 sonuçları açıklandı. Kadir Has Üniversitesi Enerji
ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi
(CESD) tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen, “Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması”nın sonuçları açıklandı.

de kuruldu. Merkez geçen yıl 12-27 Kasım 2016 tarihleri arasında
gerçekleştirdiği “Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Anketi”ni, bu
yıl 12-29 Aralık 2017 tarihleri arasında Türkiye nüfusunun genel
temsiliyetine sahip 16 kent merkezinde ikamet eden, 18 yaş ve üzeri bin 235 kişi ile yüz yüze görüşülerek tekrarladı. Enerji kamuoyu

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nin (CESD) gerçekleştirdiği “Türkiye Toplumunun
Enerji Tercihleri Araştırması”nın sonuçları, 20 Mart 2018 Salı günü
Cibali Kampüsü’nde düzenlenen, Kadir Has Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, CESD Müdürü Prof. Dr. Volkan
Ş. Ediger ile proje çalışanları Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, Prof. Dr.
Meltem Ucal, Doç. Dr. Gökhan Kirkil ve Yrd. Doç. Dr. Emre Çelebi’nin
katıldığı bir basın toplantısıyla paylaşıldı.
CESD farklı bilim alanlarındaki uzmanların yerel, bölgesel ve küresel çapta enerji konusunda disiplinlerarası eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek ve ortaya çıkacak bilgi ve değerlendirmeleri
kamuoyuyla paylaşarak toplumun sürdürülebilir gelişimine katkıda
bulunmak amacıyla 2015 yılında Kadir Has Üniversitesi bünyesin-

araştırması Türkiye’nin enerji tüketimi ve politikalarına ilişkin güncel
verileri ortaya koyduğu gibi her yıl tekrarlanması nedeniyle zaman
içinde görüşlerin nasıl şekillendiği hakkında da bilgi sağlıyor.
Enerji Bağımlılığı ve Pahalılığı Yine En Büyük Sorunlar,
Ancak Sıralamada Farklılaşma Var
‘Türkiye enerji sisteminin en önemli sorunu nedir?’ sorusuna 2016’da
ankete katılanların yüzde 38,6’sı ‘ithal enerjiye bağımlılık’ yanıtını
verirken 2017’de bu oran yüzde 21,8’lik bir kayıpla yüzde 16,8 olarak
gerçekleşti. Geçen yıl yüzde 30,8 oranla ikinci sırada yer alan ‘pahalılık’ ise yüzde 11’lik artışla yüzde 41,8’e yükselerek birinci sıraya
yerleşti. Öte yandan, geçen yıl sadece yüzde 2,8 oranıyla alt sıralarda
bulunan çevre sorunları bu yıl yüzde 13,6 oranında artarak yüzde
16,4 oranıyla üçüncü sıraya yerleşti.
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Sorun sıralamasında pahalılığın ilk sıraya yükselmesine rağmen, fiyatları makul bulanların oranı arttı. Geçen yıl, katılımcıların elektrik
fiyatlarını nasıl bulduğu sorgulandığında yüzde 85,8 ‘yüksek ve çok
yüksek’ cevapları verilirken, yüzde 12,6 elektrik fiyatlarını normal
bulduğunu belirtiyordu. Bu yıl yüksek bulanların oranı yüzde 79,8,
normal bulanların oranı ise yüzde 19 oldu. Aynı şekilde doğalgaz
fiyatları hakkında yöneltilen soruya verilen cevaplar geçen yıl yüzde 64,6 ‘yüksek ve çok yüksek’, yüzde 13,7 ‘normal’ şeklinde iken, bu
yıl bu oranlar sırasıyla yüzde 56,5 ve yüzde 19,4 olarak gerçekleşti.
Enerjinin ucuz olmasının çok önemli olduğunu düşünenler de yüzde
41,6’dan yüzde 39’a geriledi.

Türkiye’nin en önemli sorunlarında ise ekonomi ön plana çıkarken,
demokrasi de sıralamaya girdi. Geçen yılki ankette Türkiye’nin en
önemli üç sorunu olarak, eğitim (yüzde 27), iç güvenlik (yüzde 21,9)
ve ekonomi (yüzde 15,7) görülürken, bu yılki sıralama ekonomi
(yüzde 21,9), eğitim (yüzde 19) ve demokrasi (yüzde 11,9) olarak
değişti.
Enerji Politikaları Seçmenin Oy Verme Eğilimlerini Etkilemiyor
Anketin siyasete yönelik en önemli sonuçlarından biri ise, enerjide
en büyük sorun pahalılık diyenlerin oranlarının başta AK Parti seçmenleri olmak üzere tüm parti seçmenlerinde artmış olması. Pahalılığı enerji sistemindeki en önemli sorun olarak görenlerdeki artışlar,
son seçimlerde AK Parti’ye oy veren seçmenlerde yüzde 12,8 olarak
gerçekleşirken, CHP seçmenlerinde yüzde 5,9; MHP seçmenlerinde
yüzde 9, HDP seçmenlerinde ise yüzde 2,6 oldu. Geçen yıl CHP ve
HDP ilk sıralarda yer alırken, bu yıl AK Parti seçmenlerinin yüzde 41,9
ile pahalılığı en önemli sorun gören en büyük seçmen grubu olduğu
görüldü.
Öte yandan, ‘Oy verirken partinizin enerji politikalarını dikkate alır
mısınız?’ sorusuna verilen olumlu yanıtlarda da ciddi artışlar gözlendi. ‘Dikkate almam’ diyenlerin oranı yüzde 11,2’lik kayba uğrarken,
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‘Biraz dikkate alırım’ diyenlerin oranı yüzde 12,9; ‘Çok dikkate alırım’
diyenlerinki ise yüzde 1,4 arttı.
Ankete katılanların hükümetin enerji politikalarında en başarılı buldukları alanlarda da değişiklikler oldu. Geçen yılki sıralama ‘petrol
ve doğalgaz boru hatları’, ‘doğalgaz temini’ ve ‘elektrik üretimi-iletimi-dağıtımı’ şeklinde olurken; ‘enerji fiyatları’ açık ara başarısız
bulunanların başında yer alıyordu. Bu yıl ise,‘doğalgaz temini’ yüzde
8,1’lik kayba rağmen ilk sıraya yükseldi, ‘petrol ve doğalgaz boru
hatları’ yüzde 12,3 azalarak ikinci sıraya düştü. Üçüncü sıradaki
‘elektrik üretimi-iletimi-dağıtımı’ da aynı sırada yer aldı.
Hükümetin enerji politikalarında başarısız bulunanların başında
gelen ‘enerji fiyatları’ yüzde 9,5’luk artışla bu yıl da yerini korudu.
Geçen yıl seçenekler arasında bulunmayan ‘enerjide özelleştirme’ ise
yüzde 49 başarısız ile ikinci sıraya yerleşti. Yüzde 30,8 ile üçüncü sırada başarısız bulunan ‘nükleer enerji politikası’ yerini korudu, 2016’da
ikinci sırada bulunan ‘enerji verimliliği ve tasarrufu’ da dördüncü sıraya düştü.
Çevre Duyarlılığı da Arttı
‘Küresel iklim değişikliğine inanıyor musunuz?’ sorusuna evet cevabı
verenlerin oranı yüzde 10 artarak yüzde 77,5’ten yüzde 87,5’ye çıktı.
Türkiye’de enerjiden kaynaklanan en önemli çevre sorunu hâlâ hava
kirliliği olarak görülürken, bitki örtüsünün bozulması seçeneği yüzde 12,9 gibi ciddi oranda artarak ikinci sıraya yerleşti. 2016’da yüzde
19,8 ile ikinci sırada bulunan insan sağlığı ile üçüncü sırada bulunan
iklim değişikliği ise oranları azalarak bir sıra geriledi. ‘Hangisinin küresel ısınmaya en fazla etkisi vardır?’ sorusuna verilen yanıtlardaki
sıralama 2016’da şehirleşme, enerji ve sanayi şeklinde iken, 2017’de
sanayi (yüzde 43,5), şehirleşme (yüzde 24,9) ve enerji (yüzde 10)
oldu.
Yenilenebilir Enerjiye Destek Devam Ediyor
Yenilenebilir enerjiye destek 2017’de de devam etti. Geçen yıl ‘Dünyada geleceğin enerji kaynağının ne olacağını düşünüyorsunuz?’
sorusuna verilen ilk üç yanıt yüzde 39,9 oranında güneş, yüzde 22,2
oranında doğalgaz ve yüzde 6,9 oranında nükleer olarak belirlenmişti. Bu sene ise ilk üç yanıt yüzde 33,8 ile güneş, yüzde 14,2 ile
bor ve yüzde 12,6’lık oran ile doğalgaz olarak gerçekleşti. Bu yıl
‘Türkiye’nin gelecekteki en önemli enerji kaynağının ne olacağını
düşünüyorsunuz?” şeklinde sorulan soruya verilen yanıtlar güneş
(yüzde 34,1), bor (yüzde 20,9), doğalgaz (yüzde 14,3), rüzgar (yüzde
8,7), petrol (yüzde 6,3), nükleer (yüzde 4,4) ve hidroelektrik (yüzde
1,7) olarak gerçekleşti.
“Yaşadığınız il sınırları içinde, santralin kurulmasını ne derece desteklersiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda güneş seçeneği yüzde 4,5,
jeotermal yüzde 3,2, rüzgâr yüzde 2,5 oranında artarken; nükleer
yüzde 6,9, doğalgaz yüzde 6,6, kömür yüzde 4,9, biyoenerji yüzde
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4,3, hidroelektrik yüzde 3,6 azaldı. Güneş ve rüzgar enerji santralleri
bu yıl daha fazla desteklenen teknolojiler olurken, nükleer ve kömür
santralleri ise en az desteklenenler oldu.
Aynı sorunun nükleer santral ile ilgili olanına verilen olumsuz yanıtlar geçen yıl yüzde 49,6 iken bu yıl yüzde 56,8 oldu.Nükleer santrallerin çevre ve toplum sağlığı için tehdit ve riskler içerip içermediğine
ilişkin soruya verilen yanıtlar ise geçen yıl yüzde 65,4 iken bu yıl yüzde 53,3 olarak gerçekleşti.
Öte yandan, “Maliyetleri aynı ve kolaylıkla erişilebilir olsalardı, hangisini evdeki enerji ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanmayı tercih
ederdiniz”sorusuna verilen yanıtlarda ise, doğalgaz yüzde 62,5’ten
yüzde 48,5’e düşerken; güneş yüzde 21’den yüzde 29,9’a, rüzgâr da
yüzde 6,2’den yüzde 9,9’a yükseldi.
En Fazla Tüketilen Enerji Türlerinde Değişiklik
Araştırma kapsamında evlerde tüketilen enerji türleri ve bunlara
ayrılan bütçeler de sorgulandı. 2016’da ankete katılanların yüzde
50,1’si parasal olarak en çok elektrik, yüzde 38,7’u ise en çok doğalgaz kullandığını belirtmişti. Bu yıl bu enerji türleri yer değiştirerek,
doğalgaz yüzde 8,2 oranında arttı, elektrik yüzde 11,3’lük düşüşe
uğradı. Kömür ise yüzde 1,8’lik bir artış gösterdi.
Geçen yıl evde en fazla tüketilen enerji türüne katılımcıların yüzde
30,3’ü aylık 100-150 TL arası, yüzde 20,3’ü aylık 50-100 TL arası harcama yaptığını söylerken, yüzde 28,6 ise her ay 200 TL’nin üzerinde
fatura ödediğini kaydetmişti. Bu yıl,1 51-200 TL arasındakilerde
yüzde 7,2, 200 TL ve üzerindekilerde ise yüzde 8,8 oranında artışlar
gözlendi. Bu durum tüketicilerin bu yıl doğalgaza ödedikleri miktarlarda artış olduğunu ortaya koydu.
Halk enerjiye en çok ısınma ihtiyacı için para harcıyor. Geçen yıl enerji tüketiminde ısınma yüzde 65 ile ilk sırada yer alırken, yüzde 22 ile
aydınlatma ikinci sırada yer alıyordu. Bu yıl bu enerji türleri yaklaşık
değerlerle yerlerini korudular.
2016 yılında ankete katılanların yüzde 53,7’si doğalgaz, yüzde 24,9’u
kömür, yüzde 12,4’ü ise odun ile ısınma ihtiyacını karşılıyordu. Bu yıl
ise doğalgaz yüzde 52,2, kömür yüzde 21,1 kömür, odun yüzde 15,1
olarak gerçekleşti. Diğer yandan, evlerde kullanılan sıcak su yine en
çok doğalgaz ile sağlanıyor. Geçen sene sıcak su sağlamada doğalgaz yüzde 51,8 ile birinci, elektrik yüzde 26 ile ikinci sırada yer alıyor,
yüzde 11,5’lik bir kesim ise sıcak suyunu güneş enerjisinden elde
ediyordu. Bu yılki oranlar doğalgazda yüzde 51,1, elektrikte yüzde
27,2, güneşte ise yüzde 10,7 olarak gerçekleşti.
Geçen yıl arabalarda en çok tercih edilen yakıt sırasıyla; yüzde 41,1
oranında dizel, yüzde 29,9 oranında otogaz ve yüzde 28,8 oranında
benzindi ve arabası olan katılımcıların yüzde 24,9’u her ay 100 ila
200 TL arasında yakıt masrafı yapıyordu. Bu yıl ise dizel yüzde 40,8,
otogaz yüzde 32,8, benzin yüzde 22,2 olarak gerçekleşti ve elektrik
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(yüzde 1) ile hibrid arabalar da (yüzde 0,4) sıralamaya girdi. Harcamalar ise, 100-200 TL arasında yüzde 25,4 oldu. 400 TL ve üstü harcamalar ise geçen yıl yüzde 14,9 iken bu yıl yüzde 21,4 oldu. Bu yıl
ankete yeni eklenen soruya verilen yanıtlardan ise, ailelerin ortalama toplu taşıma giderinin en fazla 51-100 TL (yüzde 18,5), 101-150
TL (yüzde 16,6) ve 50 TL altı (yüzde 15,4) olduğu anlaşıldı.
Evlerin Yüzde 66’Sında Isı Yalıtımı Yok
Araştırma kapsamında ortaya çıkan önemli verilerden biri de ısı yalıtımıyla ilgili. Ankete katılım sağlayanların geçen yıl yüzde 65,2’si bu
yıl ise yüzde 66,4’ü evlerinde ısı yalıtımı olmadığını belirtti. Soruları
cevaplayanlardan yüzde 34,2’lik bir kesimin geçen yıl evlerinde ısı
yalıtımı bulunurken, bu yıl bu oran yüzde 32,1 oldu. Anketin bu konuya ilişkin en önemli sonuçlarından biri, bu yıl da evlerde bulunan
ısı yalıtımı oranının gelir ve eğitim düzeyiyle bağlantılı olmasıydı.

Enerji Projeleri Yeterince Bilinmiyor, Enerji İthalatında
Azerbaycan Destekleniyor
Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye’ye aktarılması
planlanan doğalgaz boru hattı projesi ‘Türk Akımı’nın bilinirliğinin
de sorgulandığı araştırma sonucunda, geçen yıl yüzde 92,2’lik bir
kesimin proje hakkında hiç bilgisi olmadığı gözlemlenirken bu yıl
bu oran yüzde 67,9’a düştü. Öte yandan ilk defa bu yıl ankete dahil
edilen projelerden TANAP için yüzde 76,3; Akkuyu Nükleer Santrali
içinse yüzde 52,4 oranında olumsuz yanıtlar alındı.
Katılımcılara Türkiye’nin enerjiyi en fazla hangi ülkeden almasını
tercih ettikleri sorulduğunda geçen yıl yüzde 42 ile Azerbaycan birinci, yüzde 19,6 ile Rusya ikinci sırada yer alıyordu. Bu yıl, Azerbaycan yüzde 44,1 oranla ilk sırayı korurken, Rusya yüzde 8,8’lik payla
dördüncü sıraya düştü. “Kendimiz üretelim” diyenler (2016’da yüzde
2,8, 2017’de yüzde 16,2) ve “Ucuz olandan alınsın” diyenler (2016’da
yüzde 0,6, 2017’de yüzde 10,1) ikinci ve üçüncü sıraya yükseldi.
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İspanyol Profesörden Elektrik Endüstrisinde
Yeni Model Önerisi

D

ünyaca ünlü enerji uzmanı ve danışmanı İspanyol profesör Ignacio Perez Arriaga, yeni bir elektrik endüstrisi modeli önerdi.
İtalya’da bulunan Avrupa Üniversite Enstitüsü’ne bağlı Florence School of Regulation’da enerji eğitimi direktörlüğü yapan İspanyol enerji uzmanı Ignacio Pérez Arriaga, elektrik regülasyonu eğitim

firması ve etkin tüketici katılımı kabiliyetine sahip yerel şirketlerle
mümkün olacağını kaydeden Pérez Arriaga, fiziksel ağ varlıklarının
ve işleyişinin farklı doğasını tanımak gerektiğini de belirtti. Bu çerçevede elektrik dağıtım ve perakende çalışmalarının ayrıştırılmasını
önerdi.

Enerji Uzmanı Ignacio Pérez-Arriaga

gününde yaptığı sunumda yeni bir elektrik endüstrisi modeli önerdi.
Mezun olduğu ABD’nin en prestijli okullarından Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) de çalışmalar yürüten Pérez-Arriaga,
elektrik piyasasında belirli bölgelerde franchise ile dağıtım yapan
şirketler olmasını, finansman ve hizmet sözleşmesini birleştiren özel
sektör-kamu ortaklığını ve bu çerçevede dağıtım ve perakende satış
görevlerinde ayrışma yapılmasını içeren yeni bir model önerdi.
Pérez Arriaga, elektrik dağıtım faaliyetlerinin bölgesel bir franchise olarak tanımlanmasını ve herhangi bir elektrifikasyon modu ile
yetkilendirilmiş bir şirketin belirlenen bir bölgede elektrik arzından
sorumlu olmasını önerdi.
Gerekli yönetsel, finansal ve operasyonel değişimin, kamu özel
ortaklığının bazı formları kullanılarak büyük bir özel küresel enerji
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Elektrik Sektörü Daha Kolay Dekarbonize Edilebilir
Elektrik sektörünün diğer sektörlere göre daha kolay dekarbonize
edilebileceğini de kaydeden Pérez Arriaga, dünyada temiz yemek pişirme erişimi olmadığı için tıpkı bir dünya savaşında ölen insan sayısı
kadar her yıl milyonlarca insanın sağlığının olumsuz etkilendiğini ve
öldüğünü kaydetti.
Pérez Arriaga’nın sunumunda ayrıca Afrika ülkelerine ilişkin veriler
dikkat çekti. Afrika ülkelerinden sadece ada ülkesi olan Seyşeller
Cumhuriyeti ve Uganda’nın elektrik üretim ve şebekeye bağlanma
maliyetlerinin tarifeler ile karşılanabildiği ve diğerlerinde bu maliyetlerin karşılanamadığını belirtti.
Kaynak : Enerji Günlüğü
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Maksimum Potansiyel Arıza Akımı

B

u yazımızda muhtemel kısa devre akımının ve potansiyel toprak arıza akımı kaynağı ile diğer noktalardaki ölçümü ve hesaplanması konusunda bilgi edinebilirsiniz.
Maksimum Potansiyel Arıza Akımı Nedir?
Potansiyel arıza akımı (Ipf), herhangi bir elektrik tesisatında meydana gelen bir kısa devre veya topraklama hatası durumunda akan
aşırı akımın değeridir. Koruyucu cihazların bu tür arıza akımlarıyla
güvenli bir şekilde başa çıkabilme kapasitesi (ve bir devre kesici yapma kapasitesi) bulunmadığında bireyler elektrik arızası veya yangın
nedeniyle yaralanma ve hatta ölüm riski taşıyabilir.

Arıza Akımı Testinden Önce Hangi Önlemler Alınmalıdır?
Bir tesisattaki maksimum arıza akımı, iletkenlerin en düşük direnç
değerlerine sahip olduğu noktada gerçekleşmektedir. Bu nedenle,
kurulum için maksimum bir değer elde etmek gerekiyorsa testin,
ana şalterde veya elektrik dağıtımcısının ölçüm ekipmanından gelen kuyruklara doğrudan bağlanan başka bir anahtarda olduğu gibi,
kurulumun kaynağında yapılması önemlidir. Bir dağıtım devresi
tarafından beslenen bir ana şalter gibi, kaynağın dışındaki bir noktada bir ölçüm yapılırsa, bu durum kurulum için maksimum değer
değildir.
Arıza akımı testinin gerçekleştirildiği kurulumun kaynağında hata
koşulları en şiddetli olduğundan, test işlemi sırasında çok dikkatli
olunmalıdır. Topraklama iletkeni, ana koruyucu bağ iletkenleri ve
devre koruyucu iletkenleri, bu testler sırasında normal çalışma için
bağlanmalıdır, çünkü bu ve diğer herhangi bir paralel yolun toprakta bulunması, toprak arıza döngüsünün empedansını azaltabilir ve
böylece potansiyel arıza akımı seviyesini arttırabilir.
Maksimum Potansiyel Arıza Akımı Nasıl Ölçülmelidir?
Güvenlik için tüm önlemleri göz önünde bulunduran cihaz, aşağıdaki hata akım değerlerini ölçmek için cihaz üreticisinin talimatlarına
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uygun olarak gelen enerji kaynağına bağlanmalıdır:
• Nötr hat,
• Toprak hat.
Maksimum potansiyel arıza akımı, yukarıda bahsi geçen iki arıza akımından yüksektir ve mutlaka sertifika veya raporda kaydedilmelidir.
Bir TT sisteminin arıza yolu genel toprak kütlesi boyunca olduğu için,
toprak arıza akımının ölçülen değerinin, bir TN veya TN-C-S düzenlemesine bağlı bir kurulum için elde edilen değerden kesinlikle daha
düşük olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
Potansiyel Arıza Akımının Değeri Nasıl Hesaplanır?
Test cihazının potansiyel bir arıza akımı aralığı bulunmadığı durumlarda, önceki testler tarafından verilen okumalar, hata döngü direçlerini ohm cinsinden üretecektir. Bu okumaların her birini potansiyel
bir arıza akımına dönüştürmek için, bunları voltaja bölmek gerekir.
Örneğin, test sırasında ölçülen voltaj 230 V ise kaynak ile nötr arasındaki nötr döngü direncinin ölçülen değeri 0,05 Ω’dur:
Maksimum potansiyel kısa devre akımı (nötr hat) = 230 / 0.05 =
4600 A (veya 4.6 kA)
Aynı prosedür şu anda toprak hat değerinin hesaplanması için tekrarlanır ve bu hesaplanan değerlerin en yükseği, maksimum potansiyel arıza akımı olarak kaydedilmelidir.
Kurulum iki veya daha fazla aşama tarafından sağlanıyorsa ne olur?
Bir kurulumun iki veya daha fazla faz tarafından sağlandığı durumlarda, maksimum potansiyel arıza akımı muhtemelen hat iletkenleri
arasında olacaktır. Bu nedenle, testi gerçekleştirmek için 400 V’da
çalışmak üzere tasarlanmış bir test cihazı bulunmadığı sürece, hatlar
arasındaki potansiyel arıza akımını hesaplamak gereklidir.
Genellikle, maksimum potansiyel arıza akımı tek fazlı değerin iki
katı olarak alınabilir. Örneğin, maksimum tek fazlı arıza akımı ölçümü 4.6 kA ise, hat iletkenleri arasındaki maksimum hata akımı
değeri aşağıdaki gibi hesaplanır:
4.6 kA x 2 = 9.2 kA
Tek fazlı toprak arıza akımını ölçmek için üç uçlu bir aletin bağlantısı
Resim 2’de gösterilmektedir, test her bir hat için tekrarlanmaktadır.
Kısa devre testini gerçekleştirmek için, Resim 2’de gösterilen yeşil
kurşun nötr hat (siyah kablo ile birlikte) ve her bir hat için kısa devre
testine bağlanır. Kaynak ve Yazar: Gizem Bircan / Voltimum
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ELDAY Projesiyle Elektronik Atıklar Migros’ta Toplanıyor
Hem Çevre Hem Ekonomi Kazanıyor

D

önüştür doğa kazansın Money’ler katlansın. ELDAY; e-atıkların
geri dönüşümünü teşvik etmek, sürdürülebilir sağlıklı çevre ve
sağlıklı toplum oluşturmak amacıyla İstanbul Ataşehir Belediyesi, Migros ve Exitcom işbirliği ve desteği ile önemli bir projeyi
hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında pilot ilçe seçilen

(AEEE) geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen
proje, ilk olarak Ataşehir’de başlıyor. Projeye “Dönüştür Doğa Kazansın Money’ler Katlansın!” kampanyasıyla destek veren Migros,
sektöründe çevre dostu uygulamaları ve kampanyaları ile Türkiye’de
‘yeşil’ perakendeciliğin öncülüğünü üstleniyor. Proje kapsamında

ELDAY Genel Müdürü Muharrem Yamaç

Ataşehir’de bulunan Migros mağazaları, “Dönüştür Doğa Kazansın
Money’ler Katlansın!” kampanyası ile müşterilerinden elektrikli ve
elektronik atıklarını toplayacak. Bu atıklar karşılığında Migros müşterilerin Money Card’larına ekstra Money puan yükleyecek. Proje 1
yıl boyunca devam edecek.
Kurduğu toplama sistemiyle tüm Türkiye’de bugüne kadar 15 bin
tondan fazla atık elektrikli ve elektronik eşyayı (AEEE) geri dönüşüm
ile ülke ekonomisine kazandıran ELDAY, İstanbul Ataşehir Belediyesi, Migros ve Exitcom işbirliği ile yeni bir projeye imza atıyor. Doğru
şekilde toplanıp atılmadığında hava, su ve toprağı kirleten, çevre ve
insan sağlığı için tehlikeler yaratan elektrikli ve elektronik atıkların
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müşterilerinden küçük ev aletleri gibi elektrikli ve elektronik atıklarını çöpe değil Migros’a getirmelerini isteyecek olan Migros, bu
atıklar karşılığında müşterilerinin Money Card’larına ekstra puan
yükleyecek. Müşteriler bu puanları alışverişlerinde de kullanabilecekler. Taşıması zor, büyük atıklar için ise Ataşehir Belediyesi devreye
girecek. Projenin 1 yıl boyunca sürmesi hedefleniyor.
ELDAY Genel Müdürü Muharrem Yamaç da projeyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ülkemizde her yıl 500 bin ton e-atık çıkıyor ve her yıl
bu rakam yüzde 10 artıyor. Bu atıkların çoğunu da evlerimizde, işyerlerimizde kullandığımız çamaşır makinesi, fırın, kahve makinesi, elektrikli süpürge, faks, yazıcı gibi eşyalar oluşturuyor. Maalesef
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doğru ve sistemli bir şekilde toplanmadığında bu atıklar çöpe gidiyor. Bu proje ile elektrikli ve elektronik atıkların standartlara uygun
bir şekilde geri dönüşümünü sağlayarak söz konusu atıkların içeriğinde bulunan civa, kurşun, fosfor, CFC gazı gibi zararlı maddeleri
ayrıştırarak bertaraf edecek; demir, bakır, alüminyum, plastik gibi
malzemeleri de dönüştürerek ekonomiye kazandıracağız.”

Migros Kalite Yönetimi Grup Müdürü Hülya Günay, “Migros, Borsa
İstanbul’un ‘BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dört yıl üst üste girebilen ilk ve tek perakendeci. Bunun ana sebeplerinden biri operasyonlarımız sonucunda oluşabilecek çevresel etkilerimizi minumuma
indirme çalışmalarımız. “Bizi Hayata Geri Döndür” projemizle, müşterilerimizin elindeki ambalaj atıkları , bitkisel atık yağları, atık pil ve
atık elektrikli ve elektronik eşyaların geri dönüşüme kazandırılması
için mağazalarımızda toplama noktaları oluşturduk. Tüketicilerin
proje dahilindeki Migros mağazalarına getireceği küçük ev eşyaları
ve Ataşehir Belediye’sinin belirlediği atık noktalarına getirilen büyük
elektrikli ve elektronik eşyalar standartlara uygun bir şekilde geri
dönüşüme kazandırılacak. Tüketiciler elektronik atıkları karşılığında
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atığın türüne göre 5,10, 15 TL değerinde Money puan kazanacak. Bu
puanları Mağazalarımızdaki alışverişlerinde kullanabilecekler” dedi.
Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz ise iklim değişikliklerinin etkisinin çok fazla hissedildiği bu yüzyılda tüm atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme gönderilmesinin büyük önem
arz etttiğini belirterek; “Ataşehir Belediyesi olarak kurulduğumuz
günden beri elektronik atıkların doğru yöntemlerle toplanarak geri
dönüşüme kazandırılması için çalışmalar yapmaktayız. Ülkemizde
kişi başına 6,5 kg elektronik atık düşmesine ve her yıl bu oranın yüzde 10 artmasına rağmen, doğru yöntemlerle ve yeteri kadar elektronik atık toplanamamaktadır. İlk defa Ataşehir’de uygulanacak bu
proje bir başlangıç olur. Umarım, proje tüm Türkiye’ye yayılır” dedi.
Yaratılan kirliliklerin geleceğe en az zararla aktarılması ve hammaddenin piyasada yeniden kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş
olan Exitcom’un Genel Müdürü Murat Ilgar, projeye ilişkin görüşlerini şu sözlerle açıkladı:

“Teknolojinin gelişmesiyle beraber değişen alışkanlıklar sonucu
ortaya çıkan e-atıklar üzerine bilinçlendirme çalışmaları yapılarak
elektronik atıkların çevreye verdiği zararlara dikkat çekilerek halk
ve kurum/kuruluşlara farkındalık kazandırılmalı ve geri dönüşüme
katkının artması sağlanmalıdır. ‘Dönüştür Doğa Kazansın, Money’ler
Katlansın!’ projesi ile de elektronik atık konusunda farkındalığa dikkat çekilerek son kullanıcının atığına çevreci bir çözüm yaratılmış
olacak. Geniş kitlelere yayılarak çevre bilinci konusunda fark yaratacak bu projenin geri dönüşüm ve lojistik kısmında proje ortağı
olmaktan mutluluk duyuyoruz.”
Proje boyunca elektronik atıklar; Ataşehir Kamelya Çarşı MM, Uphill
MM Migros, Water Garden AVM İstanbul MM, Ataşehir MMM Migros,
Novada AVM Ataşehir MMM Migros ve Optimum MMM Migros’a verilebilecek.
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Aksa Jeneratör Altıncı Kez Yılın Müşterisi
Ödülüne Layık Görüldü

ünyanın en büyük 5 jeneratör üreticisi arasında yer alan Aksa,
dünyanın en hızlı büyüyen altyapı destek firması Doosan tarafından 6’ncı kez ‘Yılın En İyi Müşterisi’ seçildi. Middle East
Electricity 2018 Fuarı (MEE) kapsamında düzenlenen törende ödüller, Doosan’ın tüm dünyadaki müşterileri arasında yapılan değerlendirme sonucuna göre sahiplerini buldu.
Her yıl Doosan Heavy Industries & Construction tarafından verilen ve
en prestijli ödüller arasında yer alan Customer of The Year Award (Yılın En iyi Müşterisi Ödülleri), 6 Mart’ta Middle East Electricity 2018
Fuarı (MEE) kapsamında düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Dünyanın En Büyük Jeneratör Üreticileri Arasına Girmeyi
Hedefliyoruz
Üretimde, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi yaklaşımlar geliştiren Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, “Üç kıtada üretim
yapan ve üretiminin yüzde 50’sinden fazlasını 160 ülkeye ihraç eden

Aksa Jeneratör olarak, sektörümüzde dünyanın en büyük üreticileri
arasına girmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda uluslararası fuarlar vesilesiyle sektörle bir araya gelmeye büyük önem
veriyoruz.
Aksa Jeneratör CEO’su
Alper Peker

Pek çok ülkeden sektör temsilcisinin katıldığı törende, Doosan’ın
tüm dünyadaki müşterileri arasında yapılan değerlendirme sonucunda Aksa Jeneratör 6’ıncı kez “Yılın En İyi Müşterisi Ödülü”nü almanın gururunu yaşadı.
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Dünyanın en önemli motor üreticisi Doosan ile iş birliği içinde olmaktan ve Doosan’ın dünya genelindeki tüm müşterileri arasında
yapılan değerlendirme sonucunda bu ödüle layık görülmekten dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.
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Karpowership, Sierra Leone ve Gambiya’da Yeni
Anlaşmalara İmza Attı

T

ürkiye’nin gücü ve teknolojisi, Afrika’da Karpowership ile genişliyor. Dünyanın en büyük enerji gemisi filosuna sahip olan
Karpowership, Sierra Leone ve Gambiya’daki yatırımlarıyla
Türkiye’nin gücünü ve teknolojisini Afrika’ya taşımaya devam ediyor.

Karpowership, Gambiya’da da Operasyonlarını Devreye
Almaya Hazırlanıyor
Ulusal Su ve Elektrik şirketi NAWEC ve Gambiya Enerji Bakanlığı ile
Gambiya’nın elektrik ihtiyacının %33’ünü 2 yıl boyunca sağlamak

126 MW kurulu gücü ile Karadeniz Powership Doğan Bey gemisi,
Sierra Leone’de elektrik üretmeye başlıyor. Sierra Leone Elektrik
Kurumu Otoritesi EDSA, Enerji Bakanlığı ve Maliye ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ile imzalanan Şebeke Altyapısı ve Elektrik Üretim
Sözleşmesi doğrultusunda 5 yıl boyunca Sierra Leone’nin ulusal şebekesinin elektrik ihtiyacının %33’ünü karşılayacak.
Sierra Leone Enerji Bakanı Henry O. Macauley, “Bu proje, ülkede
her geçen gün artan enerji talebini karşılayabilmek ve ülkenin
ulusal şebekesinin istikrarı için büyük önem taşıyor” dedi. Ayrıca,
Karpowership’in acil enerji ihtiyacı olan ülkeler için kısa vadede, hızlı, ekonomik ve esnek çözümleri ile doğru adres olduğunu sözlerine
ekledi.

üzere Gambiya’nın başkenti Banjul’da elektrik satış sözleşmesi imzalandı. Karpowership temsilcisi Mehmet Katmer, Gambiya halkına
sürdürülebilir elektrik sunmak için NAWEC ile birlikte çalışmalarının
önemini vurgularken, 37MW gücündeki Karadeniz Powership Koray
Bey gemisinin üç hafta gibi kısa bir sürede Banjul’a vardığını ve kısa
veya uzun vadeli elektrik ihtiyacını karşılamak üzere en kısa sürede
hazır olacağını belirtti.
Karadeniz Powership Doğan Bey ve Karadeniz Powership Koray Bey
gemileriyle Sierra Leone ve Gambiya’nın büyüyen ekonomilerinin
artan talepleri karşılanarak, ülkelerin elektrik arzına önemli katkı
sağlayıp, çeşitli endüstrilere ekonomik ve güvenilir elektrik sağlayarak istihdam yaratılması hedefleniyor.
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Mutlusan Motivasyon Etkinlikleri Çerçevesinde
“Urfa Günü” Çalışanları Mutlu Etti
A New Addition to Mutlusan’s Motivational Activities: the “Urfa Day”

C

alışma hayatında motivasyon kavramı günden güne önem kazanıyor. Mutlusan Elektrik A.Ş. İnsan Kaynakları ekibi de 2018
için çeşitli şirket içi motivasyon etkinlikleri düzenleyeceğini
açıkladı.

Bu çerçevede düzenlenen etkinliklerden biri de “Urfa Günü” oldu.
Sıra Gecesi türküleri eşliğinde düzenlenen etkinlikte Urfa lezzetlerinden oluşan menü ile birlikte Mutlusan Elektrik çalışanları hoş bir
vakit geçirdi.

Çalışanlarla birlikte Mutlusan Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Mustafa Kaçmaz’da etkinliğe katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında “Hep birlikte yoğun bir çalışma temposunun içindeyiz.
Firmamızı hep daha ileriye taşımak için özveriyle çalışıp çabalıyoruz.
Arada bu tarz etkinliklerin düzenlenmesi hepimiz için motive edici
ve bizleri bir araya getirmek için bir fırsat yaratıyor. Bu güzel etkinlikte emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
İnsan Kaynakları ekibi de sürpriz etkinliklerin devam edeceği müjdesini tüm çalışanlar ile paylaştı.
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The concept of motivation gains even more importance in the business
world every other day. Human Resources Team of Mutlusan Electricity
Inc. announced that they are preparing a number of internal motivational activities for 2018.
In this context, one of the most recent additions to Mutlusan’s events
was the “Urfa Day”. Enjoyable with the tunes of traditional Turkish music, the event gave Mutlusan Electric employees the chance to taste the
delicacies from Urfa.

Also attended to the event along with the employees was Mustafa
Kaçmaz, Chairman of the Board of Mutlusan Electricity Inc., and he delivered a speech. “We all are working intensively and sometimes it gets
stressful for all of us. We are working selflessly in order to ensure the
growth and the future of our company. Event organizations like this
motivate all of us and create the chance to get together in another setting. I would like to thank our friends who made the effort to organize
this nice evening,” he said.

Human Resources team, then, shared the good news of upcoming
events with all the employees.
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Aksa Jeneratör, Yenilikçi Ürünlerini
Expo Erbil’de Tanıttı
ç kıtada ihracat gerçekleştiren Aksa, Irak’ta düzenlenen ve
ülkenin en geniş kapsamlı fuarı olan Expo Erbil’e (Uluslararası Yapı, Elektrik ve Enerji Fuarı) yenilikçi ürünleriyle katıldı.
Türkiye’nin lider jeneratör üreticisi Aksa, 150 seçkin sektör temsilcisini

Ü

tansiyel taşıdığına vurgu yapan Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker,
“Irak hepimizin de bildiği gibi çok zor dönemlerden geçti ve yıkımın
izlerini silme gayreti içinde. Kuzey Irak, 2014’ten bu yana açtığımız
ofisimizle hizmet verdiğimiz ve uzun zamandır organik bağımızın

bir araya getiren ve Irak’ın yeni istikrar dönemine katkı sağlayan ilk
profesyonel buluşma olan Uluslararası Yapı, Elektrik ve Enerji Fuarı
Expo Erbil’e katıldı.
11-14 Mart tarihleri arasında Erbil Uluslararası Fuar Merkezi’nde
gerçekleşen etkinliğe; inşaat teknolojilerinden elektrik sistemlerine,
endüstriyel otomasyondan elektrik üretimi teknolojilerine kadar
pek çok alandan firma yetkilisi katıldı. Kuzey Irak pazarının ciddi po-

olduğu bir pazar. Zaten var olan bağlarımızı Expo Erbil gibi ülkenin
yeni istikrar dönemine katkı sağlayan buluşmalarla daha da güçlendirme imkanı bulduğumuz için memnunuz. Bunun gibi etkinliklerin
sadece firmalar açısından değil Türkiye ve Irak arasındaki ticari ilişkilerin de güçlenmesine vesile olacağını düşünüyoruz. Bu açıdan, Aksa
Jeneratör olarak fuar katılımlarıyla mevcut ve hedef pazarlarımızla
buluşamaya büyük önem veriyoruz” dedi.
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Akıllı Şebekeler Enerji Kaybını Yarıya İndiriyor

2

5-26 Nisan’da İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek
ICSG 2018 öncesinde konuşan Siemens Türkiye Dijital Şebekeler Grup Müdürü Hasan Ali Pazar, akıllı şebeke çözümlerini
kullanan dağıtım şirketlerinde enerji kaybının yarı yarıya azaldığını
vurguladı.

nin enerji kaybı ortalama yüzde 14 civarındayken, Siemens akıllı şebekeler çözümlerini kullanan şirketlerde bu oran yüzde 7’ye düşüyor.
Akıllı Şebekeler çözümlerini Türkiye’de geliştiriyor, var olan altyapıyı
daha akıllı ve otomatize edip, insan hatalarından arındırarak, daha
verimli kullanabilmeye odaklanıyoruz.

Siemens Türkiye Dijital Şebekeler Grup Müdürü Hasan Ali Pazar

6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı
öncesinde soruları yanıtlayan Siemens Türkiye Dijital Şebekeler Grup
Müdürü Hasan Ali Pazar, Türkiye’deki 21 dağıtım şirketinin enerji
kaybının ortalama yüzde 14 civarındayken, Siemens akıllı şebekeler
çözümlerini kullanan şirketlerde bu oranın yüzde 7’ye düştüğünü
belirtti.
Türkiye’de Geliştirilip Dünyaya Açılacak
Hasan Ali Pazar, Siemens Türkiye’nin sunduğu akıllı dijital şebeke
çözümleri enerji dağıtım şirketlerinin yüzde 43’ü tarafından kullanıldığını belirterek,“Bu da Siemens’i sektörde lider konuma taşıyor.
Bu dağıtım şirketleri aracılığıyla Siemens Akıllı Şebekeler ürünleri,
çözümleri, sistemleri ve hizmetleri, şirketlerin müşterilerinin yüzde
46’sına ulaşıyor. 2014 verilerine göre Türkiye’deki 21 dağıtım şirketi-
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Buradaki merkezimizde geliştirilen teknolojilerin zaman içinde
Siemens’in faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de kullanılmasını hedefliyoruz” dedi.
“Kullanıcılar Hem Üretici Hem de Tüketici Rolünde”
Yüksek şehirleşme ve endüstriyel büyüme neticesinde dünyadaki
enerji ihtiyacı hızla arttığını belirten Pazar, “Çağımızın enerjiye yönelik yeni problemlerinin çözümleri, yeni yaklaşım ve teknolojileri
gerektiriyor. Yarının enerji ihtiyaçlarına bugünden yanıt vermenin
yolu ise mevcut kaynakları verimli ve akıllı kullanmaktan geçiyor.
Akıllı şebekeler, elektrik, tesis ya da bina sistemlerinin şebekeye
kesintisiz entegrasyonunu sağlayarak, birçok farklı açıdan tüm paydaşlar için katma değer yaratan yaygın çözümlerin geliştirilmesini
mümkün kılıyor. Diğer taraftan akıllı şebekeler sayesinde kullanıcılar
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hem elektrik üreticisi hem de elektrik tüketicisi olarak aktif rol oynayabilir ve enerji tüketimlerini düşük maliyetli ve çevresel sorumlulukları dikkate alacak bir şekilde kontrol edebilir” diye konuştu.
Siemens Türkiye Dijital Şebekeler
Grup Müdürü Hasan Ali Pazar

“Türkiye’nin Güçlü Bir 2023 Vizyonu Var”
Akıllı şebeke çözümleriyle elektrik fiyatlarının, çevresel unsurları da
dikkate almak kaydıyla arz ve talebe uygun olarak esnek bir şekilde
ayarlanabileceğini ifade eden Pazar,“Bu sayede piyasalar fiyat dalgalanmalarını daha olumlu karşılayabilirler. Siemens olarak sunduğumuz tümleşik BT ve OT çözümlerimiz ile enerji piyasası paydaşlarının
güvenli şekilde şebeke yönetimine katılmasına ve yatırımlarından
azami fayda sağlamasına olanak sağlıyoruz. Türkiye’nin güçlü bir
2023 vizyonu bulunuyor ve bu vizyonun detaylarını incelediğimizde,
bugünkünden çok daha farklı bir enerji yapısı görüyoruz. Enerjide
dışa bağımlılıktan kurtulmak için, bir yandan mevcut enerji kaynaklarını daha verimli hale getirirken, diğer yandan yenilenebilir enerji
gibi alternatif kaynaklar üretmek kilit rol oynayacak” dedi.
“Enerjiyi Doğu Üretiyor Batı Tüketiyor”
Türkiye’de enerji üretiminin büyük oranda doğu şehirlerinde gerçekleştiğini belirten Hasan Ali Pazar, “Tüketim ise Batı’da yoğunlaşıyor.
Doğu ile Batı enerjinin verimli, kaliteli ve hızlı bir şekilde iletilmesi
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ve ardından dağıtılması için akıllı ve dijital şebekeler muazzam bir
fırsat sunuyor.Türkiye, akıllı sayaçlar ve uzaktan okuma sistemlerinin
dahil olduğu bir uygulama sürecinden geçiyor. Gerçek zamanlı izlenen ve yönetilen şebekeler kurmak için de şebeke izleme ve dağıtım
sistem yönetimi yatırımları yapılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde şebeke yatırımlarını daha verimli hale getirmek ve tedarik
sürekliliğini sağlamak adına akıllı şebeke yatırımlarının hem sayısı
hem de bu yatırımlara ayrılan bütçede bir artış olacağı görülüyor.
Bu alanda hayata geçirilen Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve
Strateji Belirleme Projesi’nin dönüşüm sürecine ivme kazandırmasını bekliyoruz” diye konuştu.
“ICSG 2018, Büyük Kazanımlar Sağlayacak”
Gelişen teknolojilerle birlikte internetin giderek yaygınlaşmaya
başladığını vurgulayan Pazar,“Bilgisayarlarla başlayan süreç, cep telefonları ve başka nesnelerle internet üzerinden bir ağ kurulmasına
kadar ulaştı ve artık yeni bir kavramı çok sık duymaya başladık.‘Nesnelerin İnterneti.’ Artık, yolda, iş yerinizde evinizin ısısını telefonunuz aracılığıyla kolaylıkla belirleyebilme olanağı bulunuyor. Uzaktan
erişim ile tüketicilere büyük kolaylık sağlayan akıllı kombi ve termostatlar enerji tüketiminde de ortalama yüzde 20 ila 30 arasında
bir tasarruf sağlıyor. Türkiye, 80 milyonluk nüfusu ve milyonlarca
elektrik, su ve doğalgaz abonesiyle önemli bir pazar. Piyasanın ihtiyaçlarına göre üreticilerin şekillenmesi, çözümlerin daha ekonomik
ve teknolojik hale gelmesi, uluslararası iş birliklerinin gelişmesi açısından ICSG 2018, büyük kazanımlar sağlayacaktır. Türkiye’nin içinde bulunduğu geçiş sürecinde düzenlenen bu kongre; katılımcıların
bütün paydaşlar ile bir arada olması, sorularına cevap bulması, bu
alandaki yenilikleri öğrenmesi, örnek uygulamaları görmesi ve yatırım stratejilerini belirlemesi için uluslararası bir platform sağlaması
bakımından oldukça önemli.
10 Binin Üzerinde Sektör Temsilcisi Buluşacak
Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı, 350’ye yakın
global firmanın standlı katılım sağlayacağı, 6. Uluslararası İstanbul
Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na 50’yi aşkın ülkeden
toplamda 10 binin üzerinde sektör temsilcisinin, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor. Ekonomi Bakanlığının destekleriyle
organize edilen aralarında ABD, Nijerya ve Hindistan’ın da yer aldığı
32 farklı ülkeden gelecek alım heyetleri de ICSG 2018’e katılacak.
Ülkelerden gelecek olan üst düzey yetkililer düzenlenecek delegasyonlarda yer alacak. 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
gerçekleşecek olan 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı , 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre
Merkezi’nde kapılarını açacak.
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Esispower 599. Ar-Ge Merkezi Olmanın
Gururu İle WIN 2018 Fuarı’nda Yerini Aldı

sispower TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen WIN 2018 Fuarı’
nda yeni ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Ana faaliyet
konusu kesintisiz güç kaynakları olan ve 2017 yılında 599. Ar-Ge
Merkezi olan Esispower sektörün genişlemesine paralel olarak yeni
geliştirdiği yenilikçi ürünleri ile fuarda ilgi odağı oldu.

2017 yılında 599. Ar-Ge merkezi olmanın gururunu yaşıyoruz.
Teknolojinin gelişmesine paralel ürünlerimizi de geliştirdik. Ar-Ge
merkezi olmanın sağladığı faydalarla farklı projelere imza atacağız.
Böylelikle güç elektroniği sektöründe ülke kalkınmasına katkı sağlayacağız.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Tuzla Organize Sanayi bölgesindeki
3500 m2 alandaki yeni yerinde hizmet vermeye başlayan firma güç
elektroniği ve güneş enerjisine yönelik UPS, redresör, invertör, solar
invertör, frekans konvertörü ve birçok özel tasarım üretimi ve satışını
yapıyor.
2000 yılında 4 Mühendis tarafından kurulan firma 2017 yılının Ağustos ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edilen 599.cu “Ar-Ge Merkezi” olmanın haklı sevincini yaşıyor.
Fuarda konuştuğumuz firmanın Pazarlama ve Satış Direktörü olan
Erkan ÖZKAN şu değerlendirmelerde bulundu; Esispower olarak her
yıl katıldığımız WIN fuarları sayesinde yurt içi ve yurt dışı ziyaretçilere yenilikçi ürünlerimizi tanıtma fırsatı yakalıyoruz.

Firmamız İçin Müşteri Memnuniyeti Çok Önemli
Sanayinin yanında birçok kamu kuruluşuna özel projeler üretmekteyiz. Bunlar arasında frekans konvertörleri, DC güç kaynakları, switch
mode güç kaynakları (SMPS), akü şarj doğrultucuları, redresör ve
invertörler yer almaktadır.
Katıldığımız fuarlar haricinde belirli zaman periyotlarında bayi toplantılarımızla yeni ürün ve hizmetlerimizi anlatıyoruz. Ürettiğimiz
ürünlerde kaliteyi ön planda tutarak teknolojimizi tüm Dünya’nın
beğenisine sunuyoruz. Yakın bir gelecekte Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlar ve Ar-Ge Merkezi olmamız neticesinde Esispower daha da
güçlenecek ve hak ettiği yere gelecektir. Kaynak : Elektrikhaber Haber Merkezi
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EWE Ailesi Dünya Mutluluk Günü’nde Tebessüm
Kahvesi’ni Ziyaret Etti

T

ürkiye’nin güçlü enerji şirketlerinden EWE Turkey Holding ve
grup şirketi EWE Enerji 20 Mart Dünya Mutluluk Günü ve 21
Mart Down Sendromlular Günü’nde down sendromlu vatandaşları unutmadı. EWE ailesi, Üsküdar Belediyesi tarafından down
sendromlu vatandaşların istihdamına katkı sağlamak için kurulan
Tebessüm Kahvesi’ni ziyaret ederek, yanlarında olduklarını hissettirdi.

2007 yılından bu yana Türk ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalarına devam eden EWE Turkey Holding ve grup şirketi EWE
Enerji, sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor.
Mavi kapak kampanyası, Kayseri bölgesindeki okulları için oyuncak
toplama, MOPAK Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi doğal gaz dönüşümü gibi projelerle adından söz ettiren EWE Turkey Holding ve grup
şirketi EWE Enerji, bu kez down sendromlu vatandaşlar için anlamlı
bir ziyarette bulundu. Aralarında CEO Dr. Frank Quante, COO Hasan
Yasir Bora ve CSO Özkan Akyıldız’ın da bulunduğu 70’e yakın EWE
çalışanı, down sendromlu vatandaşların istihdamına katkı sağlamak
ve yanlarında olduklarını hissettirmek için 19 Mart’ta Tebessüm
Kahvesi’ni ziyaret etti.
“Down Sendromu Bir Hastalık Değildir”
Down sendromunun bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğunun altını çizen EWE Turkey Holding CEO’su Dr. Frank Quante; “Toplum olarak down sendromunun bir hastalık değil, genetik farklılık
olduğu bilincine sahip olmamız gerekiyor. 9 genç down sendromlu
vatandaşımız Tebessüm Kahvesi’nde öz güven kazanıyor, iş hayatına
hazırlanıyor. Biz de EWE Turkey Holding ve grup şirketi EWE Enerji
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ailesi olarak, bu vatandaşlarımızın istihdamına katkı sağlama amacıyla yanlarında olduğumuz için çok mutluyuz. Başta böylesi anlamlı
bir projeye imza atan Üsküdar Belediyesi olmak üzere, özellikle

sosyal sorumluluk projelerinde gösterdiği birlik ve beraberlik için
EWE Türkiye ailesine teşekkür etmek istiyorum. Sosyal sorumluluk
bilincimizle tüm sektörlerde örnek teşkil eden bir kuruluş olmak için
çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Tebessüm Kahvesi’nde çalışan Özel Eğitim Öğretmeni Şermin
Çoban’ın yaptığı konuşmada; Down Sendromlu ve başka engelleri olan tüm vatandaşların topluma ve hayata katılmaları için tüm
şirketlerin çaba göstermesini istediklerini belirtirken, EWE ailesine
yaptıkları anlamlı ziyaret için teşekkür etti.

Down Sendromlu Vatandaşların İstihdamına Katkı Sağlanıyor
Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle 21 Mart 2016 tarihinde açılan Tebessüm Kahvesi, down sendromlu vatandaşların istihdamına katkı
sağlamak ve öz güven sahibi, üretime ve toplumsal yaşama tam
katılım sağlayan bireyler olarak yetiştirmek için çalışıyor. Tebessüm
Kahvesi’nde 5’er kişilik 2 vardiya şeklinde çalışan down sendromlu
vatandaşlara bu süreçte Özel Eğitim Öğretmeni, İşletme Müdürü, 4
yardımcı personel ve 1 kasiyer eşlik ediyor.
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Son Kaynak Tedarik Tarifesi İle Hem Tüketici
Hem Elektrik Üreticisi Kazanıyor

R

esmi Gazete’de Ocak 2018’de yayımlanan ‘Son Kaynak Tedarik
Tarifesi’nin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’ kapsamında Nisan
2018’den itibaren yürürlüğe girecek olan son kaynak tedarik
tarifesi ile yüksek tüketimli sanayi kuruluşlarına, normal sanayi tarifesi yerine yeni formülle belirlenen tarifeden fatura kesilecek.
Enexion Enerji Danışmanlık
Türkiye Genel Müdürü ve
Enerji Uzmanı Ceren Özdal

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“EPDK”) son kaynak tedarik tarifesinde (“SKTT”) yaptığı düzenlemeye göre 2018 yılı için 50
milyon kilovatsaat ve üzerinde elektrik kullanan sanayi kuruluşları
yüksek tüketimli aboneler olarak kabul edilecek ve ‘son kaynak tedarik’ tarifesiyle faturalandırılacaklar. Son kaynak tarifesi değişikliği
hakkında açıklamalarda bulunan Enexion Enerji Danışmanlık Türkiye
Genel Müdürü ve Enerji Uzmanı Ceren Özdal, “Bu tarifeyle beraber
yüksek ve düşük tüketimli tüketici sınıflar oluşmuş olacak. Yıllık tüketimi 50 milyon KWh ve üstü olanlar yüksek tüketimli tüketici sınıfında değerlendirilecek ve bu grup için artık sanayi tarifesi açıklanmayacak. Enerji piyasasının liberalleşmesi noktasında atılan önemli
bir adım olan SKTT, piyasa fiyatları dikkate alınarak belirlenecek.
Yüksek tüketim grubuna dahil olan tüketiciler enerji ihtiyaçlarını ikili
anlaşmalarla karşılayamadıkları takdirde son kaynak tarifesine kalıp
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yüksek marjlı fiyatlardan tedariklerini gerçekleştirmek durumunda
kalacaklar” dedi. Özdal, yüksek tüketimli sanayicilerin tarifeden almak isterse spot piyasanın ve YEKDEM maliyet toplamlarının yüzde
12,8 üzerinde maliyetlere maruz kalacaklarını bu nedenle hem spot
piyasa riskine maruz kalırken hem de pahalı elektrik almış olacaklarını vurguladı.
Tüketiciyi Doğrudan Etkiliyor
1 Nisan itibariyle oluşacak elektrik ihtiyacı için piyasada tedarik sürecini başlatan birçok tüketici, SKTT’e tabi tutulmaları nedeniyle PTF
+ YEKDEM endeksli teklifler ile karşı karşıya bırakılıyor. Bu iki farklı
maliyet kalemine eklenen kar marjları, finansal ve operasyonel gibi
birim maliyetlerin yanında, piyasa endeksli fiyat teklifleri nedeniyle
tüketici, elektrik fiyatlarında oluşabilecek sapmaların getirdiği sorumlulukları ve riskleri üzerine almış oluyor.
Bahar aylarında düşük gitmesi beklenen spot fiyatların yaz aylarında
düşük yenilenebilir üretimiyle yükselmesi bekleniyor. Geçmiş senelerde spot piyasada oluşan ve buna eklenen YEKDEM bedellerine
bakıldığında, aylık bazda yaklaşık olarak yüzde 20’lik bir hareketlilik
görülüyor. 100 milyon kilovasaat yıllık tüketime sahip bir fabrika
için 4 milyon TL’ye varan sapma anlamına gelen bu sapma, enerji
maliyetini piyasada saatlik oluşan fiyatlara endeksleyen tüketicinin,
maliyet öngörüsü ve dolayısıyla bütçe planlaması yapmakta zorlanmasına neden oluyor.
“Yüksek Tüketimli Tüketiciler, Hızlı Bir Aksiyon Alarak Zararı
Fırsata Çevirebilir”
Ceren Özdal, “Tarife 1 Nisan’da yürürlüğe girdiğinde, öngörümüz
ciddi maliyet artışlarının olabileceği yönünde. Son kaynak tarifesi
kapsamına giren şirketlerin, artık elektrik tüketimine ilişkin maliyetlerini çok daha profesyonelce yürütmeleri gereken bir döneme geçtiğimizi söylemek mümkün. Enexion olarak sunduğumuz hizmet ve
projeler ile, tüketicileri piyasa fiyatlarında oluşan belirsizlik ve risklerinden koruyor, düzenli piyasa takibi yapan uzman kadromuz ile tüketicilerin enerji portföylerini yönetiyoruz. Buna ek olarak, güvenilir
tedarikçi ile sözleşme aşamasında bilgi birikimi ve tecrübelerimiz sayesinde sözleşme fesih risklerini minimum seviyede tutuyor, tedarik
aşamasındaki birçok gizli maliyetleri de ortadan kaldırarak yüzde 10
– 15 arası maliyet avantajı sağlıyoruz. Türkiye enerji sektöründeki 15
yıllık tecrübemizde geliştirdiğimiz iş modellerimizle SKTT’nin oluşturabileceği tüm risk ve ek maliyetlerden müşterimizi koruyor, enerji
maliyetlerinde sağladığımız avantajlar ile daha rekabetçi konuma
gelmelerinde destek veriyoruz” diyerek sözlerine devam etti.
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Güneş Enerjili Ev Minimum Karbon Ayak İzine Sahip

T

inbeerwah House, Teeland Architects tarafından Avustralya’da
Noosa bölgesinde toprakla bağlantılı, ağaçlara, okyanusa ve
gökyüzüne açılan sürdürülebilir, çağdaş bir aile evi olarak tasarlanmıştır. Küçük bir meyve bahçesi ve teraslı sebze bahçesi olan
sürdürülebilir evde, doğal havalandırma ve doğal aydınlatma sağlanarak pasif tasarım ilkeleri uygulanmıştır.

Ev sahiplerinin isteği doğrultusunda, çocukların dışarı çıkmasını kolaylaştırmak için mutfak, yaşam, yemek ve çocuk yatak odaları doğrudan bahçe alanlarına açılabilecek şekilde tasarlandı.
Yalnızca bir oda derinliğindeki uzun ince plan, manzaradan, çapraz
doğal havalandırmadan ve doğal ışıktan en üst seviyede yararlanmayı sağlıyor. Evin planı ortak alanlar ve özel alanlar olarak ikiye

260 metrekarelik çevre dostu ev, kayar ahşap güneş kırıcılarla çevrili
olarak, hepsi açılabilir pencerelerden oluşan bir cam pavyon olarak
tasarlandı. Kayar panjurlar sayesinde ev sahipleri ışığı, esintiyi, mahremiyeti ve manzarayı kontrol edebiliyor. Ahşap gölgelikler, kışın,
güneşin iç mekanları ısıtması ve aydınlatmasını sağlamak için açılabiliyor, yaz aylarında ise gölge sağlamak için kapatılabiliyor.

ayrılmış. Mutfak, oturma ve yemek alanları Kuzeydoğu bahçesine ve
havuza açılırken, yatak odaları ve banyolar arazinin daha özel güney ucunda tasarlanmıştır. Elektriğini güneş enerjisinden sağlayan
sürdürülebilir evde su tasarrufu için yağmur suyu toplama sistemi
kurulmuştur. Ayrıca çamaşırdan, banyodan ve mutfaktan çıkan atık
su arazide geri dönüştürülerek, bahçe sulama ve rezervuarlarda kullanılıyor. Kaynak : yesilodak.com
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Trio Kablo Satış Direktörü Cem ALACA:

“Gerçek Kalite” Anlayışıyla Yola Çıktık
Cem ALACA, Sales Director of Trio Cable:

We Set Off with a Sense of “True Quality”
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Rabia VATAN: Cem bey röportajımıza firmanız hakkında kısa bir bilgi alarak başlayabilir miyiz?
Cem ALACA : Firmamız sektörde çok uzun yıllar yöneticilik ve girişimcilik yapmış profesyoneller tarafından Mart 2017’de
kurulmuştur. “Gerçek Kalite’’ mottosuyla yola çıkmış olan Trio Kablo, kaliteden ödün vermeden çağın gereksinimleri ve yeniliklerine ayak uydurarak yurtiçi ve yurtdışı sektör paydaşlarına hizmet etmeyi kendine yol olarak seçmiştir.
Fabrikamızdaki tecrübeli imalat kadromuz, yurtiçi - yurtdışı profesyonel satış kadromuz ve inovatif düşünce altyapımızla,
her zaman en yeni ve en iyiyi hedefleyerek emin adımlarla yola çıktık.
Kablo sektörüne yeni adım attınız. Önümüzdeki dönem hedef ve projeleriniz nelerdir?
Sektörümüzde kalıcı olabilmek, aranan ve tercih edilen bir marka olmak için gerekli altyapımızı hazırladık. Deneyimli imalat ve satış ekibimizle beraber kaliteli hizmet anlayışımızla sektörde iz bırakmak ve takip edilen bir firma olmak en büyük
hedefimiz.
Ağırlıklı olarak “Özel kablolar’’ diye tabir ettiğimiz standart kablolar haricindeki özel tasarım kablolarda teknik altyapımız
ve tecrübemizle ön plana çıkmak hedeflerimiz arasında. Üst düzey projelerde var olmak ihracat pazarında tercih edilen bir
marka olmak da büyük hedeflerimizden.
Ürünleriniz ve üretim altyapınız hakkında neler söylemek istersiniz?
Trio Kablo olarak zayıf akım kabloları imalatı yapıyoruz. Başlıca üretim çeşitlerimiz;
1. Coaxial Kablolar
2. CCTV ve Diyafon Kabloları
3. Veri İletişim Kabloları
4. Sinyal-Kontrol Kabloları
5. Yangına Dayanıklı Kablolar
Rabia VATAN: Mr. Alaca, let’s start our interview with a brief information on your firm?
Cem ALACA: Our firm was founded in March, 2017 by professionals who had taken managerial positions and acted as entrepreneurs in the sector. Set off with the motto of “True Quality”, Trio Cable aims to serve for both local and international
stakeholders without compromising on the quality while keeping up with the needs and innovations of the modern times.
We are taking firms steps towards future with a goal to provide the newest and the best thanks to our experienced colleagues,
local and international sales team and innovative background.
You have entered the cable industry very recently. What are your goals and projects for the close future?
We have the necessary infrastructure ready in order to become an in-demand and preferred brand in our sector. Working with
our experienced production and sales teams, we aim to become a brand which will be followed by the others thanks to our
dedication to quality services.
Moreover, we are planning to outshine our competition especially in the “custom cable” line, which is distinguished from the
standard cables, with our technical know-how and experience. Overall, our aim is to be a part of large projects and a brand
which is recognized in the export market.
Would you like to elaborate on your products and your manufacturing infrastructure?
As Trio Cable, we manufacture low voltage cables. Briefly, among our products are:
1. Coaxial Cables
2. CCTV & Intercom Cables
3. Data & Communication Cables
4. Signal-Control Cables
Nisan April 2018
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6. Enstrümantasyon Kabloları
7. Haberleşme ve Yangın İhbar Kabloları
8. Profesyonel Ses ve Mikrofon Kabloları
9. Sulama Sistem Kabloları
10.Özel Kablolar
Makine parkurumuz son teknoloji PLC kontrollü ve sıfır hatlardan
oluşmaktadır.
En çok önem vermiş olduğumuz konu ise laboratuvarlarımız. Ürettiğimiz ürünleri layıkıyla test edebilmenin ne kadar önemli olduğunun farkında olarak bu konuya çok büyük hassasiyetle yaklaştık. Son
sistem test cihazlarımız ve en önemlisi de tesisimize kurmuş olduğumuz yangın laboratuvarımızla, ürettiğimiz ürünlerin tüm testlerini
tesisimizde yapmanın konforunu yaşıyoruz. Yangına dayanıklı kablolar artık tüm projelerde kullanılan, insan sağlığı ve güvenliği için
zorunlu olan kablolardır. Tesisimizde bulunan Yangın Laboratuvarımızda bu kabloların tüm dayanım testleri yapılabilmektedir.
İç piyasaya mı dış piyasaya mı ağırlık vereceksiniz?
Öncelikli hedefimiz iç pazarda aktif olmak ve markalaşma adına atılması gerekli olan adımları atmak. İhracat olmazsa olmaz bir konu.
Hedefimiz bu yıl içerisinde imalatımızın %30’luk kısmını ihraç edebilmek. Bu hedefle ilgili gerekli altyapı çalışmalarını hızlandırmış
bulunuyoruz.
Türk kablo sektörü hakkında neler söylemek istersiniz?
Türk Kablo sektörü üretim kabiliyeti, kapasitesi ve vizyonu açısından
kendini geliştirmiş bir sektör. İhracat açısından bakarsak Türk kablo
imalatçılarının ihracat oranlarının gerçekten ciddi rakamlara ulaştığını görüyoruz. Fakat geçmiş dönemde yurtdışına giden standart
dışı ürünlerle ilgili olarak bazı bölgelerde sektöre hala soru işareti
ile bakılmakta. İç piyasadaki en büyük sıkıntı da yine standart dışı
ürünlerle pazarda rekabetin içinde olan firmalar. Kalite ve standartlar konusunda hassas olan firmalar zaten piyasada kendine farklı bir
yer ediniyorlar. Fakat rekabette bazen sadece fiyat algısıyla yapılan
karşılaştırmalar sektörümüze zarar veriyor.
2018 yılındaki hedefleriniz nelerdir?
2018 yılı bizim için emeklemekten yürümeye doğru geçiş yapacağımız çok önemli bir yıl. Markalaşma sürecimizde atılacak adımları tek
tek planladık. Bu yıl planlarımızı hayata geçirip hızlı ve emin adımlarla piyasadaki yerimizi sağlamlaştırmayı amaçlıyoruz. İç piyasada
marka imajımızı sağlamlaştıracak tüm büyük projeler ana hedefimiz
olacak. Kaliteli ürün ve kaliteli hizmet anlayışımızla fark yaratmak
en büyük amacımız.
Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır?
Tüm Sektörüm Dergisi ailesine bu röportaj ve tanıtım fırsatını bizlere
sunduğu için teşekkür ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum.
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5.Fire Resistant Cables
6.Instrumentation Cables
7.Communication & Fire Alarm Cables
8.Professional Audio & Microphone Cables
9.Irrigation System Cables
10.Custom Cables
Our machine park consists of brand new and state-of-the-art production lines using PLC system.
And what we have been working on with added attention was our
laboratory. Knowing that being able to test the products we are manufacturing, we took this aspect of our business very seriously. With our
modern test devices and most importantly our flammability and fire
testing labs, we are now comfortable with our products and being able
to test them in our labs. Fire resistant cables are now being used in
almost any project and they are a requirement for human health and
safety. Our flammability and fire testing labs are able to conduct any
modern test on the cables we manufacture.
Are you planning to focus on local or international markets?
Our priority is to be active in the local market and to take the necessary
steps towards brand recognition. Export is indispensable. Our goal for
this year is to export up to 30% of our production. In this context, we
have increased our efforts to make it possible.
What is your take on the Turkish cable sector?
Turkish cable sector is a developed sector in terms of its manufacturing capabilities, its capacity and its vision. When it comes to exporting,
we can see that Turkish cable exporters are reaching to significant volumes. On the other hand, there are still some questions about the Turkish sector due to substandard products which were delivered to some
of the regions in the past. The biggest challenge for us in the local sector is those firms who compete with their substandard products. Firms,
when they focus on their quality and standards, are able to claim their
deserved market share in the sector. However, the comparisons made
only from the point of costs are damaging our sector.
What are your targets for 2018?
Once we took baby steps, we are going to start walking in 2018. We
have planned each one of to steps to be taken in the branding process.
We aim to act on our plans this year and to claim our market share in
the market. Large-scale projects in the local market will be our priority.
We are willing to make a difference with quality products and quality
services.
Do you have anything to add?
I would like to thank Sektörüm Magazine family for offering the opportunity to make an interview and to promote our brand and I wish
success in your business.
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Tesla’nın En Büyük Rakibi İstanbul’da Tanıtıldı

S

ınırlı sayıda davetliye yapılan gösterim ile dünyada ilk kez
İstanbul’da kullanıcıların karşısına çıkan otomobil, Tesla Model
X’in en büyük rakibi olarak tanıtılıyor. Giderek artan elektrikli otomobil furyasında büyük bir oyuncu yer alıyor. İngiliz üretici
Jaguar’ın hem ülkemizde hem de dünyada giderek artan satışları,
yeni modeller için çalışmaların hızlanması ile sonuçlandı. Bu hızlanan

sahip olan otomobil, en iyi yol tutuşu da vaat ediyor. Gücün dışında
yaklaşık 450 km menzile sahip olan otomobil, bu konuda da rakipleriyle yarışmayı başarıyor. Sürtünme direnci gibi sürüşü etkileyecek
olan etkenleri azaltmak isteyen Jaguar, araç üzerinde rüzgar yönlendirmesini aktif olarak yapıyor. Bu sayede sadece 0.29 cd sürtünme
katsayısına sahip olan otomobil, rüzgardan daha az etkileniyor ve

geliştirme aşamalarında Formula E, teknolojileri de kullanan Jaguar,
ilk elektrikli otomobilini üretti. Jaguar’ın füturistik tasarım ögelerine
sahip olan konsept modeli CX-75 modelinden esinlenerek tasarlanan ve tüm Jaguar’lardan farklı bir omuz çizgisine sahip.
İç tasarımda da Land Rover’ın yeni tasarım dilinden ögeler içeren bu
otomobilin ismi ise I-Pace. İki elektrikli motora sahip olan model,
395 beygir gücündeki motoru ve 695 Nm torku sayesinde bir spor
otomobil gibi performansa sahip olduğunu bizlere gösteriyor. Her
iki aksa da birer tane olmak üzere konumlandırılan elektrikli motor
sayesinde 4 tekerlekten çekiş sistemi sunan otomobil, yerden yüksek yapısı, geniş bagaj hacmi ile ideal bir otomobil olmayı başarıyor.
Aracın tam ortasına yayılan piller sayesinde 50:50 ağırlık dağılımına

bu sayede daha uzun bir yol alabiliyor. Elektrikli otomobillerin karakteristiği olan tek pedallı kullanım özelliğine de sahip olan I-Pace,
bu sayede de bataryalarını doldurabiliyor.
Motor verilerinden bahsetmişken hızlanma değerinden de bahsetmeden olmaz. Jaguar I-Pace’in en iddialı olduğu değer hızlanma
verisi.
Tesla Model X P100d modelinden 0.1 sn daha hızlı olan otomobil
4.8 sn’de 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor. Ülkemizde Temmuz
ayından sonra satışa çıkacak olan I-Pace, 86 bin Euro ile 100 bin Euro
arasında satış fiyatına sahip. Ön sipariş yapan müşterilerine 1600
euro değerindeki şarj ünitesini de hediye eden Jaguar I-Pace’i ülkemizde 67 kişi sipariş etmiş bile. Kaynak: Otomobil Haber7
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P&G Türkiye Ofisine LEED Altın Sertifikası

Y

eni ofisinde enerji tüketimini yüzde 40 ve karbon ayak izini
yüzde 30 azaltan P&G Türkiye, yeşil binalara verilen LEED Altın
Sertifikası’nı aldı. Gillette, Pantene, Fairy, Prima, Orkid gibi lider markaların üreticisi Procter and Gamble (P&G), sürdürülebilirlik
anlayışını yansıtan yeni Türkiye ofisi ile Enerji ve Çevre Tasarımında

Yağmur suyunun sulama amacıyla toplanması ve depolanmasından, enerji tasarruflu LED lambaların kullanılması ve güneş ışığından yüzde 90 faydalanılmasına kadar birçok detayın düşünüldüğü
ofiste, benzer iş ortamlarına göre yüzde 30 daha fazla temiz hava
girişi sağlanıyor. “Akıllı bina yönetim” sistemi ile aydınlatma, ısıtma,

Liderlik (Leadership in Energy and Environmental Design-LEED) Altın
Sertifikası aldı. Uluslararası alanda geçerliliği olan sertifika, sürdürülebilirlik konusunda binaları birçok farklı kritere göre değerlendirerek en çevreci ve enerji tasarruflu binaları belirliyor.
Yeşil bina konseptinde tasarlanan ve en yeni teknolojilerle desteklenen yeni P&G Türkiye yüzde 40 enerji tasarrufu sağlarken ve karbon ayakizini yüzde 30 azaltıyor. Ofis, kişiye ait masa uygulamasının
yerine tamamen açık, işbirliği odaklı ve işin gereksinimine uygun
mekanlarda sürdürülebilir, sağlıklı ve konforlu bir çalışma kültürü
yaratıyor.

havalandırma gibi ana tüketim kaynakları yakından izlenirken, çalışanların da sürdürülebilirlik uygulamalarına destek vermeleri için
özel farkındalık çalışmaları yürütülüyor.
P&G, yeni ofisinde olduğu kadar Türkiye’deki üretim tesislerinde
gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarıyla da son 2 yılda üretim
tesislerinde bertaraf edilen atık miktarını yüzde 88, enerji kullanımını yüzde 19 ve sera gazı salınımını ise yüzde 29 azaltmayı başardı.
P&G’nin global hedeflerinden biri olan “Depolamaya Gönderilen
Üretim Kaynaklı Sıfır Atık” hedefini gerçekleştirdi.
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China Homelife’ın Türkiye-Çin Ticaretine
22 Milyon Dolarlık İşlem Hacmi Katkısı

D

ünyada uygun maliyetli ve 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 çok daha zengin ürün ve marka yelpazesiyle görücüye çıkıyor.
2017 yılında 450 Çin’li firmanın katıldığı ve yaklaşık 12 bin iş dünyası

Her yıl katlanarak büyüyen China Homelife Fuarı’nda 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

profesyonelinin ziyaret ettiği China Homelife Turkey Fuarı’nda 418
ikili iş görüşmesi ve toplamda 22 Milyon dolarlık iş haçmi gerçekleşmiş, 2018 yılında 800’den fazla firmanın katılımıyla 12.500 m2’lik
bir alanda gerçekleşecek ve 500’ün üzerinde ikili iş görüşmesi yapılması planlanmaktadır. 31 Mayıs ile 2 Haziran 2018 tarihleri arasında
İstanbul Fuar Merkezi’nde Sinerji Uluslararası Fuarcılık organizasyonunda düzenlenecek olan fuarı bu yıl yaklaşık 15 bin iş dünyası
profesyonelinin ziyaret etmesi beklenmektedir.
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, zücaciye, mutfak ve banyo armatürleri, gıda,
lojistik, LED ve aydınlatma ürünleri başta olmak üzere 50 binin üzerinde ürün yer alacak.

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.
Çin ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler açısından büyük önem
arz eden China Homelife fuarında Uzakdoğu potansiyelinden faydalanmak isteyen girişimciler için önemli bir fırsat niteliğini taşıyor.
Dünya ticaret arenasında Çin ürünlerini tanıtmak için düzenlenen China Homelife fuarlar serisi; Türkiye, Polonya, Meksika, Mısır,
Brezilya, Ürdün, Güney Afrika, Hindistan, Kazakistan, Birleşik Arap
Emirlikleri ve İran olmak üzere 11 ülkede yılda bir kez düzenlenir.
Çin Hükümeti tarafından katılım maliyetlerinin yüzde 100’ünün
karşılandığı fuar, ülkemizin jeopolitik konumu sayesinde her iki ülke
ekonomisi için de büyük önem arz ediyor.
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Pelsan Aydınlatma Light+Building Fuarı’nda
Ülkemizi Başarıyla Temsil Etti

T

Pelsan Lighting Successfully Represented Turkey at the
Light+Building Exhibition

ürk aydınlatma sektörünün en büyük üreticilerinden biri olan
Pelsan Aydınlatma, 18 – 23 Mart 2018 tarihleri arasında, Almanya’ nın Frankfurt şehrinde düzenlenen Light+Building
Fuarı’na katıldı.
Her iki yılda bir düzenlenen, yaklaşık 2700 katılımcı firmanın yer
aldığı Light+Building Fuarı’nı bu sene Almanya, Hollanda, İtalya,

One of the largest manufacturers of the Turkish lighting industry, Pelsan Lighting participated in the Light+Building Fair held in Frankfurt,
Germany this year on March 18-23.
Organized biannually and hosting approximately 2700 participants,
Light+Building Fair was visited by more than 220,000 visitors, namely, architects, urban planners, civil engineers, and many others mainly

Avusturya, Fransa, İsviçre, Büyük Britanya, Çin, İspanya, Belçika,
İsveç gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden mimar, şehir planlamacısı,
inşaat mühendisi gibi birçok meslek grubundan 220.000’ in üzerinde
kişi ziyaret etti.
Pelsan Aydınlatma ürün gamına yeni eklenen LEDli ürünlerini, Ofis
Armatürleri, Downlightlar, Tavan Armatürleri, Etanj Armatürler,
Yüksek Tavan Armatürleri, Projektörler, Yol ve Cadde Armatürleri,

from Germany, the Netherlands, Italy, Austria, France, Switzerland,
Great Britain, China, Spain, Belgium, and Sweden.
Having been recently incorporated into the product range of Pelsan
Lighting, LED products, along with Office Luminaires, Downlights, Ceiling Luminaires, Waterproof Luminaires, Projectors, Street Lights, Wallwasher and Linear Luminaires were introduced to the visitors under
nine product groups.
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Wallwasher ve Lineer Armatürler başlıkları altında 9 ayrı grupta ziyaretçileri ile buluşturdu.
Fuarda sergilenen ürünler arasında yer alan ve TEDAŞ şartnamesine
uygun olarak üretilen Rio LEDli Yol ve Cadde Aydınlatma Armatürleri
ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken ürünlerden bir tanesi oldu. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Pelsan Aydınlatma, Akıllı
Haberleşme Sistemlerini yol ve cadde armatürlerinde kullanarak
aydınlatma kavramını bir üst seviyeye çıkardı. Wi-Fi ile uzaktan
kontrollü sistemlerin yanı sıra Nema soket kullanarak haberleşme
sağlayan Rio LEDli Yol ve Cadde Armatürleri ile ilave kablolama ge-

reksinimi olmadan armatürlerin uzaktan kontrolü, ışık seviyesinin
ayarlanması ve kullanım verilerinin anlık olarak haritalar üzerinden
izlenmesine imkân tanımaktadır.
Geniş ürün gamını teknoloji ile harmanlayan Pelsan, profesyonel
ürünleri ile her mekâna uygun aydınlatma çözümleri sunmaktadır.
Özellikle endüstriyel aydınlatma çözümlerinde sektörde akla gelen
ilk firma olan Pelsan Aydınlatma, fuarda tanıttığı yeni yüksek tavan
armatürü ve yeni etanj armatürü ile ilgi odağı oldu. Yeni Forza Etanj
ile montaj kolaylığını vurgularken, LEDli ve LED tüplü opsiyonları ile
kullanıcılara alternatif sunmaktadır. Yeni Hima LEDli Yüksek Tavan
Armatürü ile verimliliği vurgulayan Pelsan, zorlu tesis koşullarına
uygun dayanıklı armatürler üretmektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri, ihracat, proje ve AR-GE birimi ile birlikte geniş bir katılımla fuarda yerini alan Pelsan Aydınlatma, ziyaretçilerine
ürünleriyle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşımında bulundu. LED ışık kaynaklı armatürlerinin teknik detaylarla anlatıldığı 2018 ürün kataloğu ziyaretçileri tarafından beğeni toplayan Pelsan Aydınlatma, bünyesinde yer alan akredite laboratuvarda yaptığı ölçüm sonuçlarını da
ziyaretçileri ile paylaşarak AR-GE çatısı altında yapılan çalışmalarını
örneklerle ziyaretçilerine sundu.
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One of the highlights of the exhibition was the Street Lighting Luminaires using Rio LED which are produced in accordance with the
specifications of TEDAŞ. Always on the lookout for technological advancements, Pelsan Lighting raised the bar for the concept of lighting
with its use of Smart Communication Systems in street lighting. Street
Lighting Luminaires using Rio LED are allowing for remote access and
control through Wi-Fi along with Nema sockets without the additional
need for wiring and the system allows for the adjustment of the lighting level while collecting real-time consumption data made available
on maps.
Having reinforced its wide range of products with technology, Pelsan
offers the right lighting solution for any space thanks to its professional products. A go-to company especially in industrial lighting
solutions, Pelsan Lighting stole the spotlight with its high-ceiling
luminaires and new waterproof luminaires showcased in the exhibition. Having emphasized the ease-of-installation with its new Forza
Waterproof product, the company also offers alternatives such as LED
products and products with LED light tubes. Offering efficiency with its
new Hima LED High-Ceiling Luminaire, Pelsan manufactures durable
luminaires for harsh working environments.

Members of the Board, domestic sales representatives, export, project
development, and R&D department of Pelsan attended to the exhibition in order to offer comprehensive information to the guests about
Pelsan products. Applauded for its 2018 catalogue which includes
detailed technical information about its LED luminaires, Pelsan Lighting exhibited the samples of the efforts they made as part of the company’s R&D operations, sharing the results of the tests conducted by its
internal accreditation lab.
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En Tasarruflu Ampul Hangisidir?

G

ünümüzde LED’ler, en fazla enerji tasarrufu sağlayan aydınlatma teknolojisi olarak öne çıkmaktadır. LED’lerin ve LED lambaların lm/W oranı, yani watt başına yaydığı ışık miktarı, diğer
teknolojilere göre oldukça yüksektir. LED lambalar sadece enerji
tasarrufu değil, aynı zamanda uzun kullanım ömrü de sunmaktadır.

lm/W oranı, yani watt başına yaydığı ışık miktarı, diğer teknolojilere
göre oldukça yüksektir.
Şöyle bir örnek vermek gerekirse, evinizde belirli bir odayı aydınlatmak için 1600 lümen ışığa ihtiyacınız olduğunu varsayalım. Bu ışık
miktarını elde etmek için, 100W enkandesan lambaya, 77W halojen

Enkandesan lambalar, bildiğimiz telli lambalar, zamanla yerini kendinden daha verimli yani daha az elektrik enerjisi harcayarak daha
fazla ışık yayan halojen enkandesan lambalara bıraktı. Bir süre sonra
halojen enkandesan lambalar da yerini çok daha verimli ve uzun
ömür sunan CFL‘lere (Kompakt floresan lambalar) bıraktı. CFL, halk
arasında tasarruflu ampul olarak bilinen lamba türüdür.
Tam CFL‘ye alışırken, evlerimizde aydınlatmaları CFL lambalar ile
dönüştürürken LED teknolojisiyle donatılmış, LED lambalar piyasaya
sürüldü. LED lambalar başta yüksek fiyatlara satıldığından piyasada
kendine yer edinmesi biraz zaman aldı. Ancak, geçen zaman ve beraberindeki teknolojik gelişmeler ışık gücünü artırırken fiyatları da
hızla düşürdü. Böyle olunca LED lambalar hemevlerde hem de ticari
alanlarda sıkça kullanılmaya başlandı.
Günümüzde LED’ler, en fazla enerji tasarrufusağlayan aydınlatma
teknolojisi olarak öne çıkmaktadır. LED’lerin ve LED lambaların

enkandesan lambaya, 23W kompakt floresan lambaya veya 16W
LED lambaya ihtiyacınız var. Bu noktada aynı miktarda ışığı üretmek
için daha az enerjiye ihtiyaç duyan LED lambayı seçmek doğru bir
tercih olacaktır.
LED lambalar sadece enerji tasarrufu değil, aynı zamanda uzun kullanım ömrü de sunmaktadır. Piyasada 20.000, 30.000 hatta 50.000
saat kullanım ömrü sunan LED lambalar bulunmaktadır. Enkandesan lambalar 1.000 saatte, kompakt floresan lambalar ise 10.000
saatte kullanım ömrünü tamamlamaktaydı.
Gelecek bizlere ne getirir, LED’lerden sonraki aydınlatma teknolojisi
ne olur bilinmez. Ancak günümüzde aydınlatma amacıyla kullanılan, bilinen en verimli ışık kaynağı LED’lerdir. Evinizin her alanında
aydınlatma için LED ampul kullanmanız doğru bir tercih olacaktır.
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Küresel Ölçekte Büyük Aydınlatma Firmaları
Türkiye’de Neden Başarısız Oluyor?

ünyaca ünlü pek çok aydınlatma firması, Türkiye’de yıllardır faaliyet gösteriyor ve başarılı çalışmalar yapıyor. Ancak maalesef
her firma bu kadar şanslı olmuyor. Her yıl Türk aydınlatma pazarına giriş yapan küresel ölçekte büyük firmaları duyuyoruz. Ancak
bir o kadar firma da Türkiye pazarından çekiliyor veya Türkiye ofisini
kapatıyor. Peki, köklü ve dünya çapında belirli üne sahip bu büyük
firmalar Türkiye’de neden başarılı olamıyor?

olmazsa başarı da olmaz. İnsanlarla çalışıyorsunuz, robotlarla değil.
Özellikle Türk insanı sizden biraz daha fazla samimiyet istiyor.
“Düşük Fiyatlı Ürünler Bizi İlgilendirmiyor”
Küresel ölçekteki büyük üreticilerin ürünlerinde genellikle kalite ön
plandadır, bu yüzden çoğu zaman yüksek fiyatlıdır. Fiyat ile ilgili soru
sorulduğunda, düşük fiyatlı ürünlerle rekabet etmediklerini, müşteri
portföyünün farklı olduğunu söylerler. Siz onlarla rekabet etmeseniz

Dünyaca ünlü pek çok aydınlatma firması, Türkiye’de yıllardır faaliyet
gösteriyor ve başarılı çalışmalar yapıyor. Ancak maalesef her firma
bu kadar şanslı olmuyor. Her yıl Türk aydınlatma pazarına giriş yapan küresel ölçekte büyük firmaları duyuyoruz. Ancak bir o kadar
firma da Türkiye pazarından çekiliyor veya Türkiye ofisini kapatıyor.
Peki, köklü ve dünya çapında belirli üne sahip bu büyük firmalar
Türkiye’de neden başarılı olamıyor?
“100 Yıllık Firmayız”
Şirketiniz küresel ölçekte 100 ya da 200 yıllık bir tecrübe ve bilgi
birikime sahip olabilir. Sürekli bununla övünüp durmak yerine, bu
birikimi yerel pazarda nasıl kullanabileceğinize kafa yormalısınız.
“Dünyada İlk Üç Arasındayız”
Dünyada ilk üç aydınlatma firması arasında olmanız, Türkiye’de de
ilk üçte yer alacağınız anlamına gelmiyor. Türkiye’de başarılı olmak
istiyorsanız tüketici istek ve ihtiyaçlarını iyi analiz etmeli, rakiplerin
pazardaki durumunu incelemelisiniz.
“Çok Profesyoneliz”
Profesyonel çalışan bir firma olabilirsiniz ancak amatör ruhu asla
kaybetmemelisiniz. Amatör olmak heyecan duymaktır, heyecan

de onlar sizinle acımasız bir rekabet içerisinde olacaktır. Bu yüzden
ürünlerinizin kalitesini, dayanıklılığını ve diğer farklarını müşterilerinize iyi anlatmalısınız.
“Markamızı Herkes Biliyor, Tanıtıma İhtiyacımız Yok”
Reklamlar yeni ürünlerinizi duyurmanıza, talebi artırmanıza, marka
imajı ve bağlılığını artırmanıza, güven tazelemenize ve tüketiciyi
satın alma eylemine yönlendirmenie yarar. Unutmayın, herkesin
tanıtıma ihtiyacı var. Özellikle yeni bir pazara giriyorsanız buna daha
çok ihtiyacınız var demektir. Reklama harcadığınız para size misliyle
geri dönecektir.
“Kadromuz Çok Tecrübeli, Türkiye Başkanımız Mars’ta 40 Yıl
Çalıştı”
Tabi ki bu cümle işin mizah kısmı. Ama muhakkak görüyorsunuzdur.
Dev firmaların Türkiye ofisi açılışında yönetim kadrosu yaş aralığı bir
hayli yüksektir. Genç arkadaşları, tecrübesizleri işe almaktan, onlara
sorumluluk vermekten çekinmeyin. Onlar yönetimize farklı bir bakış
açısı getirecektir. Unutmayın, Steve Jobs’ın 21 yaşında kurduğu firma Apple, 150 yıllık Nokia’yı tahtından indirdi.
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Philips Aydınlatma ‘nın Yeni Adı Signify Olacak,
Philips Markasını Kullanmaya Devam Edecek
hilips Aydınlatma, şirket adını Signify olarak değiştireceğini,
bununla beraber ürünleri için Philips markasını koruyacağını
duyurdu. Dünya aydınlatma lideri Philips Aydınlatma şirket
adını Signify olarak değiştireceğini duyurdu. Şirketin yeni adına

P

hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışırken de ürünlerimizde Philips
markasını kullanmaya devam etmekten gurur duyuyoruz” dedi.
Philips Aydınlatma’nın kökleri 125 yıldan daha da öncesine, 1891’de
Hollanda’nın Eindhoven şehrinde Frederik ve Gerard Philips’ in kurduğu

karar verilirken ışığın oluşturduğu akıllı dilin anlamlı bir amaca bağlanmasından yola çıkıldı.
Royal Philips’le yapılmış olan sözleşme kapsamında şirket; dünya
çapında en çok güvenilen aydınlatma markası olan Philips ismini
kullanmaya devam edecek.
Bu yeni gelişme hakkında açıklama yapan Philips Aydınlatma
CEO’su Eric Rondolat; “Yelken açtığımız bu dönüşüm yolculuğumuzun önemli bir ayağını oluşturan yeni şirket adımızı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Stratejik vizyonumuzu açık bir
şekilde ifade eden yeni adımızla, kurumsal imajımızı baştan yaratmak için vazgeçilmez bir fırsat yakaladık. Bu yeni ve eşsiz imajımız
sayesinde 32.000 çalışanımızın birbirine daha iyi kenetlenmesini

şirkete dayanıyor. Tarih boyunca bu şirket, aydınlatma endüstrisindeki en önemli gelişmelerin birçoğunun altına imzasını attı. Günümüzde ise dünyadaki en geniş bağlantılı aydınlatma ağına sahip olan
şirket; geleneksel, LED ve bağlantılı aydınlatmada dünya çapında bir
endüstri lideri. Yeni adıyla şirket, Royal Philips’le yaptığı Şirket Adı
Lisans Sözleşmesi kapsamında şirket adının Royal Philips’in sermaye
çoğunluğunu kaybetmesinden itibaren 18 ay içerisinde değişmesini
öngören, şirkete ait gereksinimleri yerine getiriyor.
Şirketin adının değişmesinden dolayı, Philips Aydınlatma N.V.’nin
şirket esas sözleşmesine ilişkin değişiklik talebi 15 Mayıs’ta düzenlenecek olan Hissedarlar Yıllık Genel Kurulu’na sunulacak. Philips
Aydınlatma N.V.’nin borsadaki kısaltma adı aynı kalacak.
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İstanbul Yeni Havalimanı’nın
Aydınlatma Kontrolü Günsan’da
Lighting Controls of the Istanbul New Airport are Trusted to Günsan

D

ünyanın buluşma noktası olmaya hazırlanan İstanbul Yeni
Havalimanı’nın aydınlatması Günsan ürünleri ile kontrol edilecek. İGA ve projenin elektrik taahhüt firması EHA ile gerçekleştirilen teklif ve ihale sürecinin ardından Günsan,tercih edilen şirket oldu.

Soon to be the next global hub, Istanbul New Airport’s lighting systems
will be controlled with Günsan products. At the end of the tender process of the project Günsan won the bidding which was held by IGA and
EHA, electrical contractor of the project.
Istanbul New Airport, the largest airport in the world to be built from
scratch under a single roof, will boast Günsan’s Eqona model switch
and socket products.
In his speech about the project, “We are taking our place in the Istanbul New Airport with Günsan’s switch and socket products,” said Vedat
Yazar, Electrical Sales Director of Günsan. “We are happy to contribute
to the Third Airport to be built in Istanbul which is a great addition
to Turkey’s economy and its brand value. To take our place in such an
important location for the world, in the Istanbul New Airport with the
capacity of 200 million passengers, will add to our brand value,” he
added.

Günsan Elektrik
Satış Direktörü
Vedat Yazar

Dünyanın sıfırdan yapılan tek çatı altındaki en büyük havalimanı
olacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda Günsan Eqona model
anahtar ve priz ürünleri kullanılacak.
Konuyla ilgili konuşan Günsan Elektrik Satış Direktörü Vedat Yazar
“Günsan’ın anahtar ve priz ürünleri ile İstanbul Yeni Havalimanı’nın
içerisinde yer alacağız. İstanbul’a yapılacak olan, tamamlandığında
ülkemiz ekonomisi ve marka değeri açısından önemli unsur olacak
üçüncü havalimanına katkıda bulunmaktan dolayı oldukça mutluyuz. 200 milyon yolcu kapasitesi potansiyeline sahip dünya çapında
önemli bir havalimanında var olmak, Günsan olarak marka değerimize de önemli katkılar yapacaktır”dedi.
Bu projede Günsan’ın seçilmesi ile ilgili olarak, “Bu anlaşma ile 2018
yılına çok hızlı bir giriş yaptık. Birbirinden önemli inşaat projeleri ile
yaptığımız anlaşmalarla Günsan markasının inşaat sektöründeki
varlığı bir üst seviyeye çıkmış oldu. Taahhüt ettiğimiz kalite, güven
ve yüksek standartlardaki tasarım anlayışını milyonlarca insan ile
buluşturacak olmamız bize büyük bir heyecan veriyor” dedi.
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On Günsan’s bidding win, he said: “We got a head start in 2018 with
this contract. Contracts we have been signing as part of important
construction projects are increasing Günsan’s prominence in the construction industry. It is really exciting that we are now able to serve
millions of passengers with the quality, reliability and high standards
we commit to.”
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Yemek Sepeti Park’ta, Lamp 83 İmzası

L

Erginoğlu, Lamp 83’le gerçekleştirilen işbirliği ve Wiggle ürününün
tercih edilmesiyle ilgili olarak da, ‘Ofisin kalbi olan çağrı merkezinde
24 saat çalışılan bir ortam olması ve çalışanların ihtiyacına en doğru
yanıtı vermesi sebebiyle Lamp 83’ün Wiggle ürününü tercih ettik.

Yemeksepeti Park’ın iç mimari projesini gerçekleştiren Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık’tan Y. Mimar Kerem Erginoğlu aydınlatmadaki kriterlerini ‘Son yıllarda bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar hayatımızın
parçası haline gelince, ofis aydınlatmalarında kullanıcı beklentileri
oldukça farklılaştı.Genel aydınlatma dışında, artık kullanıcılar daha
fazla kişiselleşmeye müsait ürünler bekliyorlar. Eskiden masa yüzeyi
aydınlatma seviyesi, kâğıt kalemle iş yapmaya, okumaya mümkün
olarak talep edilirken, (500 lux mertebelerinde) günümüzde ekranın
bir ışık kaynağı olması sebebiyle bu istek daha ikincil bir öneme kavuştu. Kullanıcılar ekranlarında parlamayacak, kamaşma kontrollü,
dilediklerinde açılan kısılan ya da direkt en direkt özelliklere sahip
ürünleri tercih ediyorlar “ şeklinde özetledi.

Yemeksepeti projesinde serbest çalışma ortamını sağlamak üzere
kat boyunca uzanan, yayılan bir sonsuz masa hayal ettik. Uzunluğunu simgelemek adına adını “yılan masa” koyduk. Masanın tasarımı
devam ederken nasıl bir aydınlatma olmalı diye sorguluyorduk. Esnek bir aydınlatma olmalı, bizim formumuzu takip edebilmeli, gerektiğinde kısılabilmeli diye düşünüyorduk. Arayışımızla örtüşecek
aydınlatma armatürünü Lamp 83’de bulduk. Sanki bizim için üretilmişti. Özel paneli sayesinde çok farklı senaryolarla kullanabilme
imkanı vardı.
Üstelik bu yenilikçi ürün henüz hiçbir yerde kullanılmamıştı. Hemen
anlaşma sağlayıp üretim sürecine geçildi. Montaj esnasında Lamp
83 montaj ekibinin desteğini aldık. Sonuçta ürün tam istediğimiz
gibi oldu. Amorf masamızın plan izini tavanda uçar halde yapabildik.
Öncelikle mimari ekip olarak biz ve işverenimiz sonuçtan çok memnun oldu. Ofisteki en heyecan verici mekanlardan biri oldu.’ diye
konuştu.
Lamp 83 Satış Grup Müdürü Serhan Acar yapılan çalışmayla ilgili ‘
Yemeksepeti Park, heyecan duyarak çalıştığımız ve içinde yer almaktan büyük keyif aldığımız bir proje oldu. Mimari grubun ihtiyaçlarını
aktarırken adeta Wiggle’ı tarif etmesiyle, projede kullanılacak ürün
de kendiliğinden ortaya çıktı. Mimari konsept ve dekorasyona uyumuyla birlikte otomasyon özelliği ve DİM edilebilir olmasıyla, aydınlatmadaki tüm beklentileri de karşılayan Wiggle, projeye en uygun
mimari ve işlevsel çözümü sunmamızı sağladı. Ortaya çıkan sonucuyla herkesi fazlasıyla memnun eden, Lamp 83’ün gurur duyduğu
bir projeye imza attık” diye konuştu.

amp 83’ün, aydınlatmadaki kalıpları kıran, modüler ışık sistemi
Wiggle, Yemek Sepeti’nin yeni ofisine, özgür tasarım ruhunu
taşıdı. Aydınlatmada sunduğu optimal çözümlerle, farklı sektörlerde birçok ulusal ve uluslararası markayla işbirliği gerçekleştiren
Lamp 83, iş ortakları arasına Yemek Sepeti’ni de ekledi. Lamp 83’ün
ışık tasarımında devrim olarak nitelendirdiği ve patenti kendisine ait
olan Wiggle, şirketin Levent’teki yeni ofisi, “Yemek Sepeti Park”ın en
heyecan verici mekanının yaratılmasında başrol oynadı.
İstenen uzunlukta ışıklı form ve eğrilerin yaratılmasına olanak sağlayan ışık sistemi Wiggle, ofisin kalbi olarak nitelenen ve 24 saat
yaşayan bir mekan olan çağrı merkezinin dinamizmine ve mimari
konseptine uyumlu olacak bir aydınlatma tasarımı arayışından yola
çıkılarak tercih edildi. Mekanın düz, dairesel, oval veya eğrisel formlar içeren dekoratif yapısına uyum sağlayan Wiggle, mimari konseptin tamamlayıcısı olurken; özel akrilik difüzör ünitesiyle şık bir algı
yaratılması ve ihtiyaç duyulan ışığı karşılamasıyla da, çalışanlara üst
seviyede bir görsel konfor sunmuş oldu.
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Sektörüm Dergisi

De-Pa Elektrik

Binaların tasarım, planlama ve işletmesiyle ilgili çalışan, yatırımcı mimarlar, planlamada çalışan baş mühendisler, işletme mühendisleri ve toptan
ve perakende satıcılara hitap eden en büyük etkinlik olan Light + Building
Uluslararası Aydınlatma ve Yapı Teknolojileri Fuarı, 18 Mart-23 Mart 2018
tarihleri arasında Almanya’nın ve Avrupa’nın finans merkezi konumundaki
Frankfurt kentinde düzenlendi.
Fuara A.B.D, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Rusya, Finlandiya,
İsveç, Hollanda, Portekiz, Macaristan, Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan,
Tayvan, Belçika, Avusturya, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye ve Ukrayna’dan
firmalar katılım gerçekleştirdi.
Sektörüm Dergisi Almanya Bölge Sorumlusu Ali ALMAZ’ da Light + Building
Fuarı’ndaydı.

Altez Elektronik
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Aplus Elektrik

Ardıç Kablo

Arlight Aydınlatma

Bayled Aydınlatma

Borsan Kablo

Çetinkaya Pano
Nisan April 2018
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Dlx Elektrik

Fermada Aydınlatma

Heper Aydınlatma

İkizler Aydınlatma

Kendal Elektrik

Ledzon Aydınlatma
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fair

Lightmaster Aydınlatma

Logiba Aydınlatma

Mutlusan Elektrik

Nilson Elektrik

Ortaç Elektrik

Ören Kablo
Nisan April 2018
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Pedaş Aydınlatma

Pelsan Aydınlatma

Petkab Kablo

Psl Elektronik

Rtm Elektronik

Td Elektronik
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QNB Finansbank Kristal Kule “Dünya Saati’nde
Dünyaya Bağlanacak, 1 Saat Tüm Işıklar Kapanacak

Q

NB Finansbank, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından
2007 yılından bu yana gerçekleştirilen Dünya Saati kampanyasına destek olmak için Kristal Kule’nin yanı sıra diğer binalarındaki tüm dekoratif aydınlatmalarını 24 Mart 20.30’da bir saat

için sesini yükseltmeye ayırdığı bu güne, QNB Finansbank da Kristal
Kule’nin yanı sıra diğer binalarındaki tüm dekoratif aydınlatmalarını
bir saatliğine kapatarak destek olacak. Türkiye’de iklim değişikliği ve
biyolojik çeşitlilik üzerindeki tehditlere dikkat çekildi.

kapatıyor. Bu yıl, “Dünya Saati’nde dünyaya bağlan” sloganı ile biyolojik çeşitlilik ve tehditleri, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek
için WWF, tüm insanlığa 24 Mart 2018’de 20.30’da ışıkları kapatma
çağrısı yapıyor.
WWF’nin 2007 yılında başlattığı dünyanın en büyük çevre hareketlerinden biri sayılan Dünya Saati eylemi, bu yıl 12 yaşında. Dünya
üzerinde birçok ülkede anıtsal yapılar, kurum binaları, evlerin ışıkları
bu sene 24 Mart 2018 Cumartesi günü saat 20.30 ile 21.30 saatleri
arasında kapatıldı.
Dünya çapında milyonlarca insan, anıt ve işyerinin, bir saatini ışıklarını söndürmek, etkinliklere ev sahipliği yapmak ve iklim değişikliği

Bu yılki sloganları, “Dünya Saati’nde dünyaya bağlan” olan WWF, insanlardan 24 Mart Cumartesi günü 20.30-21.30 arasında ışıklarını
kapatıp dünyayla olan ilişkilerini düşünmelerini, biyolojik çeşitlilik
ve tehditleri, küresel iklim değişikliğinin etkileri üzerine konuşmalarını ve bugüne dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenlemelerini
istedi.
Geçtiğimiz yıl, 187 ülkenin katıldığı etkinlikte 3 binden fazla kurum
ışıklarını söndürdü. Bu yıl, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Truva Atı ve
Sultanahmet, Süleymaniye, Selimiye camileri gibi pek çok yapının
ışıkları bir saatliğine söndürülerek iklim değişikliğine dikkat çekildi.
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Aydınlatma Üreticileri Programcılara Meydan Okuyor:
“Bize Akıllı Uygulamalar Geliştirin”
Light Makers Challenge Coders: ‘Give Us Clever Apps’

B

üyük aydınlatma üreticileri, yazılım geliştiricileri internete
bağlı ilgi çekici aydınlatma uygulamaları geliştirmeye davet
ediyor. Bu konuda ipi çeken ise sektörün iki önemli aktörü ve
geliştirmiş oldukları nesnelerin interneti (IoT) platformlarını müşteriler için fikirler ve uygulamalar geliştirmeleri için programlama
şirketlerine açık hale getiren Osram ve Philips oldu.

Frankfurt’ta gerçekleştirilen Light + Building 2018 fuarında Osram,
‘Lightelligence’ adını verdiği açık kaynaklı uygulamasını açıkladı ve
teknoloji sanayini enerji tasarrufu, varlık yönetimi, yapı teknolojileri ve diğer alanlarda yeni hizmetler geliştirmekte işbirliği yapmaya
davet etti.
Philips Lighting’in geliştirmiş olduğu IoT platformunun adı ise Interact ve bu platform üçüncü taraf geliştiriciler, geliştirme ortakları
ve müşterilerden gelecek inovasyonu teşvik etmek için tasarlandı.
Platform içerisinde bir geliştirici portalı mevcut ve lisanslı API sayısı
gittikçe artıyor, böylece veri etkin hizmetler geliştirilebiliyor.
Osram’ın inovasyondan sorumlu yöneticisi Thorsten Müller, “Başarılı
platform operatörleri etkin geliştirici ekosistemleri yarattı. Bu mantığı Lightelligence’a uyguluyoruz.
Platform kullanıcılarımız, kendilerinin geliştirmesine ya da bakımını
yapmasına gerek olmaksızın eksiksiz bir altyapıdan faydalanabiliyorlar.
Bu akıllı uygulamaları programlayan kişiler Osram’ın yapılandırılmış
geliştirme programını kullanarak zamandan tasarruf edebilirler. Ayrıca çok sayıda yazılım modülü de mevcut.
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The Major lighting manufacturers are challenging software developers to come up with compelling applications for internet-connected
lighting. Leading the charge is the two big players, Osram and Philips,
which threw their respective internet of things (IoT) platforms open to
any coding company to develop ideas and apps for clients.
At the Light + Building 2018 exhibition in Frankfurt, Osram declared
its ‘Lightelligence’ open source, and invited the tech industry to cooperate on developing new services in energy saving, asset management, building intelligence and other areas.
Philips Lighting’s IoT platform is called Interact and is designed to
foster innovation from third-party developers, development partners
and customers. It includes a developer portal and a growing suite of
licensed APIs, so that data-enabled services can be developed.
‘Successful platform operators have created effective developer ecosystems,’ Thorsten Müller, Osram’s head of innovation told Lux. ‘We’re
applying this logic to Lightelligence.
‘Our platform users can reap the benefits of a fully developed infrastructure without having to build or maintain it themselves.’
Programmers of these intelligent applications can save development
time using Osram’s structured development programme and the large
number of software modules available.

‘Lights can be found throughout every building and are connected to
the electricity supply. When combined with sensors, they provide the
ideal means of collecting and analysing key data about space utilisation and operating conditions,’ said Müller.

aydınlatma haber
lighting
Aydınlatma her binada bulunmaktadır ve elektrik şebekesine bağlıdır. Sensörlerle bir araya getirildiği zaman bu aydınlatma ürünleri
alan kullanımı ve çalışma koşulları hakkında önemli verileri toplamak ve analiz etmenin ideal bir yolu,” dedi.
Sistemin tüm üreticilerin ürünlerine, uygulamalarına ve arayüzlerine açık olması nedeniyle bu platforma çok sayıda bileşen ve kontrol
sistemi entegre edilebilir.
Örneğin, aydınlatmayı kontrol etmek için kurulan hareket dedektörleri aynı zamanda alarm sistemleri ve ısıtma yönetiminde de kullanılabilir.
Benzer şekilde, hava kalitesi sensörleri de havalandırma, otomatik
pencere kontrolü ve yangın alarmı gibi sistemler tarafından kullanılabilir.
Panjurları kontrol eden aydınlık düzeyi sensörleri aynı zamanda iç
mekan aydınlatmasını loş hale getirmek için kullanılabilir ve yangın
alarmı ve izinsiz giriş alarm sistemler bu sensörlere erişebilir.
Bir ambarın aydınlatma ürünlerine entegre edilen sensörler envanter kaydı yapabilir, kolay bozulan ürünler için sıcaklık ve rutubet
düzeyini denetleyebilir veya ambarın kullanılma şeklini optimize
edebilir.
Ofis alanlarına yerleştirilen hareket dedektörleri, toplantı salonlarını
daha etkin şekilde kullanmak ve hedeflendirilmiş temizlik çalışmalarını düzenlemek için kullanılabilir.
Perakende sektöründe müşterilere yerel dijital hizmetler pazarlanabilir. Hastanelerde bulunan yatak ve tıbbi ekipman gibi mobil varlıklar derhal konumlandırılabilir. Binaların ötesinde, boş park yerlerinin
belirlenmesi ve rapor edilmesi gibi akıllı şehir çözümleri akıllı sokak
armatürleri yoluyla mümkün hale gelebilir.
Osram, acil durum aydınlatmaları üzerinde yapılan düzenli testleri
otomatik hale getirmek için IoT platformunu kullanan Alman armatür üreticisi RZB’yi örnek alıyor.
Bu platform, RZB’nin acil durum aydınlatma sistemleri üzerinde gerçekleştireceği fonksiyon testlerini uzaktan ve otomatik olarak yapmasına imkan tanıyor. Acil durum aydınlatma sistemlerinin düzenli
olarak test edilmesi kamu ve ticari yapılarda yasal bir zorunluluk.
Bugüne kadar bu testler için çalışanların bina genelini dolaşmaları
ve her bir acil durum çıkış işaretini ayrı ayrı kontrol etmesi gerekiyordu. Ama günümüzde bu kontroller sensörler ve Lightelligence
kullanımıyla uzaktan ve bir tık ile gerçekleştiriliyor ve belgeleniyor,
binanın işletme masraflarını büyük ölçüde azaltıyor.
Philips, dünya genelinde şimdiye kadar 29 milyon bağlanmış aydınlatma noktasının kurulumunu tamamladığını ve ürettiği her bir LED
ürününün 2020’ye kadar bağlanabilir özellikte olmasını planladığını
açıkladı.
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A wide range of components and control systems can be integrated
into the platform, as the system is open to products, applications, and
interfaces from all manufacturers.
For example, movement detectors installed to control lighting can also
be used by alarm systems and in heating management.
Similarly, air quality sensors can be leveraged by systems such as air
conditioning, automated window control, and fire alarms.
Brightness sensors that control blinds can also be used to dim interior
lighting and can be accessed by fire alarm and intrusion alarm systems.
Sensors sitting in the lights of a warehouse can record inventories,
monitor temperature and humidity for perishable goods, or optimise
the way in which warehouses are used.
Motion detectors in office buildings can be used to manage meeting
rooms more efficiently and arrange targeted cleaning.

In retail, customers can be marketed to using localised digital services.
Mobile assets, such as beds and medical equipment in hospitals, can
be located immediately. Beyond buildings, smart city solutions, such
as the identification and reporting of free parking spaces through intelligent street luminaires, become feasible.
Osram cites the example of Germany luminaire maker RZB which is
using the IoT platform to automate the regular testing of emergency
lighting.
The platform allows RZB to automatically carry out remote function
tests on emergency lighting systems. Regular testing of emergency
lighting systems is a legal requirement in public and commercially
used buildings. Until now, employees often had to walk through the
buildings and check each emergency exit sign separately. But now, the
checks can be carried out and documented remotely at the click of a
button using sensors and Lightelligence, reducing the buildings’ running costs considerably.
Philips says it already has installed 29 million connected light points
worldwide and plans for every new LED product it produces to be connectable by 2020.

aydınlatma
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Lamp 83 Avrupa’da Büyümeye
Devam Ediyor

İ

hracat atağını sürdüren Lamp 83, Hollanda’dan Wolfs Verlichting
BV ve Belçika’dan Lichpunt ile yeni distribütörlük anlaşmalarına imza attı. 30 yılı aşkın süredir ihracat yapan ve 2025 kurum
vizyonu kapsamında çalışmaya devam eden Lamp 83, katıldığı
Light+Building 2018 öncesinde, iki yeni distribütörlük anlaşması ile
gücüne güç kattı. Hollanda ve Belçika ile distribütörlük ağına iki yeni

İhracat alanındaki bu flaş gelişmeleri değerlendiren Lamp 83 Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Batu Ceyişakar, ”Lamp 83’ün büyüme
stratejisinde ihracat satış noktalarımızı kalıcı şekilde yapılandırmak
ve bu noktaların sayısını arttırmak çok önemli bir yer tutuyor. Bu
bağlamda, yılın ilk çeyreğinde başarılı işbirliklerine imza attık. Bizim için büyük önem taşıyan ve ihracat ağımıza yeni distribütörler

ülke daha ekleyen Lamp 83, kendi markasıyla ihraç ettiği LED aydınlatma ürün ve sistemlerine düzenli bir dağıtım ağıyla erişilebilen
ülke sayısını her geçen gün artırıyor.
İhracat atılımını sürdüren Lamp 83’ün Hollanda’daki yeni distribütörü Kerkrade merkezli Wolfs Verlichting BV, proje aydınlatması konusunda ülkenin önde gelen firmalardan biri olarak dikkat çekiyor.
Wolfs Verlichting BV, otel, tiyatro gibi komplekslerin aydınlatmasının yanı sıra perakende mağazacılık ve restoran sektöründeki başlıca
referanslarıyla da öne çıkıyor.
Lamp 83’ün diğer yeni distribütörü Lichpunt’ un merkezi ise, Belçika’ da
Gistel’de bulunuyor. 1988 yılında kurulan şirket aydınlatma konusunda 30 yıllık bir tecrübeye sahip. İç ve dış aydınlatmada sunduğu seçeneklerle birlikte ışık tasarımı konusunda da hizmet verdiği
müşterilerine destek sağlayan şirketin ofis, rezidans ve perakende
sektöründe gerçekleştirdiği önemli projeler bulunuyor.

katmak hedefiyle de katılacağımız, Light+Building’in hemen öncesindeki bu işbirliği anlaşmaları büyük moral oldu. İmzaladığımız
yeni anlaşmalar sayesinde, bu çok önemli pazarlara Lamp 83 ürün ve
hizmetlerini doğrudan sunma şansını yakalayacağız.
Lamp 83’ü planlı ve istikrarlı bir şekilde büyütmeye, uluslararası rekabette önde olmaya ve artan ihracat payımızla beraber ülke ekonomisine katkı yapmaya çalışıyoruz’ yorumunu yaptı.
Kurum vizyonu ve gelecek büyüme planları çerçevesinde, düşük kalite / düşük fiyat rekabetinin etkin olduğu pazarlar yerine; tasarım,
kalite, sistem çözümü, nitelik ve hizmet yoğun pazarlara konsantre
olan Lamp 83 büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.
1963 yılında Karaköy Bankalar caddesinde başlayan Lamp 83 ışığının yolculuğu, uluslararası pazarlarda güvenle sürüyor.
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Aydınlatma Tekniği ve Göz Sağlığı Bakımından
Yazı Masaları

B

u yazıda, aydınlatma tekniğinin, aydınlık düzeyi ile ilgili olmayan bazı önemli konularına değinilecek ve özellikle, bürolarda
masa başında çalışanların görüş şartlarının (koşullarının) iyileştirilmesi için ne gibi basit tedbirlerin (önlemlerin) yararlı olabileceği gösterilecektir.

Yazı masaları deyimi, yukarıda da belirtildiği gibi, bürolarda kullanılan ve üzerinde okuma, yazma, hesap yapma, kroki çizme gibi işlerin
görüldüğü masaları anlatmaktadır. Bu masalarda çalışanlar, çalıştıkları süre boyunca, çoğunlukla beyaz ya da açık renk kâğıt üzerinde
çeşitli koyulukta yazı ve çizgilere bakmak zorundadırlar.

Aydınlatmanın, yalnızca gerekli aydınlık nivosunun sağlanması anlamına gelmediği, bunun yanında daha pek çeşitli ve önemli problemlerin de varlığı, bugün artık memleketimizde de anlaşılmaya
başlanmıştır.
Bu yazıda, aydınlatma tekniğinin, aydınlık nivosu (düzeyi) ile ilgili
olmayan bazı önemli konularına değinilecek ve özellikle, bürolarda
masa başında çalışanların görüş şartlarının (koşullarının) iyileştirilmesi için ne gibi basit tedbirlerin (önlemlerin) yararlı olabileceği
gösterilecektir.
“Bürolarda aydınlatma tekniği” gibi çok geniş bir konu böyle kısa bir
yazıda ele alınamayacağından, burada yalnız bu geniş ve önemli konunun yazı masaları ile ilgili parçası incelenecektir.

Bu gibi işlerde kullanılan kâğıtlarda bu kâğıtlar üzerindeki yazı ve
çizgilerin başlıcaları, yansıtma katsayıları (1) ile birlikte şöylece sıralanabilir:
*Beyaz yazı kâğıdı: %75 ~ %85
*Esmer ya da sarımsı kâğıt: %65 ~ %75
*Açık renkli pelür kâğıtları: %50 ~ %60
*Matbaa yazısı: %5 ~ %8
*Daktilo yazısı: %8 ~ %12
*Mürekkepli kalem yazısı: %10 ~ %15
*Kurşun kalem yazısı: %12 ~ %20
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Bilindiği gibi, gözbebeği, görüş açısı içinde kalan yüzeylerin ışıklılıklarının (2) bir ortalamasına göre, çapını 2~8 mm arasında ayarlamakta ve böylece ağtabaka (Netzhaut – retina) üzerine, ortalama
ışıklılığı “uygun” olan bir görüntü düşmesini sağlamaktadır.
Bakılan alan parçası, bütün görüş açısı (3) içinde oldukça ufak bir
yer kaplar.
Gözün ayırt etmeye çalıştığı detaylar, örneğin okunmaya çalışılan
yazı, bu ufak alan parçası içindedir. Bakılan alan parçasının ağtabaka

renk parçanın görüntüsü detaylarının fark edilmesine yetecek ışıklılıkta olmayacaktır.
Yapılan incelemeler sonunda, bakılan alan parçasının ortalama
ışıklılığı ile yakın çevrenin ışıklılığı arasındaki farkın 1/3 oranını ve
bakılan alan parçasının ortalama ışıklılığı ile bütün çevrenin ışıklılığı
arasındaki farkın 1/10 oranını geçmemesi gerektiği anlaşılmıştır.
Aydınlığın düzgün yayılmış olduğu kabul edilirse ışıklılık oranları
yansıtma katsayıları oranlarına eşit olur. (2)

üzerindeki görüntüsünün ışıklılığının uygunluğu yani detayların kolaylıkla fark edilmesine elverişli olması ise, kolayca anlaşılacağı gibi,
çevredeki alanların ışıklılıklarının bakılan alan parçasının ışıklılığından çok farklı olmamasına bağlıdır.
Örneğin, çok koyu renk bir masada beyaz ufak bir kâğıdın üzerindeki
yazıyı okumaya çalışan insanın gözbebekleri, görüş açısı içinde kalan
alanların ortalama ışıklılığı az olduğundan, fazla açılacak ve böylece
beyaz kâğıdın görüntüsü çok ışıklı olarak gözü yoracaktır. Tersine,
beyaz kâğıt kaplı bir masada koyu renk bir parçanın detaylarının fark
edilmesi çok güç ve yorucudur. Çünkü görüş açısı içindeki ortalama
ışıklılık yüksek olduğundan, gözbebeği açıklığı ufak olacak ve koyu

Genellikle kullanılan kâğıtların yansıtma katsayıları, yukarda da belirtildiği gibi, %65~85 civarında olduğundan, masa kaplamalarının
yansıtma katsayılarının %25‘den aşağı olmaması gerekmektedir.
En iyi durum, çevrenin ışıklılığının bakılan alan parçasının ortalama
ışıklılığına yakın olmasıdır. Yazı masalarındaki çalışmalarda bakılan
alan parçasının yani yazılar, çizgiler ve yakın çevrelerindeki kâğıdın
ortalama yansıtma katsayıları yaklaşık olarak %40~50 civarındadır.
Buna göre masa kaplamalarının da yansıtma katsayıları bu civarda
olmalıdır. Koyuluk bakımından böyle olduğu gibi renk kontrastı bakımından da böyledir. Yani yoğun (türsel doymuşluğu yüksek, grileşmemiş) renkler yerine griye bakan renkler kullanılmalıdır.
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Önemli bir nokta da masa yüzeylerinin parlak ya da mat oluşudur.
Bilindiği gibi, mat yüzeyler yayınık yansıtma ve parlak yüzeyler düzgün yansıtma özellikleri olan yüzeylerdir. Parlak yüzeylerin ışıklılığı,
parlaklıkları oranında, yansıttıkları yüzeylerin ışıklılığına bağlıdır.
Üstü cam kaplı masalar, bakış doğrultusuna göre, çoğu zaman tavan
ve duvarların yüksek kısımlarını yansıtır. Buralarda da çoğunlukla
çıplak ışık kaynakları ya da aydınlatma araçları (ışıklıklar) bulunur.
Aydınlatma araçlarının ışıklılıkları yaklaşık olarak 1.500~2.500 nit
(4), çıplak flüoresan tüplerin3.000~6.000 nit, çıplak buzlu cam ampullerin 30.000 nit’ten yukarıda, şeffaf (saydam) ampullerin ise çok
daha fazladır.
Camın, eğik ışınlar için yansıtma katsayısı yaklaşık olarak %10~15
arasında olduğundan, bunların, cam kaplı masa üzerindeki görüntülerinin ışıklılıkları yaklaşık olarak; aydınlatma araçları için 200~400
nit çıplak flüoresan tüpler için 400~800 nit çıplak buzlu cam ampuller için 4.000 nit’ten fazla çıplak şeffaf ampuller için çok daha
yüksektir.
Normal aydınlanmış, örneğin ortalama aydınlık nivosu 200 lüks (5)
olan bir büroda masa üzerindeki çeşitli yüzeylerin (kitap, broşür,
kâğıt, masa kaplaması vs.) ışıklılıkları yaklaşık olarak 20~50 nit kadar olacağından, yukarda bulunan 200, 400, 800, 4.000 nit ve daha
yüksek ışıklılıkların görüş açısı içinde zararlı olacakları, hatta göz kamaşmasına yol açacakları anlaşılır.
Yapay aydınlatma yapılmadığı zamanlar, pencerenin perdeleri açık
olacağından, camlı masada bir gök parçasının yansıması ihtimali
vardır. Göğün ışıklılığı ortalama 2.000~6.000 nit arasında değiştiğinden camlı masadaki görüntüsü yaklaşık olarak 250~800 nit
arasında olacaktır. Bu ışıklılığın da zararlı olacağı bundan evvelki
sonuçların karşılaştırılması ile anlaşılır.
Sonuç
Bürolarda genellikle iki cins masa kullanılmaktadır.
Üstü camlı ya da camsız cilalı ahşap ve benzeri (Formika, Resopal
vs.) kaplı masalar.
Üstü Vinylex ve benzeri yapay malzeme kaplı madeni masalar.
Üstü cam ya da cilalı malzeme kaplı, yani parlak masaların devamlı
çalışma masaları olarak kullanılmasının sakıncaları yukarıda açıklanmıştır. Türlü nedenlerle bu gibi masaların kullanılması gerekiyorsa, bunların, muhakkak ışık kaynaklarının tamamen gizlendiği
aydınlatma sistemlerinde yani endirekt (dolaylı) aydınlatma yapılan
bürolarda kullanılması gerekir. Endirekt aydınlatma sisteminde tavanın ışıklılığı 300~500 nit’i geçemeyeceğinden parlak yüzeyli masadaki görüntüsü de 40~60 nit’i aşamaz ve göz için zararlı ve yorucu
olmaz.
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Alınacak ikinci bir tedbir (önlem) de bu cins masaların açık renk ahşap ya da taklitlerinden yapılmasıdır. Bu, parlak yüzeyde yansıyan
çok ışıklı yüzey parçasının ufak olması halinde, bu parçanın görüntüsü ile çevresi arasındaki ışıklılık farkının az olması bakımından
önemlidir.
Son bir tedbir, böyle parlak yüzeyli masaların, masada çalışanın bakış doğrultusuna göre hiçbir pencereyi yansıtmayacak şekilde yerleştirilmeleridir.
Üstü Vinylex ve benzeri kaplı masaların ise açık renklerde seçilmesi
gerekir. Bunun aksine, bürolarda pek çok sayıda çok koyu mavi ve
çok koyu yeşil yapay malzeme kaplı masalara rastlanmaktadır. Bu
masaların yansıtma katsayıları %10~20 arasındadır. Bu da yukarıdaki incelemede bulunan %25 minimumun bile altındadır. O halde
yapılacak iş, yeni alınacak ya da üst kaplaması değiştirilecek masalar için yansıtma katsayıları %40~50 civarında olan ve griye bakan
renklerin seçilmesidir. Özellikle açık gri, açık grimsi yeşil ve bej renkler en uygunlarıdır. Bu yazının sınırlarını aşan nedenlerden ötürü,
yansıtma katsayıları uygun olmakla beraber sarı ve pembe renklerin
kullanılması doğru değildir.
Yukarıdaki sonuçların önemi küçümsenebilir çünkü büyük bir çoğunlukla bunun tam tersi olan uygulamaların zararları açıkça görülmemektedir. Biraz göz yorgunluğu, hafif baş ağrısı, çalışmaya
karşı isteksizlik ve nedensiz sinirlilikler iş hayatında normal karşılanmaktadır. Yorgunluğun çok karmaşık bir olay oluşu ve bölgelik
yorgunlukların bazı sinir merkezleri üzerindeki etkisi ile sanıldığından çok daha yaygın sonuçlar doğurduğu, yorgunluğun fizyolojik ve
psikolojik etkileri üzerinde yapılan araştırmalarla çoktan anlaşılmış
bulunmaktadır.
Hiçbir mali yükü gerektirmeyecek olan yukarıdaki tedbirlerin, yine
aydınlatma ile ilgili benzeri bazı tedbirlerle birlikte, iş hayatımızda
fark edilebilecek bir randıman artması sağlayabileceğine inanmaktayız.
(1) Yansıtma katsayısı: (yüzeyin yansıttığı ışık ) / (yüzeyi aydınlatan
ışık)
(2) Mat yüzeylerin ışıklılığı: (yüzeyin yansıtma katsayısı) × (yüzeydeki aydınlık)
(3) Bütün görüş açısı: Tepe noktası gözde, tepe açısı yaklaşık olarak
120° ve ekseni bakış doğrultusunda olan bir koni.
(4) nit = kandela/m2 (ışıklılık birimi)
(5) lüks = lümen/m2 (aydınlık birimi)
Prof. Şazi Sirel / Yönetim Kurulu Başkanı - Yapı Fiziği Uzmanlık Uygulamaları

aydınlatma

haber

lighting

Bisiklet Yolu Aydınlatması Nasıl Yapılır?

B

isikletlerin çoğu zaman gün ışığında kullanıldığı düşünüldüğünden, bisiklet yollarında aydınlatma genellikle ihmal edilen
konular arasındadır. Eğer bisiklet, motorlu taşıtlara alternatif
bir araç olacaksa gece kullanımı da düşünülmelidir. Aydınlatma

daha bisiklet rotalarının tasarlandığı ilk aşamada düşünülmeli, iyi
bir şekilde tasarlanmalıdır.
Yeterli aydınlatma koşulları sağlandığında bisikletçiler, yolu daha iyi
şekilde takip edebilir, yayaları, önü ve arkasındaki diğer bisikletçileri
görebilir ve tehlikeleri anında fark edebilir. Buna ek olarak iyi aydınlatma, bisikletçilerin seyahat esnasında daha güvende hissetmelerine yardımcı olur.
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Bisiklet yollarında genel itibariyle 5 lüks aydınlatma seviyesi yeterli
görülmektedir. Ancak bazı durumlarda 10 lüks aydınlatma seviyesinin talep edildiği de görülmektedir.
Bisiklet pistlerinde ise antrenman ve genel aktiviteler için 300 lüks,
yarışlar için ise 600 lüks aydınlatma seviyesi önerilmektedir. Bu
alanlarda elektrik kesintilerinde, güvenli sürüşün devam etmesi için
minimum 150 lüks aydınlatma seviyesini sağlayacak acil aydınlatma
donanımları kullanılmalıdır.

Bisiklet yolu ve pistlerin aydınlatılmasında sokak armatürleri, projektörler, bollard armatürleri kullanılabilir.
Bisiklet yollarında, yoğunluğa göre ışık parlaklığının kontrol edilmesi, enerji tasarrufu sağlanmasına yardımcı olacaktır. Örneğin, %10
parlaklıkla güvenli düzeyde aydınlatma sürekli olarak sağlanırken,
bir bisiklet ya da yaya yaklaştığında parlaklık %100 seviyesine çıkartılabilir.
Emre Yılmaz / Elektrik-Elektronik Mühendisi - Asya Trafik A.Ş.
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Güneş Işığında Kaç Lüks Aydınlatma
Seviyesi Görülür?

A

ydınlatma uygulamalarından sonra sıkça duyduğumuz cümlelerdir; güneş kadar parlak, gündüz gibi oldu. LED aydınlatma uygulamaları gerçekten yüksek aydınlatma seviyelerinde
aydınlık ortamlar yaratıyor. Peki gerçekten gündüz kadar aydınlık
oluyor mu?

Televizyon stüdyolarında veya futbol stadyumlarında ışıkların ne
kadar parlak olduğu, bu alanların yüksek parlaklıkta aydınlatıldığı
herkes tarafından bilinir. Böyle bir ortamda bile yaklaşık 1.000 lüks
aydınlatma seviyesi bulunmaktadır. Bu da bulutlu bir gündeki parlaklık seviyesine eşittir.

Fazla teknik detaya girmeden olabildiğince basitçe durumu özetlemeye çalışacağım. Vereceğim örnekler, farklı durumlar altında aydınlık seviyelerinin ne olduğuyla ilgili pratik bilgiler içerecektir.
Bir yüzeydeki aydınlık seviyesi lüks biriminde ölçülür. Ne kadar yüksek lüks ölçülürse, o kadar fazla aydınlatma yapıldığı söylenebilir.
Öncelikle güneş ışığından bahsedelim. Doğrudan güneş ışığı alan
bölgelerde 30.000-130.000 lüks aydınlatma seviyelerine ulaşılmaktadır. Direkt güneş ışığı almayan bölgelerde ise gündüz vakti
10.000-30.000 lüks aydınlatma seviyelerinden bahsedilebilir. Güneş
kadar parlak bir aydınlatmadan bahsetmek için gece vakti bu aydınlatma seviyesine ulaşmak gereklidir.

Dış mekan aydınlatma uygulamalarında 1.000 lüks bile oldukça
yüksek aydınlatma seviyesini temsil etmektedir, bu da sadece özel
uygulamalarda tercih edilmektedir. Yani özetle, güneş kadar parlak,
o kadar yüksek seviyelerde aydınlatma elde etmek pek mümkün
görünmüyor.
Bu bilgi nerede ne zaman işe yarar bilmem ama yukarıdaki bilgiler
ışığında “Gündüz gibi oldu” cümlesinin gerçeği yansıtmadığını söyleyebiliriz.
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Işık Akısı (Lümen) Nedir, Nasıl Ölçülür?

I

şık akısı, bir aydınlatma elemanının her yönde yaydığı toplam ışık
miktarını yani ışık gücünü ifade eder. Birimi lümen’dir. Işık akısının
ölçümü için integrating sphere (entegre küre) veya bir dizi sensör
gereklidir. Entegre küre, ışık akısı ölçümü için en güvenilir ve en uygun ölçüm yöntemidir.

Entegre küre, ışık akısı ölçümü için en güvenilir ve en uygun ölçüm
yöntemidir. Integrating sphere (entegre küre), Ulbricht küresi olarak
da bilinir. Işık kaynağının ışık akısı (lümen), etkinlik faktörü (lümen/
watt) parametrelerinin ölçülmesine olanak tanır. Işık kaynağı, lamba, ampul ya da aydınlatma armatürü kürenin içerisine yerleştirilir

Eskiden 30W, 60W, 100W‘lık ampullerin ne kadar ışık verdiğini bilir,
lümen değerleriyle ilgilenmemiz gerekmezdi. Ancak LED teknolojisi
gün geçtikçe gelişmekte, birim güç başına daha fazla ışık vermektedir. Bu da piyasada farklı güçte, farklı lümen değerine sahip ürünlerin yer almasına sebep olmaktadır. Yani, bir markaya ait 10W LED
lamba, diğer markanın 8W’lık LED lambasından daha az ışık veriyor
olabilir. Bu yüzden güç yerine yada güç ile birlikte lümen değerine
dikkat etmek gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Bir ışık kaynağının lümen değerini ölçmek için özel ekipmanlara ihtiyaç duyulur. Işık akısının ölçümü için integrating sphere (entegre
küre) veya bir dizi sensör gereklidir. Bu yüzden lümen değeri üretici
tarafından ölçülür ve ürün üzerinde belirtilir.

ve kürenin kapağı kapatılır. Bilgisayar yardımıyla ölçüm başlatılır ve
sonuç raporu alınır. Bu raporda aydınlatma armatürünün ışık akısı
(lm), etkinlik faktörü (lm/W), renk sıcaklığı (CCT), renksel geriverim
indeksi (Ra), güç değeri (W), renk kordinatları (x, y, u, v, u’, v’) ve
dalga boyu (nm) yer alır.
Küre ölçümü ile ışık şiddeti dağılımı grafiği yani aydınlatma elemanının hangi açıda ne kadar ışık yaydığı çıkartılamaz. Bunun için bir
gonyofotometre cihazı kullanılmalıdır.
Emre Yılmaz / Elektrik-Elektronik Mühendisi - Asya Trafik A.Ş.
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Kütüphane Aydınlatması Nasıl Yapılır?

S

abahın erken saatlerinden, akşamın karanlığına kadar hizmet
veren kütüphaneler insanlara; araştırma yapabilecekleri, okuma yapabilecekleri, ders çalışabilecekleri uygun ortamı sağlamalıdır. Aydınlatma da bu ortamın önemli bir parçasıdır. Kütüphane
genelinde, iyi aydınlatma yapılırsa misafirler kendilerini iyi ve rahat
hissedebilir.

lendirilmelidir. Okuma alanları için vurgu aydınlatmalarıyla daha iyi
görme koşulları oluşturulabilir.
Kütüphanelerde, kitaplık bölümünde 200 lüks aydınlatma seviyesi
ve okuma bölümünde 500 lüks aydınlatma seviyesi, 0,60 ortalama
düzgünlük değeriyle birlikte istenmektedir. Seçilecek ışık kaynaklarında, kamaşma sınır değeri 19 olarak alınmalı, renksel geriverim

Kütüphaneler, insanların okuyabileceği geniş kitap koleksiyonlarına
sahiptir. Kütüphaneler, bu özelliğiyle adeta bilginin merkezi konumundadır. Türkiye’de toplam 28 bin 970 (TÜİK, 2016 verilerine göre)
kütüphane bulunuyor ve milyonlarca kişi bu kütüphanelerden yararlanıyor.
Kütüphanede öyle bir ortam oluşturulmalı ki, konukları araştırmaya
ve öğrenmeye teşvik edici olmalıdır.
Kütüphane genelinde, iyi aydınlatma yapılırsa misafirler kendilerini iyi ve rahat hissedebilir. Ancak kötü aydınlatma koşulları altında
misafirler rahatsız olabilir bu da onların kısa sürede yorulmasına,
çalışmaya ara vermesine sebep olabilir. Yumuşak ve kamaşma yaratmayan ortam aydınlatması, kütüphane için büyük öncelikle değer-

indeksi 80 ve üzerinde olmalıdır. Kapalı çalışma alanlarının aydınlatılmasıyla ilgili gereklilikler ve aydınlatma kuralları EN 12464-1
kodlu standartta detaylarıyla açıklanmıştır.
Halka açık kütüphanelerde, acil aydınlatma da unutulmamalı, kaçış
yolları ve çıkış rotaları acil aydınlatma armatürleri ile işaretlenmelidir.
Mevcut aydınlatma sistemlerine dahil edilen acil aydınlatma kitleri,
elektrik kesintisi anında aydınlatmanın güvenli seviyede tutularak
devam etmesine olanak tanır.
Emre Yılmaz / Elektrik-Elektronik Mühendisi - Asya Trafik A.Ş.
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Emika Elektromechanikai

H-6300 Kalocsa, Miskei Ut 21.

evabodog@emika.hu

+36 78 510 662

Tongling Jingxun Special

New Zone, Tongling Ciry, Anhui Province,
P.R. China

tljx2014@vip.163.com

+86 562 588 55 97

Morningstar Solar Controllers

8 Pheasant Run, Newtown, PA 18940 USA

kwillsey@morningstarcorp.com

+1 215 321 44 57

Villbek Ltd.

6728 Szeged, Vagany Utca 15, Hungary

villbek@villbek.hu

+36 62 464 371

Liling Huaxin Insulator Technology

Pukou Industrial Zone, Liling City,
Hunan Province, China

summer@cn-pk.net

+86 731 2381 0977

Hei Technology

Ameisgasse 65 1140 Vienna, Austria

dieter.hornbachner@hei.at

+43 1 9121351 0

Renewable Energy

Al-Khobar / Saudi Arabia

info@reclub.org

+966 505474356

Zhejiang Era Solar

No.888 Huangjiao Road, Huangyan,
Taizhou, 318020, Zhejiang, China

fibby@era.com.cn

+0576 841 68706

Bluesmart Solar

F4, 6 Building, Hengguangyao Industrial Pak, Yonghe Road, Heping
Village, Fuyong Street, Bao’an District, Shenzhen City, China

daisy@obluesmart.com

+86 182 7081 4161

Jiangsu Ltec Electric

No.86 Mei Gui Road, Kunshan Develeopment Zone,
Kunshan, 215300, Jiangsu Province, China

gsz@ltec.com.cn

+86 512 57628055

Chinaland Solar Energy

No.7 Linquan East Road, Feidong Economic Zone,
Hefei, 231600, P.R. China

poppychen@chnland.com

+86 181 5606 1458

Brilliant International

Miragaon, Mira Road, Mumbai-401 107, India

export@briliantinternational.com

+91 22 2945 2101

Shenzen Centurysunshine Lighting

5-7F, 1B Area, Xifa Industrial Pak, Yintian Industrial

sales04@centurysunshine.com

+86 755 29360050

Dynamic Electrical

Zone, Xixiang, Bao ShenzhenPlo 193, Jalan Cyber 8, Kawasan Perindustrian Senai IV, 81400 Senai, Malaysia

keith@debusduct.com

+607 590 9889

Juli New Energy

Juli Road, Xushui, Baoding, Hebei, China

dawei@juliglobal.com

+86 312 8608711

Jieyang Zocen Group

Center Road, Economic Development Experimental
Zone of Jieyang City, China

nancy@zocengroup.com

+86 663 8788 893

Qingdao Hanhe Cable

No.628 Jiushui Dong Road, Laoshan Qingdao
P.C. 266102

nso@hanhe-cable.com

+86 532 81700028

Shenzhen Sresky Co.Ltd.

1-2/F, Jingmei Building, Taiwan IndustrialVillage,
Bao’an District, Shenzhen, China

solar02@sresky.com

+86 755 26903814

Commercial Energy

No.3 Songshan Road, E.T.D.Z., Qingdao, Shandong
Province P.R. China

sales02@newskypower.com

+86 532 86943160

Qingdao Sunflare Energy

Lijiacao Industry Park, Xiazhuang, Chengyang
District, Qingdao, China

steven@sunflare-solar.com

+86 532 8099412
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Jiangsu Jinsheng International

Rm1510 Phase II, Sunny World Center, No.168, Lu Shan
Road, Nanjing, China

erichu@jinshengintl.com

+025 877 16193

Electric Avenue

P.O. Box: 60456 Dubai, U.A.E.

hasan.zakariya@eavenue.ae

+971 4 2844533

Zhejiang Laiman Elektrical

209 Zhongtai Road, Xinguang Industrial Zone, Liushi,
Wenzhou, China

laiman@laiman.cn

+86 0577 62779107

Guangzhou Mpc Group

339 Pingzhong Rd, Taiping Town, Cnoghua, Guangzhou,
China

roggertian@126.com

+86 20 87802858

Zhejiang Bolei Electric

Yuhuan Longxi Industrial Zone, Zhejiang Province, China

sale@boleicn.com

+86 576 80732555

Hannes Rohrhuber

Nikola Tesla Strabe 1 A-4070 Eferding Austria

hannes.rohrhuber@coilingnovatio.at

+43 0 7272 75200

Shenzhen Woer Heat

Room A203-A205 9 th, Building, Wangtang Industrial Park,
Xilil, Nanshan District, Shenzhen, China

trade3@woer.com

+86 755 86266506

Tempsens Instruments

A-190 Rood No.5 M.I.A. Udapur-313003 India

gaurav@tempsens.com

+91 294 3052928

Sfere Elec

No.1 Dongding Road, Jiangyin, Jiangsu, China

sophia@sfere-elec.com

+86 150 61754396

Sanso Cable

Room 1101, Innovation Building, Xiaotang Road, Yuetang
District, Xiangtan City, China

amy@sansocable.com

+86 731 52729778

Taixing Longyi Terminals

No.8 Long Yi Road Gensi Town Taixing City Jiangsu Province
China

gjg@flyterminals.com

+86 523 878 31518

Rr Electrical

Q4 16,17 Saif Zone P.O. Box 8325 Sharjah United Arab
Emirates

damodar.naidu@me-rrglobal.com

+971 50 1372 070

Wuxi Kıpor Power

No.1098 Dacheng Road An’zhen East Park Economic Area
Jiangsu Province P.R. China

judy@kipor.com

+86 21 50584038

Qlite Global

905, Sobha Ivory 1 Tower, Burj Khalifa Community Business
Bay, P.O. Box 231927 Dubai UAE

amogh@qliteglobal.com

+971 4 5584956

Extra High Voltage

P.O. Box: 129803 Abu Dbai

ap@ehvemc.com

+971 2 553 5848

Power Analysis

P.O. Box: 6429 Jeddah 21442 Kingdom of Saudi Arabia

ali@power-analysis.net

+966 12651 4400

Anhar Al Manama

Kingdom of Saudi Arabia Riyadh P.O. Box: 21470

info@amco-cbt.com

+966 11 2255209

Avaco International

P.O. Box: 20831 Sharjah, U.A.E.

dilip@avaco.ca

+9716 5738439

Ningbo Liaoyuan Lighting

Economic Development Area, Yuyao, Zheijang, China P.C.
315408

merrylu@nbliaoyuan.com

+86 574 62599312

Cabrol Group

104, Sheraton Claassic, A Wing 127 Dr. Charat Singh Colony,
East, Mumbai, India

operations@cabrolindia.com

+91 22 28311494
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Cawi Ltd.

BI-214, Ajman Free Zone, P.O. Box 16881, UAE

sales@cawi-ltd.com

+971 7 243 3282

Ningbo Sanxing Medical

No.26 Fengwan Road, Cicheng Town, Jiangbei District,
Ningbo, China

reda@overseas.sanxing.com

+86 18668003918

Utec Electric

P.O. Box: 385 Riyadh 11838, Saudi Arabia

mohammed.abutair@utec.com.sa

+966 011 4984590

Santral Electric

Z. Bunyadov Ave 2071 Republic of Azerbaijan, Baku

ayaz.soltanov@ffgroup.az

+994 124043400

Elektrotek Kabel

10th Floor, Swiss Toqer, Cluster Y Jumeirah Lakes Towers, Dubai

davide.icheli@elettrotekkabel.ae

+971 4 2789621

Sino Electro

Xiangyang Industry Zone, Yueqing, Zheijang, China

sonic@sinoamigo.com

+86 577 6271 9577

Layer Electronic

S.P. Km 5,3 C/da S.Cusumano 91100 Trapani Italy

layer@layer.it

+39 0923 562794

Riello Ups

37045 Legnago Italy Viale Europa 7

d.campigotto@riello-ups.com

+39 0442 635811

Elkom Sdn

Kawasan Perindustrian Sungai Purun, Jalan Bangi Lama
Batu 1 1/2 Semenyih

ayse@elkom.com.my

+6 03 8727 1488

Sassin International Electric

No.2588 Jinhai Road, Pudong Shanghai, China

af01@sassin.com

+86 21 50219970

Safe Technical

P.O. Box 41097 Dubai UAE

mohammedm@safetechnical.com

+971 4 2770722

Saipwell

No.1018 Luxiang Road, Baoshan District, Shangai

saip308@saipwell.com

+8621 3305 0667

Igel Electric

Dubai Creek Tower, Office No.22-B Dubai U.A.E.

krishna.vaiyapuri@igelelectric.de

+971 42945604

Rajkot Diesel Machines

P.O. Box 30741 Sharjah U.A.E.

radimate@eim.ae

+971 6 552 3589

Multistry Lighting

No.758 Shifeng Road, Jinhua City, Zhejiang Province, China

sales06@multistay.com

+86 579 89135688

Starwood Electric

No.8 Yonghe Road, Renhai Industrial Eastate, Leliu, Shunde,
Foshan, Guangdong, China

export@omeni.com.cn

+86 757 23660894

Pak Corporation

Unit 210 Burlington Tower, Business Bay, Dubai, UAE

aaron@pak.com.cn

+86 20 28660333

Y.Y. Cable

07 Shengli Road, Jen-Teh Dist. Tainan, Taiwan

sales@yy-yonyu.com.tw

+886 6 70208888

Light Source

Jeddah-KSA

lightsource99@hotmail.com

+966 50 5541503

Ningbo Beyond Electric

Zhouhan Industrial Park, Jiangshan, Ningbo, 315195 China

export02@nbbeyondlighting.com

+86 187 10320165
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Cadysun

No.8 South Longhua Road, Longshan Town Cixi, Ningbo
Zhejiang, China

cadysun@cadysunlighting.com

+86 574 58999639

Wenzhou Xika Electrical

No.35 Shahong Rd, Wanglin Industry Zone, Beibaixiang,
Yueqing Zhejiang, Province, China

vivi@seiacae.com

+86 577 57150610

Babtain

P.O. Box 64254 Riyadh 11536 KSA

maqsood@al-babtain.com.sa

+966 11 250 6900

YueQing City LidaLocks

No.18 Zhenxing Road, Xinguang Industrial Area,
Yueqing City, Zhejiang, Province

lidalock@lidalock.com

+86 577 62751366

Perin Generators

31030 Colfosco Di Susegana Italy Via Guido Rossa, 7

comm.davide@perin.com

+39 0438 27074

Micafluid AG

Oil Purification Systems Südstraasse 1 Ch-8952 Schlieren

romano.meier@micafluid.ch

+41 44 739 4466

Ipec Limited

Rutherford House, Manchester Science Pak, Manchester,
M15 6SZ United Kingdom

carl.eastham@ipec.co.uk

+44 0 161 2260045

Anern

1st Floor, R&D Building, No.3 Guangpuxi Avenue,
Science City, Guangzhou, China

export@anern.com

+86 20 89269669

Tri Electric

1009, B1-Falcon Tower Rashideya2, Ajman, UAE

rajkumar@trielectricinternational.com

+971 6 7666 300

Zhenjiang Zhendong Electro

No.1 Jinyang Road, Jingkou Industrial Park, Zhenjiang, China

john@sinlete.com

+86 511 85585522

Almawazeen General

Iraq Basrah Al saady Near Civil Defense

dr.haider@almawazeen.com

+964 780 241 8264

Changchun Anchor Electronic

No.001 Weiwu RD, Mi Shazi Industrial District, Deuhi, China

tiandong520@163.com

+86 186 1125 2796

Kse Electricals

2801, Fortune Tower, Cluster C, Jumeriah Lake Tower,
P.O. Box No.9572 Dubai

mukeshtuli@kse.in

+971 44206 905

Anwar Al Redha

111 Al Shafar Building, Sheikh Zayed Road P.O.
Box 78036 Dubai

ali@alredhalights.co

+971 55 9548115

Siemens

The Galleries, Building 2 Downtown Jebel Ali
P.O. Box2154 Dubai

abdoulla.elgazzar@siemens.com

+971 55 200 2411

J.Schneider Electrotechnik

Helmholtzstrabe 13 77652 Offerburg, Germany

g.kutschki@j-schneider.de

+49 781 206145

Polylux

Avda de Roma 18-26 08290 Cerdanyola del Vailes Barcelona

rvilla@polylux.com

+34 93594 6541

Sofamel

Tomas Edissson 17 Pol. Industrial Plans d’arau 08787
La Pobla de Claramunt, Spain

mcompte@sofamel.es

+34 93 808 7980

Alyamuna Densons

W.H. No.1 Shed No.9 Technology Park, P.O. Box 14577
Ras Al Khaimah U.A.E.

ravisardana@alyamunadensons.ae

+971 527989900

Lucy Electric

7266 Othan Ibn Affan Rd Unit No. 102 Ar Riyad Saudi Arabia

bilal.abudayyeh@lucyelectric.com

+966 11 454 6859
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Pemsa Cable

Galileo Galilei 22-24 P.E. La Garena 28806 Alcale de
Henares Spain

tam.export@pemsa-rejiband.com

+34 696 497 646

Al Mahasin Group

P.O. Box 40280 Sharjah-UAE

nfo@amecuae.com

+971 2 563 4102

Hengtong International

No.2288 Zhongshan North Road, Wujiang Districh Suzhou,
angsu Province China

shengip@htgd.com.cn

+86 512 6395 7857

Tenseng Power

No.21 Zhenmin Road, Sibanqiao Industrial Zone,
Liushi, Yueqing, Zhejiang, China

export@tensengpower.com

+86 0577 62628857

Zhejiang Grl Electric

No.246-1 Weishi Road, Yueqing Economic Development Zone,
Zhejiang, China

cathy@grlele.com

+86 577 62690055

Allgrand New Energy

Dongfanghong Road Dezhou, China

allgrandstacey@163.com

+86 152069 76667

Su-Kam Power

Plot No.54 Udyog Vihar, Phase VI Sector-37
Gurugram 122001 Haryana

export@su-kam.com

+91 9999 219 700

Zhejiang Reallin Electron

No.8 Shuangyang Rd. Jiulong Village, Renhe Town Yuhang
District Province, China

caipf@reallin.com

+86 571 89029105

Greenovative Energy

Unit No.3 Sheetal Apart Kothrud Pune 411038 India

info@greenovative.co.in

+91 20 65300040

Yunchan Solar

No.22 Longteng Road West, Industrial Park of Huai’an City,
Jiangsu Province, China

solar6@ycsolarpv.com

+86 1348066612

Gineers Now

Level 14 Boulevard Plaza Tower 1 Mbr Boulevard,
Emaar Square Downtown Dubai

ems@lincolnmartin.com

+971 4 278 1055

Godrej Boyce

4N, Kiadb Industrial Area Dobaspet Bangalore 562 111, India

kavimani@godrej.com

+91 80 2773 5285

Cpitra Demedia

P.O. Box 13700 Dubai UAE

cherylann.dabreo@cpitrademedia.com

+971 4 375 5482

Soeuae

4484 Dubai UAE

dxbsoe@emirates.net.ae

+971 042 399 555

Ibc Studio

P.O. Box 120472 Dubai UAE

info@ibcstudio.com

+971 4 236 4786

Yuhchang Electric

No.59 Chung Cheng Street, Ching Shui Dist.
Taichung City, Taiwan

gorden@capacitor.com.tw

+886 4 2622 4188

Lectrobar Gulf

P.o. Box 52491 Sharjah UAE

raffaqat@lectrobar.com

+971 6 5269024

Back 2 Back Distribution

UAE Dubai Garhoud 8th St. Makani

psb@back2back.ae

Trojan Battery

Leopoldstrabe 23 80802 München Germany

stischer@trojanbattery.com

+49 089 244 423044

Jiangsu Oliter Energy

No.88 North Outer Ring Road Gaoyou Jiangsu China

jane@oliterbattery.com

+86 18805257320
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Npp Group

No.3 Longhui Industrial Road, Huashan Town Huadu
District Guangzhou China

jeff@nppower.com.cn

+86 20 37887389

Lygd

No.26 Qingyang Road, Xinbei District, Changzhou,
Jiangsu, China

ivy@china-lygd.com

+86 519 8571 7008

Kingston Holding

M4-17/18 Saif Zone P.O. Box 8080 Sharjah UAE

ram@kingstonholdings.com

+971 6 509 6666

Burn Cable

C/O Cox Costello Horen Fourth Fith Floor London England

dave@bcmsint.co.uk

+44 0 79222 19881

Huanyu Group

Wenzhou Bridge Industrial Zone, Yueqing Zhejiang China

allen@huyu.com.cn

+86 577 62873876

C.C.Jensen

P.O. Box 52898 Dubai UAE

eg@cjc.dk

+971 4 447 2886

Jp Container Limited

Room 605 Zhongxin Media Tower Jingang Rosd, China

doris@jpcontainer.com

+86 21 3392 6171

Vision Gulf General

P.O. Box 392003 Dubai UAE

jaslam@visionvgt.com

+971 4 3311 091

Wuhan Feite Electric

No.113 Tianehu Avenue Caidian District, Wuhan, China

tianhui20156@163.com

+86 0 27 84718678

Chint Electric

2/F Bldg. 3, 3255 Sixian Road, Songjiang District,
Shanghai 201614 China

suny03@chint.com

+86 21 6777 7777

Jin Kwang Corp.

53, Gyeonggidong-ro Namsa-myeon, Cheoin-gu,
Yongin-si, Korea

jaklee@jinkwang.co.kr

+82 2 465 7751

Supermaly Generating

No.5153 Yingqian Str. Hi-technology Development
Zone China

wanging@supermaly.com

+86 536 2118175

Inmesol Power

Ctra. Fuente Alamo 2 Corvera Murcia Spain

asiapacific@inmesol.com

+34 968 380 300

Ultimate Power

P.O. Box 122333 F3-18 Saif Zone, Sharjah, UAE

sales@upsgenerator.com

+971 06 557 0722

Shangai Dada Electric

No.171 Yezhuang Road, European Industrial Park,
Zhuanghang, Fengxian, Shanghai, China

charlotte.weng@cdada.com

+86 577 27851444

Barfuse Electric

No.15 Yonghe 3 Rd, Chengdong Industry Zone, Yueqing
Wenzhou Zheijang, China

sales01@barfuses.com

+86 150 6772 8291

Fensheng Opto Electronics

No.406 Hanjiang Road, New North District,
Changzhou, Jiangu, China

wangfei@fsoptronics.com

+86 519 851 08015

Partex Marking Systems

No.150 Hanijiang Roud, Jiangu, China

prasad.kamat@partex.se

+91 981 9657307

Rawabi Electric

P.O. Box 3056 Al Khobar 31952 Kingdom of Saudi Arabia

mohammed.alsaihati@rawabielectric com

+966 13 812 1266

Power Engineering

UAE Sharjah Airport, İnternational Free Zone, Q4-107
P.O. Box 122442 Sharjah, UAE

praveen@paikane.com

+971 502 61 5644
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Motwane Manufacturing

Gyan Baug, Nashik Road 422 101, Maharashtra, India

as.amiya@motwane.com

+91 253 2463752

Mingrong Electrical

Wei 11 Road, Economic Development Zone, Yueqing
Zhejiang 325600 China

export.sales3@mingrongep.com

+86 577 6266 8813

Haile Electrical

Dayuan Industrial Zone, Fuyang Hangzhou, China

haileamy@hzhldq.com

+86 571 6359 7588

Vpon Electric

Jiangyi Industrial Zone, Leliu Town, Shunde, Foshan,
Guangdong, China

vicky@manbang.net

+86 757 2566 6555

Wires Pvt Ltd.

17-20 Sanwer Road, Sector Industrial Area, Indore

rahebali@gmail.com

+91 731 4211199

Auspicious Electrical

11F No.23 Sy Yuan Rd. Hsin Chuang Dist. Taiwan

auseeco@ms31.hinet.net

+886 2 8992 0978

Pw Power Systems

Dubai Airport Freezone Phase 8WB Office No.227 P.O. Box
293626 Dubai UAE

zaher.fawwaz@pwps-intl.com

+971 4 2993329

Camsco Electric

2F No.16-3 Minquan East Road, Sec. 6 Taipei Taiwan

sharlene.yeh@camsco.com.tw

+886 2 2794 8811

Yellow Power

Route d’Hermance 189c 1245 Collonge Switzerland

info@yellow-power.com

+41 22 360 3500

Fiamm Energy

Dubai P.O. Box 74304 UAE

jistin.ingham@fiamm.com

+39 0444 709344

İriss Electric

10306 Technology Terrace Brandenton, FL USA

m.ahmed@iriss.com

+1 941 907 9128

Haefely Hipotronics

Birsstrasse 300 4052 Basel Switzerland

nrao@hipotronics.com

+91 97890 88378

Shenzen Centurysunshine Lighting

B Aera, Xifa Industrial Park, Yintian Industrial Zone,
Shenzen

sales03@centurysunshine.com

+86 755 29360050

Doble Engineering

Platinum Tower Office Number 2702 Jumeirah
Lakes Tower Dubai

spasha@doble.com

+971 55 936 2353

Shandong Sacred Power

109 Building No.1 Jafza South Jebel Ali
P.O. Box 263921 Dubai

kannan.gandhi@fnspower.com

+971 566 520987

Tele Online

Haase Steuergerate GesmbH Vorarlberger Alle 38 Vienne

neil.isherwood@tele-control.co.uk

+44 0 1204 853 687

Changzhou Jinkai Lighting

Niutang Industrial Zone Wujin, Changzhou Jiangsu, China

lisa-potato@hotmail.com

+86 519 86391090

Shaoxing Runke Electric

No.8 Fengshou Road, Shenghou, Zhejiang, China

john@rklux.com

+86 575 83008303

Fsl Authorized

Jeddah-KSA

lightsource9@hotmail.com

+966 50 5541503

Sheng Ye Electric

No.4 Xinhi 4th Road North, Province, China

pqm2@shengye.com

+86 0757 2783 3231
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Casp Hopman Company

P.O. Box 16365 Dubai UAE

arun@caspuae.com

+971 50 4288370

Dalekovod Proizvodnja

Vukomericka bb, 10410 Velika Gorica, Hrvatska

davor.maljkovic@dalekovod.hr

+385 1 6229 588

Thytronic

20139 Milano Piazza Mistral 7 Italy

m.fiorentini@thytronic.it

+39 025749 501

Polycrown Energy

Shop13591,11 Alle, Zone F, 2nd Floor, United 24, China

ada@polycrown-solar.com

+86 574 861 99819

Yueqing Bafecn Electric

Yueqing Baixiang Town Village Building Floor Bridge

chengdongsmile@hotmail.com

+86 577 62986766

Khind Delivering

P.O. Box 261569 Jebel Ali Dubai

adil@khind.com

+971 55 9855277

Alum Cable

9th Unit No.14 Alvand St. Arjantin Sq Tahran İran

commercial@alumcablekaveh.com

+98 21 88888 4078

Sum Electrical

No.7 Jalan Sri Plentong 6 Johor Bahru Maysia

marketing@sumelectrical.com

+60 7 388 8188

Adtek Chang Shuan Electronic

4F-18 No.14 Lane Chongsin Rd. Taipei City Taiwan

roy-chen@adtek.com.tw

+886 2 29953100

Volet Lighting

No.885 Jinhai Rd., Binhai Zone Cidong Cixi Zhejiang, China

marketing15@violetlighting.com

+86 574 5899 9951

Schaefer Power

EA-528 Dubai Airport Free Zone, Dubai

kiran.baria@schaeferpower-me.com

+971 4 204 5831

Ekofluid

Ku Bratke 5189 Levice 93401 Slovenska

igor.kudela@ekofluid.com

+421 905 390522

Rupam Group

B-8 G.I.D.C. Shanker Tekri, Udyognagar, India

info@jtkinternational.com

+91 288 2565612

Dongguan Hosowell Technology

No.88 Yinying Rd. Dalang Town Dongguan China

sales@hosowell.com

+86 769 38937029

Diesel Progress

40 Premier Avenue Ashbourne, Derbyshire DE6 United Kingdom

icameron@dieselpub.com

+44 020 31 792979

Deep Sea Electronics

Hunmanby, North Yorkshire YO14 OPH England

zein.elzein@deepseaplc.com

+961 70 644 897

Wuxi Knox Power

No.1098 Dacheng Road Anzhen East Park Economic Development
Area, China

allen@knoxgen.com

+86 510 885 35162

Xinaheng International Technology

No.27 Xingye Str. Xiacheng Distr. Hangzhou 310022 China

exp3@hzbetatools.com.cn

+86 571 87802531

Chardon Group

1032 Lido Court, Fort Lauderdale, Florida, 33326 USA

mclasen@chardongroup.com

+954 410 5053

Intertek

14th Floor, Millennium Plaza Tower P.O. Box 26290 Shk Zayed Road,
nijil.ali@intertek.com
Dubai, UAE
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Synthesis Technologies

14/A Shanthipura Road, 2nd Phase Electronic City, Bangalore

srinivas@synthesisindia.com

+91 80 30282034

Tecsystem

Industrial Zone C6 Plot 9, 10th, of Ramadan City, Egypt

ragy@tecsystemorient.com

+20 554 486646

Lorünser Austria

Bahnofstrasse 9, 6824 Schlins, Austria

abka@loruenser.org

+43 5524 8291 447

Engineering Group

No.16/17 Al Ghail Industrial Park P.O. Box 13229
Ras Al Khaimah UAE

surendra@powerbargulf.ae

+971 0 7221 6100

Selta S.P.A.

29010 Cadeo Italy Via Emilia 231 VAT

g.boiardi@selta.it

+39 0523 5016 282

Fuji Terminal

5F, No.216 Zhongshan Rd. Zhongli Dist. Taoyuan City, Taiwan

ashley@fujiterminal.co.ip

+886 3 280 6801

Prok Devices Private

No.B-80 2nd Floor, Rajajinagar, Industrial, 4th Main Road, India

kantharaju@prokdvs.com

+91 80 41157700

Brockhaus Measurements

Gustav Adolf Strasse 4 D-58507 Lüdenscheid Germany

stefan.siebert@brockhaus.com

+49 2351 36440

Tecxcel

P.O. Box 124213 Dubai Investment Park, Jebel Ali, Dubai

info@tecxcelgroup.com

+971 4 8859388

PAK Elektroni

14 Km Ferozepur Road, Lahore 54760 Pakistan

saleem.muhammad@pel.com.pk

+92 42 35920151

Simplex Engineering

322 Marshall House 3rd Floor 33/1 Netaji Kolkata India

rakesh@simplex.net.in

+91 33 2243 4035

B&D Transformer

Ji Rungkut Industri III/56 Surabaya

alexander.christian@bambangdjaja.com

+62 31 8438703

Adtek Electric

4F 18 No.14 Lane Chongsin Rd. Taipei City Taiwan

roy-chen@adtek.com.tw

+886 2 29963100

Beijing Trade International

Rm101 60Bldg No.107 Chaoyang North Rd Beijing China

lisa@tie-expo.com

+86 10 5862 7858

Gogate Electrosystems

B78 Nice Midc Satpur, Nashik, India

tarun.kalia@gogate.in

+91 98509 87135

Gulf Technical

P.O. Box 830550 Jabal Amman 11183 Amman, Jordan

a.hussien@gepico.com

+962 6 4023 605

Zera Gmbh

Hauptstrasse 392 D-53639 Koenigswinter Germany

v.koval@zera.de

+49 2223 704165

Jilu Leader Drive

885 Chunhua Road Haishu Zone Ningbo China

sales4@jilupumps.com

+86 574 83083697

S Flex

Germany

akh@sflex.de

+49 0176 1011 1572

Ab Lifasa Capacitors

No.258/1 Plot No.8/2 Vill Khalumbre Chakan
Talegaon Road Near Lohr India

ablifasa@gmail.com

+91 9850366294
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AlumKaveh Aluminum

9 Unit No.14 Alvand St. Arjantin Sq Tehran Iran

commercial@alumcablekaveh.com

+98 21 8888 8407

Capco Capacitors

7-198 Road No.14 A Phase-I IDA Medchal Dist. India

capcodada@gmail.com

+91 40 23090483

Atandra Energy

No.5 Kumaran Street, Pazhavanthangal, Chennai 600114 India

rahul.kumta@atandra.in

+919380669638

Giantlok Co.Ltd.

2, 26th Rd, Taichnugn Industrial Park, Taichung Taiwan

louis.lee@giantlok.com

+886 926 800215

Hcc Elektrik

4F No.11 Lane 235 Bauqiao Rd. Xindian Dist. Taiwan

robert.luo@hc.com.tw

+886 2 2917 5865

Tatung Co.

102 Minsheng Rd. Neihai Village Tayuan Taoyuan County Taiwan

ricky@heap.tatung.com.tw

+886 3 386 3123

Anly Electronics

No.19 Lane 202 Fushou St. Xinzhuang Dist. New Taipei
City 24250 Taiwan

info@anly.com.tw

+886 2 2996 3202

Bashiri General Trading

P.O. Box 172088 Shop No.1 Next to Mount Royal Hotel
Deira Dubai

mir@bashiri.com

+971 4 2590220

Gama Electrical

P.O. Box 4301 Al Burj St. Naif, Deira Dubai

salesdxb@gama.ae

+971 4 2273939

Eleq Electric

Karl Ferdinand Braun Strabe 1, 50170 Kerpen Germany

florian.radzibaba@eleq.com

+49 0 175 5700690

Bartec Middle East

Hb01-Ra08 Jebel Ali Free Zone P.O. Box 17830 Dubai

mohammed.shabir@bartec.de

+971 4 8876162

Zhejiang Kingdom Solar Energy

No.1199 Huifeng South Road Jiangnan Dist. Linhai China

poly@kingdomsolar.net

+86 576 85509222

Bearing News

Franklin Rooseveletplaats 12 bus 13 2060 Antwerp Belgium

kenan@bearing-news.com

+32 0 3612 5644

Zhong Shan Ai Yu Lighting

No.8 Building Qifang Industrial Park Tongyi Industrial
Dist. China

mikel713@163.com

+86 186 89353778

Icar Visions

4F Blok 3 Tingwei Industry Park No.2 Shenzhen China

mariana@icarvisions.com

+86 0755 86019266

Grandwork Electronics

C9 H Tcl International E City Nan Shan Zone, Shenzhen China

sales1@grandwork.net

+86 0755 82712281

Mvl Group

Unit No.1802 1 Lake Plaza Plot No. PHT-T2 Jumeirah Dubai

anna@mvl-group.com

+971 4 454 7345

Howen Technologies

2F Hivas Building Hi Tech Park Dist. Shenzhen China

gettygong@howentech.com

+86 755 8631 5496

Shenzhen Huishi Electronics

4F, North Block High Tech Industrial Park, Beier Rd. Bantian
Longgang Shenzhen China

sales7@hscctvcn.com

+86 18820202641

Co.Si.Me. Srl Electric

Via Asiago 51 20128 Milano Italy

info@cosime.com

+39 02 2576510
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Aydınlatma Anahtarı Bulunmayan Üniversiteye
Hoş Geldiniz
Welcome To The University Without Light Switches

D

ünyanın en akıllı üniversitesi, Nesnelerin İnterneti aydınlatma
çözümleri için bir vitrin haline geldi ve burada bir aydınlatma
anahtarı göremeyeceksiniz. Dubai’de bulunan Hamdan Bin
Mohammed Akıllı Üniversite (HBMSU) öğrencilerinin artık bir daha
bir ışığı yakmaları ya da bir sınıfı aramaları gerekmeyecek.
Üniversite bulut tabanlı teknoloji ile kontrol edilen modern aydınlatma ürünleri ile donatıldı. Bu sistem sayesinde öğretim görevlileri

The World’s smartest university has become a showcase for IoT lighting – and there isn’t a light switch in sight. Students attending Dubai’s
Hamdan Bin Mohammed Smart University (HBMSU) need never flick a
light switch or search for a tutorial or classroom again.
The facility has been equipped with state-of the-art lighting controlled
by a cloud-based technology. It enables faculty staff to control and personalise light settings using a smartphone app, while students can be

akıllı telefon uygulamasını kullanarak ışık ayarlarını kontrol edebiliyor ve kişiselleştirebiliyor ve aydınlatma tabanlı iç mekan konumlandırma teknolojisi kullanılarak öğrenciler sınıflarına yönlendirilebiliyor.
HBMSU öğrencileri, modern üniversite eğitimi çerçevesinde web
tabanlı öğrenim ve sınıf içi öğreniminin bir kombinasyonu ile öğreniyorlar.
Aydınlatma anahtarları kullanmak yerine HBMSU’nun aydınlatma
sistemi birçok farklı şekilde kontrol ediliyor: armatürlere yerleştirilmiş ve insanların varlığını saptayabilen doluluk sensörleri yoluyla;

guided to rooms using lighting-based indoor positioning technology.
HBMSU students receive a combination of web-based and classroom
learning that places it at the forefront of modern university education.
Instead of using light switches, HBMSU’s lighting is controlled in a
variety of ways: by occupancy sensors in luminaires that detect people’s presence, switching on and off lighting; by automatic adjustment
of light levels according to the availability of natural daylight; by a
smartphone or tablet app; or from a central console.
The Interact Office platform – from Philips – enables the university
to deliver new experiences and services. The software system is inte-
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doğal gün ışığının mevcudiyetine göre aydınlatma seviyelerinin otomatik olarak belirlenmesiyle; akıllı telefon veya tablet uygulaması
kullanarak veya merkezi bir konsol aracılığıyla.
Interact Office platformu Philips tarafından geliştirilen üniversitenin yeni deneyimler ve hizmetler sunmasına imkan tanıyor. Bu
yazılım sistemi, tüm bina sistemlerinin kusursuz bir şekilde birlikte
çalışabilmesi için üniversitenin Bina Yönetim Sistemine (BMS) entegre edildi.
Bir dersin başlamasından önce klima sisteminin çalıştırılabilmesi ve
öğrencilerin aşırı sıcak bir dersliğe girmelerinin önlenmesi için ders

grated with the university’s Building Management System (BMS) so
that all the building systems work together seamlessly.
Also, the heating, ventilation and air conditioning (HVAC) system is
synced with the class schedule so that air conditioning is switched on
before a class starts and students don’t have to enter a warm room.
As staff or students enter a room, the lights switch on using presence
detection and when the room is vacated the lights and HVAC switch off.
The indoor navigation service uses the university’s smartphone app.
LED light points, installed in the hallway, lobby areas and corridors,
transmit a light code containing their individual geographical location.

programı ile eşleştirilmiş bir ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC)
sistemi kullanılıyor.
Öğretim üyeleri ya da öğrenciler bir dersliğe girdikleri zaman aydınlatmalar varlık dedektörü kullanarak çalışıyor ve derslik boşaldığı
zaman aydınlatma ve HVAC kapanıyor.
İç mekan navigasyon hizmeti üniversitenin akıllı telefon uygulamasını kullanıyor. Koridor, hol ve lobi alanlarına yerleştirilen LED ışık
noktaları kendine özgü coğrafi lokasyon taşıyan bir aydınlatma kodu
iletiyor.
Bu da insan gözüyle algılanamayan ancak akıllı telefon kamerası
tarafından saptanabilen ışık modülasyonu ile mümkün oluyor. Elde
edilen bu jeo-lokasyon bilgisi daha sonra bina içerisinde kullanıcı

This is achieved by a modulation in the light which is invisible to the
human eye but may be detected by a smart phone camera. The geolocation information is then used by the smartphone app to locate the
user’s position in the building and guide them to their destination.
The university BMS receives data from Interact Office. Information on
energy consumption, the performance of each light point and the occupancy of each room can be accessed on a mouse click. These insights
help site managers to maintain and maximize the building to its full
potential and respond to requests, produce reports and predict trends.
In the Chancellor’s Office, the Grand Meeting Room and the Auditorium, university staff can easily adjust the light settings; the lighting
in these areas are controlled via wall-mounted iPads. In addition, the
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konumunu belirlemek ve kişiyi varış noktasına yönlendirmek amacıyla akıllı telefon uygulaması tarafından kullanılıyor.
Üniversitenin Bina Yönetim Sistemi bu veriyi Interact Office’ten alıyor. Enerji tüketimi, her bir aydınlatma noktasının performansı ve
her bir dersliğin doluluk bilgisine bir tık ile ulaşılabiliyor. Bu bilgiler
ise yapı yöneticilerinin binanın potansiyelinin sürdürülmesi ve maksimize edilmesinde ve taleplere yanıt verilmesi, raporlar hazırlanması ve trendlerin öngörülmesine yardımcı oluyor.
Dekanın Ofisinde, Büyük Toplantı Salonunda ve Konferans Salonunda üniversite çalışanları aydınlatma ayarlarını kolaylıkla ayarlayabiliyor; bu alanlardaki aydınlatma ürünleri duvara monte edilmiş
iPad’ler aracılığıyla kontrol ediliyor. Buna ek olarak, öğretim üyeleri
kendi ofislerindeki aydınlatmayı kişiselleştirmek için akıllı telefonlarını kullanıyorlar ve aydınlık düzeyi ve renk sıcaklığını seçebiliyorlar.
HBMSU Dekanı Dr. Mansoor Al Awar verdiği demeçte; “Hamdan Bin
Mohammed Akıllı Üniversitesi, Dubai’yi dünyanın en akıllı şehri konumuna getirmek için geleceğe yönelik inisiyatifler alması nedeniyle kurulduğu tarihten bu yana Dubai yönetiminin vizyonunu hayata
geçirmekte başrol oynamıştır.
Philips Lighting ile yapmış olduğumuz işbirliği, öğrencilerimize ve
fakültemize daha iyi bir öğrenim ortamı ve son derece kişiselleştirilmiş bir eğitim deneyimi sunabildiğimizi gösteriyor.
Bu aydınlatma ağı ile üniversitenin hem bugünkü hem de gelecekteki ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilecek ve bunları karşılayabileceğiz.
Bu teknolojiyi kullanmaya başlayan dünya üzerindeki ilk üniversite
olarak geleceğin akıllı öğrenim kurumlarına öncülük ediyoruz,” dedi.
Bu armatürler, Eternet Üzerinden Elektrik (Power over Ethernet) adı
verilen bir sisteme bağlı ve elektrik, kontrol ve veriler Eternet kabloları aracılığıyla iletiliyor.
Düşük enerji harcayan LED armatürler de durumları ve enerji kullanımları hakkında BMS’e veri aktarabiliyor.
Philips Lighting Orta Doğu ve Türkiye Bölgesi Başkanı ve CEO’su
Göktuğ Gür konuyla ilgili olarak, “Hamdan Bin Mohammad Akıllı
Üniversitesi ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu ilk işbirliği, bağlantılı
aydınlatma ve yazılım uygulamalarımızın Dubai’nin en ileri görüşlü
üniversitesini desteklemekte ve öğretim üyeleri, öğrenciler ve ziyaretçiler için günlük hayatı iyileştirmekte kullanıldığı birçok yolu
ortaya koymuştur.
Biz sadece iyi kalite, enerji verimliliğine sahip aydınlatma çözümleri
sunmakla kalmıyor, aynı zamanda üniversitenin mekan yönetimi
ekibine bina kullanımını maksimize etmelerinde ve birinci sınıf bir
öğrenim ortamı sunmalarında yardımcı olan veri tabanlı bilgiler de
sunuyoruz,” dedi.
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faculty team use the smartphone app to personalize the lighting in
their offices, with options to select the brightness level and color temperature of light.
‘Hamdan Bin Mohammed Smart University has always been at the
forefront of realizing the vision of the Dubai government as it implements forward-looking initiatives that position Dubai as the smartest
city in the world.
‘Our collaboration with Philips Lighting means we’re able to deliver a
better environment for our students and faculty and a highly personalised learning experience.

‘This lighting network will enable us to intuitively support and complement the university’s needs, both today and into the future. As the first
university globally to incorporate this technology we’re paving the way
for future smart learning institutions,’ Dr. Mansoor Al Awar, chancellor
of HBMSU, told Lux.
The luminaires are connected in a so-called Power over Ethernet arrangement in which power, control and data are all transmitted using
Ethernet cables.
The low-energy LED luminaires can also supply data back to the BMS
about their status and energy use.
‘Our first collaboration with Hamdan Bin Mohammed Smart University demonstrates the many ways our connected lighting and software
applications can support Dubai’s most forward-thinking university,
improving the daily life for staff, students and visitors.
‘We are not just providing good quality, energy efficient lighting but
data-based insights that help the university’s site management team
to maximize use of their building and help to deliver a first class learning environment,” said Goktug Gur, President and CEO of Philips Lighting Middle East and Turkey.
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Philips Aydınlatma Frankfurt’ta
Yeni Ürünlerini Duyurdu

hilips Aydınlatma, Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen “Aydınlatma ve Yapı” (Light and Building) Fuarı’nda yeni
ürünlerini ve konseptlerini tanıttı. Philips Aydınlatma’nın fuar
kapsamında düzenlediği basın toplantısında yaptığı en önemli duyurulardan biri müşterileri için veri erişimli hizmetler oluşturmaya
yönelik tanıtım paketi olan “Interact” adlı nesnelerin interneti (IoT)
platformu oldu.

Philips Aydınlatma CEO’su Eric Rondolat

LED lamba ve armatürlerinin yanı sıra, evlere yönelik popüler Philips Hue akıllı aydınlatma sisteminin dış mekan ürün gamı ve yeni
iş ortakları da Philips Aydınlatma’nın sergilediği yenilikler arasında
yer adı.
Philips Aydınlatma, yüksek kaliteli LED aydınlatmasının yaydığı ışık
dalgaları üzerinden geniş bant internet bağlantısı temin edebilen
Light Fidelity’i (LiFi) teknolojisini de piyasaya sundu.
Şirketin verdiği bilgilere göre LiFi, WiFi’a benzeyen, iki yönlü, yüksek hızlı kablosuz bir teknoloji ancak verilerin yüksek güvenlikli bir
yöntemle aktarılması için radyo dalgaları yerine, ışık dalgalarından
yararlanıyor. Philips Aydınlatma’nın, LiFi teknolojisi ile çalışan ofis
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armatürleri, aydınlatma kalitesinden taviz vermeden, saniyede 30
megabaytlık (Mb/s) bir hızla geniş bant bağlantı imkanı sağlıyor.
Dubai’deki Akıllı Üniversiteye Akıllı Aydınlatma
Diğer yandan şirket, Dubai’deki Hamdan Bin Mohammed Akıllı
Üniversitesi’nde yine kendi ürünü olan Interact Ofis programıyla
kumanda edilen son teknolojiye sahip bağlantılı LED aydınlatma
sistemini kurduğunu açıkladı.
Bu teknoloji sayesinde akademisyenler, akıllı telefon uygulaması
üzerinden ışığı kumanda edip kişisel ayarlar yapabilecek, öğrenciler

ise aydınlatma tabanlı konumlandırma teknolojisinin yönlendirmesi
ile istedikleri sınıfa gidebilecekler.
Üniversite, Interact Ofis ile yeni deneyimler ve hizmetler sunarken,
yazılım sistemi, tüm bina sistemleri kesintisiz olarak birlikte çalışacak şekilde üniversitenin Bina Yönetim Sistemi’ne entegre edildi.
Ayrıca, ısıtma, havalandırma ve klima sistemi, ders programları ile
eş zamanlı hale getirildi.
Philips Aydınlatma Üst Yöneticisi (CEO) Eric Rondolat basın toplantısında yaptığı konuşmada, “İnovasyona yönelik sahip olduğumuz
itibar, sektörde rakipsiz. Bu yıl çıtayı daha da yükselttik. En son LED
inovasyonlarımız; ışık dalgaları ile ganiş bant imkanı sağlayan ve
ezber bozan bir teknoloji olan LiFi’dan, temin etmek için, ofislerinizi
donatan popüler ve nostaljik görünümlü lambalara kadar çeşitli geliştirmelerden oluşuyor.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Philips Aydınlatma, şirket unvanının “Signify” olarak değiştirileceğini, bununla beraber ürünler için Philips markasını devam
ettirileceğini bildirdi.
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Bu Sokak Aydınlatması Size Park Yeri Bulacak
This Street Light Will Find You A Parking Space

A

ldığımız bilgilere göre, park yeri bulabilen bir sokak aydınlatması bu ay içerisinde kamuoyuna tanıtılacak. Osram, bu ay
Almanya’da gerçekleştirilen Aydınlatma ve Yapı Teknolojileri
(Light + Building) fuarında bu akıllı armatürü görücüye çıkardı.
Streetlight 11 adlı ürün dahili kamera ve veri iletim modülüne sahip,
bu da cihazın boş park yerlerini saptamasına ve bu bilgiyi sürücülere
iletmesine imkan tanıyor.
Video analiz yazılımı ile birlikte kamera modülü bundan çok daha

A Street light which can find parking spaces will be unveiled this
month, Lux has learned. Osram will unveil the smart luminaire at this
month’s Light + Building exhibition in Germany.
The Streetlight 11 has an integral camera and data transmission module, allowing it to detect free parking spaces and communicate this
information to drivers.
In combination with its video analysis software, the camera module is
also capable of a whole lot more. As well as keeping track of parking

fazlasını yapabiliyor. Park yerlerinin takibinin yanı sıra trafik yoğunluğunu denetleyebiliyor ve trafik sıkışıklıklarını, trafik kazalarını ve
yolun yanlış yönünde süren taşıtları saptayabiliyor.
Şehrin aydınlatma altyapısını trafiği kontrol etmeye ve güvene almaya yardımcı olan bir ağa dönüştürüyor.
Osram, Streetlight 11’in çok çeşitli akıllı şehir aplikasyonları için bir
teknoloji platformu sunduğunu söylüyor.
Bu ürün, kişiselleştirilmiş bir akıllı şehir çözümü ya da güncellenebilir boş modül slotlarına sahip bir sokak armatürü olarak piyasaya
sürülecek.

spaces, it can monitor traffic density and detect traffic jams, accidents
and vehicles traveling on the wrong side of the road.
It turns the city’s lighting infrastructure into a network that helps control and secure traffic.
Osram says the Streetlight 11 also provides a technology platform for a
wide range of smart city applications.
The luminaire is available as an already customised smart city solution
or as street luminaire with free module slots that can be upgraded.
Its modular concept permits integration of control and monitoring
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Ürünün modüler yapısı, radyo frekansı da dahil olmak üzere kontrol
ve denetleme sistemlerinin entegrasyonuna imkan tanıyor. Opsiyonel mekanik arayüzü sayesinde, armatürün kurulumundan sonra
sensörler veya kamera sistemleri de eklenebiliyor.
Şirketin verdiği bilgiye göre Alman otomobil sürücüleri, park yeri
arayarak yılda 40 saatten fazla zaman geçiriyor. Şirketin akıllı trafik

systems, including radio frequency. Thanks to an optional mechanical
interface, sensors or camera systems can also be added after the light
has been installed.
The company says that on average, German car drivers spend more
than 40 hours a year looking for a place to park. It says this is one of
the reasons why it predicts intelligent traffic management and parking

yönetimi ve park yeri yönetiminin gelecekte daha da fazla önem kazanacağını tahmin etmesinin başlıca nedenlerinden biri de bu.
Osram, bu armatürlerin sürücülerin harcadıkları aşırı zamanı ortadan kaldıracağını söylüyor.
Bununla birlikte, bu armatür piyasaya sürülmüş park yeri bulan ilk
armatür değil. Helsinki Belediyesi Temmuz 2017’de sürücülere park
yeri bulan internete bağlı sokak aydınlatmalarını kullanmaya başladı.
Bu pilot çalışma, park yerlerini denetlemek için armatürler üzerine
monte edilmiş minyatür İnternet Protokol video kameralar kullanıyor. Bu kameralar, müsait park yerlerini değerlendirmek için bulut
tabanlı imge analizleri ile yorumlanan veriler üretiyor. Gerçek zamanlı park yeri doluluğu bilgisi daha sonra belediye kuruluşları ve
sürücülere iletilebiliyor. Buna ek olarak, bu veriler üçüncü taraf aplikasyon geliştiriciler ile paylaşılabiliyor. Bu küçük ölçekli deney, ‘dinamik akıllı park yeri’ adı verilen konsepti kanıtlamak için tasarlandı.

space management will grow in importance in the future. Osram says
the luminaires will ‘prevent drivers wasting this enormous amount of
time – equivalent to an entire working week’.
The luminaire is, however, not the first on the market to find parking
spaces.In July 2017, the City of Helsinki installed internet-connected
street lights which find motorists a parking place.
The pilot deployment uses miniature Internet-Protocol video cameras
mounted on the luminaires to monitor the spaces. These cameras generate data which is interpreted by cloud-based image analytics to assess if the parking space is available.
This real-time parking occupancy information can then be pushed to
city authorities and motorists. Additionally, this data can be shared
with third-party app developers.
The small-scale experiment is designed to prove the concept of socalled ‘dynamic smart parking’.
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İnsan Merkezli Aydınlatmaya Başlamak İçin
Henüz Çok Erken
Too Early To Start Human-Centric Lighting – Top Scientist
onunun dünya genelindeki otoritesi, insan merkezli aydınlatmaya başlamak için henüz çok erken olduğunu ifade etti.
Oxford Üniversitesinden Dr. Russell Foster, global sektörün bir

K

It’s Too Early to implement human-centric lighting, the world authority
on the subject has declared. Speaking at the lighting industry’s global
gathering at the Light + Building 2018 exhibition in Frankfurt, Dr Rus-

araya geldiği Light + Building 2018 fuarında yaptığı konuşmada
şunları söyledi: “Işığın gündüz ve gece döngüsü boyunca insan biyolojisi üzerindeki etkilerini bilmeksizin insan merkezli aydınlatma
geliştiremeyiz.”
Günümüzde üreticilerin benimseyebileceği hiçbir standart aydınlatma çözümü bulunmuyor. Foster dinleyenlere net bir şekilde şunları
söyledi: “Bunu gerçekten bilmiyoruz.”
Günümüzde, sirkadiyen ışık maruziyetine ilişkin olarak tek bir aydınlatma sistemi ile herkese hitap edilmesini imkansız hale getiren pek
çok bilinmeyen mevcut. Örneğin, insanlar farklı ‘kronotiplere’ sahiptir -bazıları ‘tavuk’ ve bazıları da ‘baykuş’ olarak nitelenebilir- ve

sell Foster of Oxford University said: ‘We can’t develop human-centric
lighting until we know what impact light has upon human biology
across the day and night cycle’.
There is currently no standard lighting recipe that manufacturers can
currently put into effect. He bluntly told his audience: ‘We simply don’t
know’.
There were many variables and unknowns in circadian light exposure
which currently couldn’t be squared in a one-size-fits-all lighting system. For instance, people are different ‘chronotypes’ – whether they
are ‘larks’ or ‘owls’ – and lighting effects each group differently. He also
clarified some of the scientific learnings of recent years.
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ışık bu grupları farklı şekillerde etkilemektedir. Foster aynı zamanda
geçtiğimiz yıllarda edinilen bilimsel bilgilere de açıklık getirdi.
Örneğin, 300 ile 500 lüks arası standart ofis aydınlatması düzeyleri
görsel sistemi uyarmak için yeterli olsa da bunlar ‘sirkadiyen sistemi uyarmak için yeterli değildir’ ve alt buçuk saat gibi uzun bir süre
sonunda ancak bunu başarabilir. Akademik toplumun geçmişte
maruziyet profili hakkında endüstriye ‘karışık mesajlar’ verdiğini ise
kendisi de kabul etti.

Foster’ın bu sert mesajı, bu konsepti ticari hale getirmeye hazır
olan sanayi çevrelerince evrensel olarak benimsenmeyecek. Pek çok
aydınlatma üreticisi bu alana yatırımlar yaptı ve Frankfurt’ta gerçekleştirilen etkinlikte ‘insan merkezli aydınlatma sistemleri’ adını
verdikleri ürünleri tanıtıyorlardı.
Nörolog Russel Foster 1991 senesinde Oxford Üniversitesi’nde üçüncü ışığa duyarlı göz hücrelerini keşfeden ekibin başındaydı.
Bu hücrelere doğal olarak ışığa duyarlı retinal ganglion hücreleri
adı verildi ve bu hücreler yaklaşık 480nm düzeyindeki dar bir mavi
ışık aralığına duyarlılar. İşte bu hücreler, sirkadiyen ritmimizi ışık ile
kontrol etmemizin anahtarını oluşturuyor.
480nm mavi düzeyi belirli bir seviyenin altına düştüğü zaman epifiz
bezine melatonin adı verilen bir hormon salgılaması emri veriliyor.
Vücudun uyku örüntüsünü etkin bir şekilde belirleyen biyokimyasal
haberci de tam olarak bu hormondur.
Bu keşif ışığın bizler üzerindeki güçlü etkisini daha iyi anlamamızı
sağladı. Bazıları ışığı, sirkadiyen ritmimizin yanı sıra sağlığımızı da
kontrol etme gücüne sahip bir çeşit ilaç olarak tanımlamaya başladı.
Aydınlatma endüstrisi ise insanlarla daha uyumlu çalışan aydınlatma sistemleri yaratma imkanı sunması nedeniyle hiç de şaşırtıcı
olmayan bir şekilde bu keşfe atladı.
Bu keşif, aydınlatma ürünlerinin metalaştığı bir dönemde ‘sirkadiyen
aydınlatma’ için yepyeni bir pazar sunuyor. Geliştirilen ilk sistemler
günümüzde bazı okullara, iş yerlerine ve bakım evlerine yerleştirilmiş bulunuyor ve bunların ışık yoğunlukları ve renk sıcaklıkları gün
içerisinde değişerek tesis sakinlerine sözde faydalar sunuyor.
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For instance, while standard office lighting levels of 300 to 500 lux
was enough to stimulate the visual system ‘but not the circadian one’,
it could do so over a long duration, such as six and a half hours. He
acknowledged that the academic community had given ‘mixed messages’ to the industry about this exposure profile in the past.
Foster’s blunt message won’t be universally welcomed in the industry,
which is keen to commercialise the concept. Many lighting manufacturers have invested in the area and were already exhibiting so-called
‘human-centric lighting systems’ at the Frankfurt event.
Neuroscientist Russell Foster led the pioneering team at Oxford University which discovered the eye’s third photosensitive cells in 1991.
These are called intrinsically photosensitive retinal ganglion cells and
are sensitive to a narrow range of blue light, around 480nm, and it’s
these that are key to controlling our circadian rhythms with light.
When the amount of 480nm blue drops below a certain level, the
pineal gland is instructed to secrete a hormone called melatonin, and
it’s this biochemical messenger that effectively sets in train the body’s
sleep pattern.
The discovery has changed our understanding and appreciation of the
power of light to affect us. In fact, some are starting to describe light
as a drug, such is its power to control our health and welling as well as
our circadian rhythms.

The lighting industry, unsurprisingly, has jumped on the discovery as it
opens up exciting new possibilities to create lighting systems that work
more in harmony with people.
It creates a whole new market of ‘circadian lighting’ at a time when
lighting products are becoming commoditised. Early systems, already
installed in some schools, workplaces and care homes, feature lighting
whose intensity and colour temperature change during the day, allegedly to provide benefits to occupants.
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Bağlantılı Aydınlatma Sistemleri
Önemli Müşterilere Yapılan Satışları Artırdı
Connected Lighting Boosted Sales With Key Customers

B

ir Fransız hipermarket zincirinde bağlantılı aydınlatma sistemleri üzerine yapılan bir araştırma, aplikasyonu kullanan müşterileri satışlarında dramatik bir artış olduğunu ortaya koydu.
Perakende devi E.Leclerc’in Fransa’nın güney batısında bulunan Langon şehrinde bulunan mağazasının cirosu, akıllı telefonları ile indirimler ve bilgi sunan Bluetooth bağlantılı tavan lambalarına kablosuz ağ yoluyla bağlanan müşteriler sayesinde geçtiğimiz birkaç ay
içerisinde %34 ile %42 arasında artış gösterdi.

7 bin metrekarelik outlet mağazasında toplamda 771 kişi, onlara
Nesnelerin İnternetine (IoT) erişim sunan E.Leclerc aplikasyonunu
kullandı.
Mağazada bulunan 800 LED ürün, fırsat ürünleri ve lokasyonları
müşterilerin telefonlarına aktarmak için iç mekanda konuşlandırılmış Bluetooth vericilerle donatıldı.
E.Leclerc kişisel ilgi alanları ve satın alım alışkanlıklarına göre mesajlarını düzenleyebilmesi için müşteriler aplikasyonu E. Leclerc
sadakat programları ile bağdaştırmayı kabul ettiler. Müşteriler aynı
zamanda mağazada eksik olan ürünleri aplikasyon yoluyla isteyebiliyorlar.
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A Trial of connected lighting at a French hypermarket has led to a dramatic increase in sales from customers who used the app.
The giant E.Leclerc retail store in Langon in southwestern France has
reported that revenue rose between 34 per cent and 42 per cent from
certain customers who over the last few months wirelessly connected
their smartphones to Bluetooth-equipped ceiling lights delivering discounts and information.
A total of 771 people used the E.Leclerc app that gave them access to
the Internet of Things (IoT) lighting system at the 75,000-ft2 outlet.
The 800 LED luminaires are equipped with Bluetooth beacons for indoor positioning to transmit information such as product offers and
location to customers’ phones.
The customers had agreed to tie the app into their E.Leclerc loyalty
schemes, so E.Leclerc can tailor specific messages to individual interests and buying habits. Customers can also request missing products
when they’re in the store.
One group of customers that E.Leclerc had already categorised as high
turnover spent 34 per cent more than in the previous year. Another
group, of typically less-frequent buyers, spent 42 per cent more.
E.Leclerc notified 2,260 customers about the opportunity to tap into
the system. Of those, just under half — 1,119 — downloaded the
app. Of these 1,119, 771 customers actually used it.
E.Leclerc says it’s pleased with the results, not just for the revenue
boost but also for the overall improvement in customer engagement,
including the indoor positioning system’s ability to gather insights on
individual customer behaviour.
‘This is a place where our customers can experience a completely new
way of shopping,’ store CEO Alain Lafforgue told Lux.
‘Thanks to virtual customer interaction, we’re getting to know our
customers and learning more about their individual wishes. With this
knowledge, we will be able to increase satisfaction levels and thereby
generate greater customer loyalty.’
E.Leclerc chose Bluetooth technology, which uses the radio spectrum,
over another technology called visible light communication, which
sends data to phones via LED light waves.
While VLC is more accurate than Bluetooth in navigating customers
to a particular product, E.Leclerc considered Bluetooth to be accurate
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E.Leclerc tarafından halihazırda yüksek iş hacmine sahip olarak sınıflandırılmış olan bir grup müşteri, bu hizmet sayesinde geçmiş yıla
göre %34 daha fazla harcama yaptı. Tipik olarak daha az sıklıkla alışveriş yapan bir grup ise %42 daha fazla harcama yaptı.
E.Leclerc 2260 müşterisini bu sistemden faydalanma fırsatı hakkında
bilgilendirdi. Bu sayının neredeyse yarıya yakını - 1.119 - aplikasyonu indirdi. Bu 1.119 kişi arasından 771 müşteri aplikasyonu gerçekten kullandı.
E.Leclerc yaptığı açıklamada sonuçlardan memnun olduklarını ve
bunun sadece cirodaki artış değil aynı zamanda genel müşteri bağlılığındaki artıştan ve iç mekan konumlandırma sisteminin her bir
müşteri davranışı hakkında bilgi toplama yeteneğinden de kaynaklandığını belirtti.
Şirketin CEO’su Alain Lafforgue, Lux’a verdiği demeçte, “Burası, müşterilerin yepyeni bir alışveriş deneyimi yaşayacakları bir yer.
Sanal müşteri etkileşimi sayesinde müşterilerimizi daha yakından
tanıyor ve onların bireysel istekleri hakkında daha fazlasını öğreniyoruz. Bu bilgi ile tatmin düzeylerini artıracak ve böylece müşteri
sadakatini daha da artıracağız” dedi.
E.Leclerc, LED ışık dalgaları yoluyla telefonlara veri yollayan görünür
ışık haberleşme (VLC) yerine, radyo spektrumunu kullanan Bluetooth teknolojisini tercih ediyor.
VLC, müşterileri belirli bir ürüne yönlendirmekte Bluetooth’tan daha
doğru sonuçlar verse de, E. Leclerc özellikle de müşterilerin genellikle mağaza yerleşimini bilmesi nedeniyle bu projede navigasyonun o
kadar da önemli olmaması nedeniyle Bluetooth’un yeterince doğru
sonuçlar verdiğini düşündü.
Bluetooth’un VLC’ye kıyasla bir avantajı ise, müşteriler Bluetooth
kullanırken telefonlarını ceplerinde tutabilirken VLC kullanırken
telefonlarını sürekli olarak tavan ışıklandırmalarına doğrultmalarını
gerektirmesidir.
Bu projede Bluetooth kullanımı ise, E.Leclerc gibi perakendecilerin
iç mekan konumlandırma ve müşteri bağlılığı sistemleri için neden
BT ve ağ firmaları yerine aydınlatma şirketlerine yönelmesi gerektiği
sorusunu ortaya koydu.
Aydınlatma tabanlı Bluetooth’un savunucuları, bu aydınlatma altyapısının dahil edici bir yapıya sahip olduğunu ve böylece de vericileri yerleştirmek için hazır ve dikkat çekmeyen bir yer sunduğunu
belirtti.
Bununla birlikte vericiler, armatürlere elektrik sağlayan aynı güç
kaynağından enerji çekebilir ve sorunlu olabilen bataryalı vericiler
kullanma gerekliliği ortadan kalkacaktır.
Langon mağazasına bağlantılı aydınlatma sisteminin tedarikçisi ise
Zumtobel oldu.
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enough, especially since navigation was less important in the E.Leclerc
project in which many customers generally know the store’s layout.
One advantage that Bluetooth has over VLC is that users can keep
their phones in their pocket, whereas VLC requires the user to keep the
phone pointed at ceiling lights.

The use of Bluetooth, however, raises the question of why retailers
such as E.Leclerc should turn to lighting companies rather than IT and
networking firms for indoor positioning and customer engagement
systems.
Proponents of lighting-based Bluetooth note that the lighting infrastructure is pervasive and thus provides a ready-made and unobtrusive place to put beacons.
On top of that, the beacons can draw from the same power supply that
delivers electricity to luminaires, thus avoiding the need to use beacons
powered by batteries, which can be problematic.
The supplier of the connected lighting system to the Langon store is
Zumtobel.
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Çevrimiçi Perakendeciler Akkor Lambaları
Trafik Sinyal Lambası Olarak Satıyor
Online Retailers Sell Incandescents As ‘Traffic Signal’ Lamps

İ

lkesiz çevrimiçi perakendeciler, akkor ampulleri özel trafik sinyal
lambası olarak tüketicilere satarak akkor ampul yasağını deliyor.
Elektrik ürünlerinde uzmanlaşmış bir site günümüzde yasaklı olan

100W pearl GLS format süngü dip ürünü ‘trafik sinyal lambası’ olarak
tanımlayarak satıyor.
Web sitesinde yer alan tanıma göre ‘Bu ampuller, geleneksel akkorlara göre daha dayanıklı ev içinde ve çevresinde gündelik kullanım
için en az onlar kadar kullanışlı’. Bununla birlikte, dünya genelindeki
trafik sinyalleri geçtiğimiz on yıl içerisinde büyük oranda LED kaynaklar ile değiştirildi.
Perakendecinin sattıkları arasında bir R80 reflektör spot lamba,
küçük Edison tipi vida duylu 60W akkor mum lamba ve yine küçük
Edison tipi vida duylu 40W akkor golf topu lamba yer alıyor ve hepsi
trafik sinyal lambası olarak tanımlanmış durumda.
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Unscrupulous online retailers are flouting the ban on incandescent
light bulbs by selling them to consumers as specialist traffic light
lamps.
One electrical equipment site is currently selling a banned 100W pearl
GLS format with bayonet cap base, describing it as a ‘traffic signal
lamp’.
‘These bulbs are sturdier than traditional incandescents, but they are
just as useful for everyday lighting in and around the home,’ states the
description on the website. However, traffic signals around the world
mostly switched over to LED sources in the last decade.

The retailer is also selling an R80 reflector spot lamp, a 60W clear
incandescent candle lamp with a small Edison screw base and a 40W
clear incandescent golf-ball, also with a small Edison screw base, all
described as traffic signal lamps.
The practice appears to be widespread across the online lamp retail
industry.
Other sites sell banned incandescents as ‘rough service oven lamps’,

aydınlatma haber
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Bu uygulama, çevrimiçi perakende lamba endüstrisinde yaygın hale
gelmiş gibi görünüyor.
Diğer sitelerde bu yasaklı akkor lambalar ‘ağır hizmet fırın lambaları’, ‘sadece fotovoltaik kullanım için’ ve ‘sadece sanayi kullanımı için’
ibareleriyle satılıyor. Bununla birlikte, perakendeciler tarafından
satın alan kişilerin gerçek trafik sinyal bakım taşeronları, fotoğraf
stüdyoları, vb. olduğuna dair belgeleri temin etmek gibi bir çabası
olmadığı görülüyor.
Ampul yasağı olarak da bilinen ve yüksek enerji tüketen lambaları
LED muadilleriyle değiştirmekte olan Avrupa yürürlükten kaldırma
programına rağmen konutlarda ikame lamba talebi oldukça güçlü.
Aydınlatma Sanayi Derneği (LIA), akkor lambaların bu gibi tanımlarla tüketicilere satılması hakkında endişeli.
Dernek yakın zamanda bu yürürlükten kaldırma düzenlemelerinin
bir şirket tarafından atlatıldığı ve dolayısıyla da bu şirketin LIA üyeliğinin iptal edildiği konusunu gündeme getirdi.
LIA COO’su Peter Hunt, Lux’a verdiği demeçte ‘Bu durumu aynı zamanda İngiltere’de bulunan ve anladığımız üzere konuyu araştıran
piyasa izleme kurumlarına da bildirdik” dedi. “Bunun akkor yasağını
delmek için küstah bir çaba olduğuna inanıyoruz ve tüketicileri hedef aldığı net bir şekilde açık olduğu için bunun kanunlara uygun
olmadığını düşünüyoruz.

LIA hiçbir zaman bir trafik sinyalinin dekoratif küçük süngü mum
lamba ile kullanıldığını duymamıştır. Bu çabalar, kanunlara uyan
şirketler için haksızlıktır ve nihayetinde bu lambaları satın alan tüketiciler için şişen elektrik faturaları ile artan maliyet anlamına gelmektedir.
‘Ağır iş fırın lambaları’ olarak etiketlenmiş lambaları piyasaya sürerek ‘özel amaçlı’ muafiyetini kötüye kullanmaya çalışan diğerlerinin
de farkındayız” şeklinde konuştu.
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‘photographic use only’ and ‘industrial use’ equipment. Yet there
appears to be no attempt by the retailers to establish the bone fides
of the purchasers as genuine traffic signal maintenance contractors,
photographic studios and industrial concerns.
Demand for replacement lamps is strong among householders despite
the European phase-out programme – dubbed the Bulb Ban – which
is steadily removing high energy consuming lamps as LED equivalents
become available.

The Lighting Industry Association is concerned about the use of these
descriptions to sell incandescent lamps to consumers.
The organisation recently raised the issue of circumvention of the
phase-out regulations with a company that is consequently no longer
an LIA member.
‘We also raised it with the market surveillance authorities in the UK
who, we understand, are investigating,’ LIA chief operating officer
Peter Hunt told Lux. ‘We believe this is a blatant attempt to get around
the incandescent ban and as it is clearly aimed at consumers, is not in
the spirit of the law.
‘The LIA has never heard of a traffic signal being fitted with a decorative
small bayonet candle lamp. This is unfair on companies that comply
with the law and ultimately costs consumers who buy these lamps,
through their inflated electricity bills’.
‘We are aware of other attempts to abuse the ‘special purpose’
exemption by marketing lamps marked as ‘rough service oven lamps’
to the consumer market.
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Viko Dekorasyona Bahar Getirdi, Evlerin Enerjisi Tazelendi
Spring Comes to Decoration with Viko; Energy in Your Home is Refreshed

H

erkes artık baharın yüzünü göstermesini bekliyor. Baharla
birlikte doğanın yeniden zümrüt yeşili kıyafetine bürüneceği
günler de yaklaşıyor. Doğanın geçirdiği bu değişim, elbette
dekorasyona da yansıyor. Farklı tasarıma sahip elektrik anahtarı ve
prizleriyle Panasonic Eco Solutions Türkiye de şimdi baharın desenlerini evlere taşıyor. Viko imzalı, Artline Serisi Karre Style tasarımları,
yaprak motifli zarif modelleriyle yaşam alanlarına baharın enerjisini
getiriyor.

Doğa, yakında gelecek bahara hazırlanıyor. Şimdi evler de doğaya
ayak uyduruyor. Viko’nun Artline Serisi Karre Style modelleri, minimal tarzı ve üzerinde yapraklar bulunan tasarımlarıyla mevsimin ruhunu yansıtıyor. Karre Style’ın bahar konseptli elektrik anahtarları ve
prizleri, evinizde yaratmak istediğiniz mevsim değişikliğini kusursuz
şekilde tamamlıyor.
Her yaştan zevke seslenen Karre Style modelleri, evinizin her alanında olduğu gibi çocuklarınızın odasında da güvenle kullanabileceğiniz şekilde üretiliyor. Özellikle prizlerden kaynaklı ev kazaları
ve elektrik çarpmalarına karşı hem priz kapağı hem de priz mekanizması içinde çocuk koruma kapakları bulunuyor. Bu sayede çocukların, priz deliklerine sivri cisimler sokması engellendiği gibi en
üst seviyede güvenlik de sağlanmış oluyor. Ülkemizde tüm kazaların
%18-25’ini ev kazalarının oluşturduğunu ve bu kazalarda elektrik
çarpmalarının önemli bir paya sahip olduğunu düşündüğünüzde bu
özellik gerçekten içinizi rahatlatıyor.
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We all are waiting for spring to come these days. With spring at the
door, the days nature puts on its green gown are not so far away. This
transformation of the nature, of course, has its reflections in decoration. Panasonic Eco Solutions Turkey brings the patterns of spring to
your home now with its unique electric switches and sockets. Artline
Series Karre Style designs by Viko bring the refreshing energy of spring
to your home with elegant models featuring leaf designs.
Nature gets ready for the spring to come. And now our homes keep up
with the nature. Artline Series Karre Style models by Viko reflect the
spirit of the season with minimalistic designs boasting leaf features.
Electric switches and sockets available in Karre Style and designed
with the concept of spring perfectly complement the change you are
looking to create in your home.

Karre Style models which appeal to any age group and any taste, are
manufactured to be used safely in children’s rooms. It is also offering
protection against household accidents and electric shocks with its
safety covers and socket covers embedded in the mechanism. Thus, it
prevents children to insert pointed objects to socket holes while providing top level safety. Given 18-25% of all household accidents originate
from electric shocks in our country and that electric shocks have an
important share in this percentage, this feature will bring you peace
of mind.
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Lamp 83’e Light + Building’te Ziyaretçi Akını
Lamp 83 Attracted Visitors At Light + Building

L

AMP 83, 18-23 Mart tarihleri arasında Frankfurt’ta gerçekleştirilen Light + Building fuarında, 6 kıta 52 ülkeden ziyaretçi ağırladı. Dünyanın en önemli aydınlatma ve bina teknolojileri fuarı
olan Light + Building’teki, LAMP 83’ün mevcudiyeti, 1996 Hannover
günlerine kadar uzanıyor. 2.700 civarında firmanın katılımcı olarak
yer aldığı fuarı, ortalama 220.000 kişi ziyaret etti.

LAMP 83 hosted visitors from 52 countries in 6 continents at the Light
+ Building exhibition held in Frankfurt on March 18-23. The presence
of LAMP 83 in Light + Building, one of the most important exhibitions
of the world on lighting and building technologies, goes back to 1996
when the exhibition was held in Hannover. With around 2,700 participants, the exhibition hosted more than 220,000 visitors.

Avrupa’nın en büyük firmalarının yer aldığı üçüncü holdeki tek Türk
iç aydınlatma firması olan LAMP 83, 150 m2 genişliğindeki standında 38 farklı ürününü ve aydınlatma yapılan mekan ve istenen
fonksiyonlara göre tasarlanan uygulamalarını, yedi farklı bölümde
sergiledi.
LAMP 83’ün ziyaretçileri, açık tavan sistemi olan mekanlar, perakende mağazaları, ofisler, İnsan Odaklı Aydınlatma istenen mekanlar ve
restoranlar gibi farklı sektör ya da mekanlara yönelik akılcı çözümleri
içeren inovatif ürünlerle birlikte fonksiyonel aydınlatma uygulamaları ve sergilenen ürüne özel LED çözümlerini deneyimleme ve tüm
bu ürünleri özel aplikasyon üzerinden mobil cihazlarla kontrol edilebilme imkanını yakaladı.

The only Turkish interior lighting firm in the 3rd Hall, where the largest
companies were located in during the exhibition, LAMP 83 showcased
38 products in 7 different sections with custom lighting applications in
a total stand area of 150 m2.
Visitors of LAMP 83’s stand found the chance to experience spaces with
open ceiling systems, retail stores, offices, spaces where human-centric
lighting is emphasized and smart solutions for a variety of sectors such
as the hospitality sector along with functional lighting applications
and LED solutions customized for the product being showcased and
they experimented on their controls using mobile devices.
Visitors of the stand where a total number of 65 products were show-
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Toplam 65 ürünün sergilendiği standa gelen ziyaretçiler ayrıca, dijital proje partneri ile birlikte geliştirilen sanal gerçeklik uygulamasıyla LAMP 83’ün gerçekleştirdiği sıra dışı projeleri görme ve canlandırma teknolojisinin geldiği son noktayı deneyimleme şansı elde etti.

LAMP 83 Grup Satış Müdürü Serhan Acar, fuarla ilgili olarak, “Bu senenin uluslararası arenadaki en büyük buluşması olan Light+
Building’ i başarıyla tamamladık. Brezilya’dan Tayvan’a; ABD’den
Fas’a, Finlandiya’dan Yeni Zelanda’ya kadar altı kıtada yer alan tam
52 ülkeden ziyaretçi ağırladık. Kendileriyle uluslararası arenada her
geçen gün gelişen ve büyüyen LAMP 83’ün yeniliklerini paylaştık.
Yeni ürün ailelerimiz, insan odaklı aydınlatma uygulamalarımıza
birlikte ofislere ve perakende sektörüne yönelik aydınlatma otomasyon çözümlerimiz büyük ilgi gördü ve standımızı gezen herkesin
beğenisini kazandı. Fuar süresince Avrupa ve Ortadoğu’daki distribütörlerimizle de bir araya gelme şansı yakalarken, son yıllarda istikrarlı şekilde büyüyen ve ihracat hacmini arttıran firmamız adına
yeni distribütörlük ve iş birliği fırsatlarının da temellerini attık. Bizim
açımızdan oldukça verimli geçen bu fuarda gördüğümüz ilgiden ve
aldığımız olumlu tepkilerden son derece memnunuz. Fuar sonrası
dönemi de en iyi şekilde değerlendirerek yakaladığımız fırsatları
sonuçlandırmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”
diye konuştu.

cased also found the opportunity to see the state-of-the-art projects
and animation technology through the virtual reality application developed by LAMP 83 and its digital projecting partner.
“We had a successful exhibition at the Light+Building, the largest
international event of this year,” said Serhan Acar, Sales Director of
LAMP 83 Group. “We hosted visitors from 52 countries in 6 continents
from Brazil to Taiwan, from the USA to Morocco, from Finland to New
Zealand. We found the chance to introduce them to the innovations of
LAMP 83, a company consistently developing and growing in the international arena. Our new products, namely, human-centric lighting
applications along with our lighting automation solutions aimed at
office and retail spaces -stole the spotlight and admired by those who

visited our stand at the exhibition. Also found the chance to interact
with our distributors in Europe and the Middle East, we were able to
lay the foundation of new distributorship and cooperation opportunities in line with our goal to grow consistently while increasing our export volume. The event was very positive from our standpoint and we
are glad to receive such an attention and many positive feedbacks from
the visitors. Planning to do our best in the aftermath of the exhibition
to turn the leads into business opportunities, we will keep putting the
hard work into our business,” he added.
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MCOB LED Nedir?

B

üyük LED paketleri elde etmek için kocaman COB LED yerine
daha küçük COB LED’lerin bir taban üzerine belirli bir mantıkla
yerleştirilmesiyle elde edilen LED paketleri, MCOB LED olarak
tanımlanıyor.

küçük COB LED’lerin bir taban üzerine belirli bir mantıkla yerleştirilmesiyle elde edilen LED paketleri, MCOB LED olarak tanımlanıyor.
Eriştiğimiz kaynaklarda Multiple Chip On Board, Multi Cups/Chip on
Board, Multi-Chip Embedded on Board gibi İngilizce tanımlamalarla

Geçtiğimiz yıllarda, LED ve LED aydınlatma sunumlarına başlarken,
toplam enerji, aydınlatmanın toplam enerji tüketimi içindeki payı,
küresel ısınma, sürdürülebilirlik vb. konularına değinirdik. Çünkü
geleceğimiz için enerji çok önemli bir konu ve biz onu verimli kullanmalıyız.
LED ve LED ışık kaynakları ile aydınlatma söz konusu olduğunda verimlilik ve sonucu birçok tasarruf modeli hep ön planda oldu. Küresel
anlamda konu o kadar önemli ki 2014 Nobel Fizik Ödülü‘nü beyaz
LED ışığının ilk bileşeni mavi LED aldı.
Sonuç olarak LED ile ilgili gelişmeler her zaman verimlilik üzerine oldu. Bugün verimliliği destekleyen bir başka teknoloji MCOB
LED’den bahsedeceğiz.
COB LED, İngilizce ‘chip on board’ kelimelerinin baş harflerinden oluşan paketlenmiş LED dizininin jenerik adıdır. Esas itibarı ile bir kart
üzerine dizilmiş birden fazla LED yongasının paketlemiş adıdır.
Büyük LED paketleri elde etmek için kocaman COB LED yerine daha

anılsa da MCOB LED teknolojisine, temel olarak çoklu COB LED paketi diyebiliriz. MCOB LED paketlerindeki yapı ile başta bahsettiğimiz
gibi termal ve optik verimlilik arttırılmış, aynı güç ve ölçüdeki LED
yapılarına göre %15‘e kadar ışık verimliliği sağlanmıştır.
MCOB LED’in Avantajları Nelerdir?
• Aynı ürünlere göre düşük maliyet ve yüksek ışık verimi,
• Daha küçük aydınlatma armatürlerinde daha yüksek ışık paketleri
imkanı,
• SMD teknolojisine göre azaltılmış armatür imalat süreçleri,
• Yüksek optik yoğunluluğu (1 cm2’de 70 yonga),
• Yüksek ısıl transferi sonucu daha da uzun ömür,
• Daha yüksek parlaklık,
• Keskin gölgelenmelerin olmaması,
• Küçültülmüş ebatlar ve kompakt yapı.
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Kaynak : LED Portalı

güvenlik

Panasonic

security

“Yangın algılama
sistemleri pazarında
Panasonic olarak hak
ettiğimiz yere çok kısa
vadede geleceğimizi
umuyoruz.”
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Panasonic Eco Solutions Türkiye Proje Satış Müdürlüğü Yangın Alarm Sistemleri Ürün Sorumlusu Hakan POLAT:

“Panasonic Yangın Algılama Sistemleri, 30 Yılı Aşkın
Deneyimle Dünya Sınıfı Koruma Sunuyor”
Rabia VATAN: Panasonic, Türkiye pazarını nasıl değerlendiriyor?
Hakan POLAT: 2014 yılında Viko firmasının Panasonic tarafından
satın alınmasıyla birlikte Türkiye artık Panasonic için yerleşik bir üs
haline geldi ve tüm operasyonlarımızı bu çatı altında sürdürüyoruz.
Bu alt yapıyı kullanarak güçlü entegratör ağımız ile müşterilerimize
tam bir müşteri memnuniyeti ve yüksek kalite standardı sağlıyoruz.
Yangın algılama ve önleme sistemlerinde sektöre hangi
ürünleri ve yenilikleri sunmaktasınız?
Yüksek doğruluk performansıyla başarısı dünyada birçok endüstride
kanıtlanan Panasonic Yangın Algılama Sistemleri, 30 yılı aşkın deneyimle dünya sınıfı koruma sunuyor. Yangına karşı doğru zamanda
doğru alarmın verilmesinin yanında yangına yol açabilecek durumları da önceden bildirmek üzere tasarlanmış teknolojisiyle Panasonic Yangın Algılama Sistemleri, tüm binalar için gereken güvenlik
ve emniyeti profesyonel çözümlerle buluşturuyor. Panasonic Yangın
Alarm Sistemleri, hem kontrol panellerinde hem de dedektörlerde ileri Panasonic teknolojilerinin kullanılması sayesinde, yüksek
güvenirliliğin yanı sıra yanlış alarm sayısında azalmayı da garanti
ediyor. Yeni nesil yangın algılama sistemi EBL512 G3, ortama uyum
sağlayan dedektörlerle birlikte çalışan benzersiz işlevsellik, kendini
uyarlama ve interaktif özellikleriyle binalara, iş yerlerine güvenlik,
koruma ve konfor sunuyor.
Yangın algılama ve önleme sistemlerinin ülkemizdeki kullanım oranı nedir?
Son yıllarda Türkiye’de yangın algılama sistemleri kullanımı oldukça
yaygınlaştı. Piyasanın yükselen sektörü olan inşaat, yangın algılama
dâhil tüm elektrik işlerini de beraberinde getiriyor. Sektöre kentsel
dönüşümün de eklenmesiyle piyasa büyük bir iş hacmine ulaştı.
Türkiye’de uygulanan mevcut yönetmelik (Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik 2009) bu inşaatlarda yangın algı-

lamanın uygulama mecburiyetlerini ortaya koyuyor. Bu gerekliliğin dışında otomatik yangın algılama sistemleri, temel olarak can
güvenliğini korumayı hedefleyen sistemlerdir. Bu sistemin, yapısı
gereği kullanım ömrü boyunca bir ya da iki kere çalışacağı öngörülmektedir. İşte tam da o anlarda sistemin can kurtarma özelliği
ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden yangın algılama sistemleri oldukça
önemlidir.
Güvenlik sektörünü ülkemiz açısından değerlendirirseniz
neler söylemek istersiniz?
Türkiye’de güvenlik sektörü gelişmeye devam ediyor. Yangın güvenlik sektöründe ise akıllı dedektörler tercih ediliyor. Örneğin; Panasonic dedektörler ortamı algılayıp hassasiyete göre algılama seviyesini
ayarlıyor. Sistemlerin daha az yalancı alarm vermesi üzerine çalışmalar yapılıyor. Yangın güvenlik ürünleri sadece ticari işletmelerde
kullanılmıyor. Konut projelerinde de yangın sistemlerine önem veriliyor. Ama en büyük sıkıntı konut projelerinde kullanıcıların yanıltılmasıdır. Sektör içerisinde denetimler yeterli değil; kurulan sistemler
denetlenmiyor. Küçük işletmelerde işletme sahibi, yangın tüpü koyarak yangından korunduğunu düşünüyor. Türkiye’de yangın güvenliği alanında yeterli bilinç oluşmuş değil, denetimler ise daha üst
düzey projelerde yapılıyor. Konut projelerinde ve düşük segmentli
projelerde yangın yönetmeliği uygulanmıyor.
Yangın algılama sistemlerini seçerken nelere dikkat etmek
gerekir?
Yangın algılama sistemleri birçok farklı alanda kullanılmaktadır.
Konutlar için gerekli şartlar başka iken, özellikle endüstriyel tesislerde çok daha farklı algılama teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Örneğin kablosuz algılama ürünleri, bazı projelerde kablo kullanılmaması sayesinde mimari olarak estetik görünümü korurken, işin
tamamlanma süresinde de çok büyük kazançlar sağlamaktadır.
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Aynı şekilde yapının mimari özelliklerine göre; örneğin bir depoda normal noktasal tip dedektör yerine huzme tipi ışın dedektörü
kullanılması bakım, işletme, montaj konularında büyük avantajlar
sağlayabilmektedir. Çok kirli ortamlarda veya soğuk hava depoları
gibi ekstrem durumlarda kullanılabilecek hava çekmeli duman dedektörleri de hem yatırımcıya hem işletmeciye avantajlar sağlayabilmektedir.
Biz Panasonic olarak, projelerin tasarım aşamalarında yer alan proje
firması, danışmanlık firmaları gibi tasarım mühendisliği tarafında
yer alan yetkililer ile geçmişten gelen bilgi birikimimizi paylaşarak
sektöre destek olmayı sürdürüyoruz.
Son yıllarda özellikle büyük projelerde çatı yazılımlar ile birçok elektronik sistemin entegrasyonu yapılabilmektedir. Bu çatı yazılımların
gerektirdiği çeşitli iletişim protokollerini Panasonic olarak destekliyoruz. Ayrıca kendi ürün gamımızda bulunan CCTV ürünleri ile kendi
yazılımlarımız dahilinde entegrasyon yapabiliyoruz.

Evlerde ve endüstriyel tesislerde kurulacak sistemler arasında
ne gibi farklar olmalı?
Konut sektörü ülkemizde maalesef fiyat endeksli olarak ilerlemektedir. Neredeyse her sistemde olduğu gibi yangın algılama sistemlerinde de maliyet odaklı tercihler yapılmaktadır. Bu sebeple uzun
yıllar sorunsuz çalışacak bir sistem yerine, çok kısa süre içerisinde
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arızaları ile kullanılamayacak hale gelecek, yanlış alarmları ile
inanılırlığını kaybedecek sistemler tercih ediliyor. Bunun en büyük
sebebi, yapıyı inşa eden yatırımcı ile kullanıcı olan daire sahibinin
farklı olması ve bununla beraber kullanıcı olanların yangın algılama
sistemleri ile ilgili bir bilgisinin olmamasıdır.

Örneğin endüstriyel tesislerde yatırımcı ile kullanıcı aynı kişi olduğundan ve sektör olarak yangın algılama sistemlerini şahsen bilen
danışmanlar ile çalışıldığından dolayı uzun yıllar sağlıklı görev yapacağına emin olunan, üst kademe ürünler tercih ediliyor.
İş yerleri de kiralık ofis alanları veya belirli firmaların kendi hizmet
binaları olarak değişiklik gösterebiliyor. Kiralık alanlarda konut pazarındaki durum geçerli olmakla beraber, firmaların kendi binalarında endüstriyel tesislerdeki farkındalığın aynısı görülmektedir.
Yangın algılama sistemleri pazarındaki hedefleriniz nelerdir?
Panasonic Eco Solutions bünyesine geçmemiz ile birlikte hedeflerimiz ve buna bağlı olarak aksiyonlarımız arttı. Yangın algılama
sistemleri pazarında Panasonic olarak hak ettiğimiz yere çok kısa
vadede geleceğimizi umuyoruz.

güvenlik
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security

Eaton Elektrik Kaynaklı Yangınlara Karşı
Daha Kapsamlı Bir Korunma Amacıyla
Kampanyalar Düzenliyor

D

uman, yangın ve alevler binalara büyük oranda zarar vererek yaralanma ve ölüm anlamında ciddi bir risk oluşturuyor.
Avrupa’da her yıl yangınlar nedeniyle yaklaşık 4.000 insan
hayatını kaybediyor, bu da her gün yaklaşık 11 can kaybı anlamına
geliyor. Bu kazaların ortalama yüzde yirmi beşi elektrik kaynaklı olduğundan, güç yönetim şirketi Eaton bu konuda daha fazla eğitim
ve destek sağlamak için bir girişim başlattı. Bu kapsamda, Eaton
Avrupa’daki elektrik güvenliği konusunda bağımsız bir uzman olan
Alfred Mörx’in özellikle elektrik ve ark hataları nedeniyle ortaya
çıkan yangınların oluşumu hakkında araştırma yaptığı ayrıntılı bir
teknik yazı yayınladı.
Alfred Mörx hazırladığı bu teknik yazıda, özellikle bina ve ev tesisatlarındaki planlamalar ve uygulamalardaki olası riskleri azaltabilecek
bir koruma konseptini keşfetmesinin yanı sıra IEC ve CLC’nin karşılık
gelen teknik hükümlerinde, hem ark hatası koruma sistemlerinin
hem de ark hatası koruma cihazlarının kullanımına dair uygun hükümlerin benimsendiğini vurguladı.

Mörx konuya ilişkin “ Tesisatlarla ilgili bu kuralların bazıları, ek ulusal
gerekliliklerle de desteklenerek, ulusal uygulama esaslarına çoktan
dahil edildi veya hali hazırda dahil ediliyor” şeklinde bir açıklama
yaptı. Almanya’da VDE 0100- 420’nin son sayısında, örneğin sabit
montajlı ekipmanlar için ark hatası koruma sisteminin kullanımına
ilişkin olarak, elektrik sisteminin sürekliliğinin önemli olduğu yerlerde, normal çalışma esnasında ark veya parlamalar ortaya çıkabildiği
ifade edildi. 2016 Şubat ayından bu yana, ark hatası koruma cihazları yeni kurulan işletmelerin tasarımında ve mevcut elektrik sistemlerinde yapılacak değişikliklerde veya büyümelerde bir alternatif
olarak düşünüldü.
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Elektrik kaynaklı yangınlar farklı türde koruma gerektiren pek çok
sebepten dolayı ortaya çıkabilir. Örneğin kısa devre durumunda,
kritik değer aşıldığında devre kesici etkinleştirilir, bu da tesisattaki

termal hasarı önler. Artık akım devre kesicisi kaynağa geri dönmeyen akımı algılayarak farklı bir rota kullanmakta böylece elektrik
şoklarına karşı önemli bir koruma sağlar. Bununla birlikte, RCD’ler
tek başlarına elektrik kaynaklı yangınlara karşı etkili bir koruma sağlayamaz.
Ark hatasından çıkan akım, anma akımından küçük veya anma akımıyla aynı olabilir, fakat anma akımı ile birleşen yüksek bir frekans
taşır. Bu yüksek frekans şeklinin teşhisi dijital algılama ünitesini
tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle, göze çarpmayan fakat aşırı
derecede tehlikeli olan hata arklarına karşı tepki verebilen ve arkları
kapatabilen ark hatası algılama cihazı IEC 62606 ile uyumlu olarak
kullanıcıların hizmetine sunuldu. Alçak gerilim tesisatlarında korunmayı sağlamak, elektrik gücünün dağıtımı ve korumasında yüz yılı
aşkın tecrübeye sahip olan Eaton’ın temel becerisidir. Şirket, entegre
aşırı akım korumalı RCBO ve dijital RCBB gibi yeniliklerle, piyasa lideri ürünlerden oluşan eşsiz bir portföy sunar.
Eaton şu anda çok kapsamlı bir ürünü piyasaya sürdü. AFDD+ artık
akım, aşırı akım ve kısa devrenin yanı sıra arkları algılamakta ve arklara karşı da koruma sağlamaktadır. Bu yüzden AFDD+ yatak odaları
ve gündüz bakım evleri veya huzur evleri gibi kurumların içindeki
yaşam alanlarını ve bünyelerinde işlemden geçirilen veya depolanan
materyaller nedeniyle yüksek yangın riskine sahip tesisleri içeren
kritik uygulamalardaki arttırılmış güvenliğe katkıda bulunan uygun
maliyetli, sağlam, güvenilir ve kurulumu kolay bir çözümdür.
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Güvenlikte “10 Saniye” Formülü: Teknoloji ve
İnsan Kaynağı

ronet 20 yıldan uzun süredir Türkiye’de güvenlik alanında pek
çok yeniliği hayata geçiriyor. Teknoloji ve insan kaynağına
yaptığı düzenli yatırımlar sayesinde operasyonunun kalbi olan
Pronet Alarm Haber Alma Merkezi’nin mükemmel şekilde işlemesini sağlıyor. Markanın Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Ediz Habip, “Merkeze her yıl 2 Milyon alarm sinyali
ulaşıyor. Bu sinyallere dünya ortalaması olan 60 saniyenin çok altında, 10 saniyede dönüyoruz. Bu şekilde hayat kurtarıyoruz” diyor.
Pronet kullanıcılarının hırsızlık, yangın, gaz kaçağı, su baskını, acil
sağlık ve panik durumlarında gönderdikleri alarmlar, Alarm Haber
Alma Merkezi tarafından karşılanıyor. Vakanın niteliğine göre, ambulans, itfaiye, emniyet gibi ilgili kurumlara buradan haber veriliyor.
Pronet Alarm Haber Alma Merkezi’ni benzerlerinden farklı kılan en
önemli özelliği ise, kendisine ulaşan alarmları dünya ortalaması olan
60 saniyenin çok altında, ortalama 10 saniyede yanıtlıyor oluşu.

Birkaç Saniye Bile Çok Önemli
Pronet’in Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip, “Pronet Alarm Haber Alma Merkezi tecrübe, üstün teknoloji ve eğitimli insan kaynağı bir araya geldiğinde ne kadar
büyük fark yaratabileceğinin somut bir örneği. Biz 20 yılı aşkın süredir bu alanlara yaptığımız yatırımlar sayesinde, birkaç saniyenin bile
çok önemli olduğu vakalara en hızlı şekilde müdahale edilebilmesini
sağlıyoruz. Böylece gerçek anlamda hayat kurtarıyoruz” diyor.
Yılda 7 Milyon Çağrıyı Karşılıyor, 2 Milyon Alarm Sinyali Alıyor
Habip’in verdiği bilgiye göre, 365 gün 7 gün 24 saat hizmet veren
Pronet Müşteri Hizmetleri 7 Milyon çağrıya hizmet veriyor. Ayrıca,
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Alarm Haber Alma Merkezi’ne ulaşan 2 Milyon alarm sinyali, herhangi bir alarmın gözden kaçma ihtimalini sıfıra indiren teknik
altyapı sayesinde saniyeler içinde yanıtlanıyor. Alarm durumlarının
yanı sıra, Pronet Müşteri Hizmetleri ekibi yaptıkları telefon görüşmeleriyle kullanıcıların diğer sorunlarına da çözüm üretiyor ve her
yıl talepler, teknik yardım gibi konulardaki çağrılara yanıt veriyor.
Pronet Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip

Çalışanlara Stres Yönetimi Eğitimi de Veriliyor
Pronet Alarm Haber Alma Merkezi’nde 100’ü aşkın deneyimli profesyonelden oluşan bir kadro görev yapıyor. Habip, çalışanların sıkı
bir eğitimden geçtiğini belirtiyor ve ekliyor: “Burada çalışan arkadaşlarımızın her vakada en faydalı şekilde yardımcı olabilmeleri
hayati önem taşıyor. Bu nedenle çalışanlar öncelikle sıkı bir eğitime
ve sonrasında da sürekli sınavlara tabii tutuluyorlar. Eğitimler sadece
müşteri hizmetleri ve güvenlik prosedürleri değil, stresle başa çıkma
gibi pek çok alanda gerçekleştiriliyor.”
Güvenlik Riski Tamamen Ortadan Kalkmadan İşleri Bitmiyor
Pronet Alarm Haber Alma Merkezi çalışanları sürecin takibini yapmayı da ihmal etmiyor. Çalışanlar, güvenlik riskinin ortadan kalktığından emin olmadan ve sonrasında kullanıcıyı arayıp her şeyin
yolunda olduğu teyidini almadan söz konusu vakayı tamamlanmış
olarak kabul etmiyor.
Pronet’e Dünya Birinciliği Getirdi
Pronet, Alarm Haber Alma Merkezi’nde gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları sayesinde bugüne dek aralarında 11. Contact Center World
Awards’ta “En İyi Müşteri Deneyimi” kategorisinde kazandığı dünya
birinciliği de dahil pek çok ödüle layık görüldü.
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Akıllı Kilit ile Kapıları Uzaktan Kumanda
Dönemi Başladı

nahtarını ister cep telefonunda taşı ister bilgisayarına yükle.
Pronet, çok tercih edilen akıllı kilit çözümünü yenileyerek daha
üstün ve daha güvenli hale getirdi. Yeni akıllı kilitin anahtarsız
giriş özelliği sayesinde anahtarı unutunca çilingire koşma devri son
buluyor. Ayrıca evin kapısını evde yokken bile uzaktan açıp kilitleyebilmek mümkün oluyor, böylece kimseye anahtar bırakmaya gerek
kalmıyor. Bu yeniliklere ek olarak daha yüksek uyumluluk özelliği,
kapı kapatılınca otomatik kilitlenme sistemi ve kolay kurulumu gibi
özellikler de dikkat çekiyor.

Evde Olmasanız Bile Uzaktan Açıp Kilitleyebiliyorsunuz
Akıllı kilit ayrıca kullanıcılarına evde olmasalar bile kapı kilidini
uzaktan açıp kilitleyebilme imkanı sunuyor. Örneğin çocuklar okul
dönüşü anahtarlarını evde unutmuş veya bir aile dostunun evden

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

Pronet Plus sistemine entegre çalışan akıllı ürün ailesinin en çok
tercih edilen üyelerinden akıllı kilit yenilendi. Yeni akıllı kilit, güncellenen teknolojisi sayesinde kolay kurulum imkanı sunuyor, kapı
kapatıldığında otomatik olarak kitleniyor. Ayrıca daha fazla sayıda
kapı tipi ve modeline uyum sağlayabiliyor.
Anahtarı Unutunca Çilingire Koşma Devri Son Buluyor
Pronet akıllı kilitin anahtarsız giriş özelliği sayesinde, anahtar alıp
verme veya anahtar unutunca kapıda kalma devri de son buluyor.
Akıllı Kilit, akıllı telefon veya masaüstünde kullanılabilen Pronet
Plus uygulaması üzerinden yönetiliyor. Böylece akıllı kilit kullanıcıları anahtarını kaybettiğinde veya unuttuğunda, evine telefonundaki
uygulama ile giriş yapabiliyor. Böylece istenmeyen bir durumda çilingire gerek duymadan kapı kolayca açılabiliyor.
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En Üstün ve En Güvenli Çözüm İçin Ürünler Sürekli Güncelleniyor
İnteraktif güvenlik ve görüntüleme sistemleri, akıllı ev çözümleri ve
enerji yönetimini aynı çatı altında buluşturan, Türkiye’nin ilk akıllı
güvenlik sistemi Pronet Plus, kullanıcılarını yalnızca hırsızlık, yangın,
gaz kaçağı, su baskını veya acil sağlık gibi tehlikelere karşı korumuyor, onların hayatlarındaki kişisel ihtiyaçlarına göre farklı çözümler
de sunuyor. Pronet ekibi, firmanın mevcut çözümleri üzerine sürekli
çalışıyor, onları geliştirerek en üstün ve en güvenli hale gelmelerini
sağlıyor.
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Trio Mobil’in Kurduğu Ar-Ge Merkezi
Bakanlık Tarafından Tescillendi

rio Mobil, tamamen yerli sermaye ile yenilikçi IoT teknolojileri
geliştirmek için kurduğu Ar-Ge Merkezi ile Türkiye’de bir ilke
imza attı. Global standartlarda yerli teknolojiler üreterek, en

yerli sermaye ile yerli kaynaklar kullanarak, global standartlarda
yerli teknolojiler üreterek, en yenilikçi ürünleri geliştirmeye devam
ediyor.

Trio Mobil CEO’su Nevzat Ataklı
yenilikçi ürünlerin geliştirildiği merkez, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Türkiye’nin ilk yerli Endüstri 4.0
ve IoT teknolojileri Ar-Ge Merkezi oldu.
Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden Trio Mobil tarafından kurulan “Türkiye’nin ilk yerli IoT teknolojileri Ar-Ge Merkezi”
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenerek
onaylandı.
IoT ve araç takip çözümleri alanındaki yatırımları ile dikkat çeken
Trio Mobil, yenilikçi IoT teknolojileri geliştirmek amacıyla kurduğu
Ar-Ge merkezinde 20 kişilik uzman mühendis kadrosu ve yüzde 100
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Dijital Dönüşümün Öncüsü Olacak
Trio Mobil CEO’su Nevzat Ataklı, Türkiye’de Endüstri 4.0 ve IoT teknolojileri alanında çalışan, Bakanlık tescilli tek Ar-Ge merkezi olmaktan
gurur duyduklarını, yerli teknoloji kullanımıyla tüm sektöre örnek
olmayı ve dijital dönüşümün öncüleri arasında yer almayı hedeflediklerini belirtti.
Geliştirdikleri yerli Ar-Ge, donanım ve yazılımlar ile yerli teknoloji
kullanımıyla üretilen projelerin uluslararası teknoloji firmalarıyla
yarışacak nitelikte olduğunu aktaran Ataklı fark yaratan, yenilikçi
ürünlerle teknoloji yatırımlarına devam edeceklerini dile getirdi.
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Şirketinizdeki Geçiş Kontrolünü
Masanızdan Belirleyin

S

irketlerde fiziksel anahtarları yönetmek zaman ve maliyet
gerektirir. Anahtarlar kaybolduğunda bunları değiştirmek, çoğaltmak ve diğer benzer görevler büyük bir zaman kaybıdır. Görev ve pozisyona göre kimin, ne zaman, hangi alanlara girebileceğini

anahtarları ortadan kaldırıp zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak
operasyon verimliliğini arttırmaya yardımcı oluyor. İşletmelerde,
genel olarak birinin belirli bir bölgeye girmesi gerektiğinde, bina
müdürünün veya bir şirket çalışanının fiziksel olarak bu kişiye eşlik

belirlemek de oldukça zordur. Şirketinizdeki yeni bir çalışanın yetkilendirme haklarını değiştirebildiğinizi, her bir geçiş noktasını kimin
ne zaman kullandığına dair bilgi alabildiğinizi veya masanızdan hiç
hareket etmeden eski bir çalışanın geçiş yetkilerini kaldırabildiğinizi
düşünün. Kapı açma çözümlerinde dünya lideri olan Mul-T-Lock’un
geliştirdiği Smartair çözümü, kimin, ne zaman bir odaya veya alana
girebileceğini tanımlamanıza ve o yetkiyi günlük, haftalık ya da istediğiniz bir zaman diliminde belirlemenize izin veriyor.
Bir çok şirkette geçiş kontrolü, bir kapının kilidini açmak için bir anahtara sahip olmakla sağlanırken işletmeler artık geleneksel kilitleme
çözümlerinin ötesine geçmeyi planlıyor. Çünkü fiziksel kilitleme sistemleri farklı düzeylerde güvenlik sağlamakla birlikte, bundan daha
fazlasını yapabilme yetenekleri oldukça sınırlı. Günümüz iş ortamları ise daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Kapı açma çözümlerinde dünya
lideri olan Mul-T-Lock ürünlerinden Smartair, şirketlerdeki fiziksel

etmesi ve kapının kilidini açması ya da ona bir anahtar vermesi gerekiyor. Buna bakım ekipleri, kamu hizmetleri ve diğer ziyaretçiler
de dahil. Hem kaynaklar açısından hem de operasyonel olarak bu
verimsizlik, artan güvenlik seviyelerine duyulan ihtiyaçla birlikte günümüzün dinamik işletmelerinin ve ofislerinin ihtiyaçlarını karşılayan geçiş kontrol çözümleri geliştirmede itici güç olarak öne çıkıyor.
Daha Kolay ve Daha Esnek Bir Kilit
Smartair, bunları ve daha fazlasını yapan bir geçiş kontrol çözümü.
Ofis ve işletmeler için iki önemli nitelik olan kolaylık ve esneklik için
tasarlanan Smartair, şık ve modern tasarımıyla iç mekanlarda rahatsız edici bir görüntü oluşturmadan her ortama uyum sağlayabiliyor.
Buna ek olarak, kablosuz ve pille çalışan bir çözüm olan Smartair’in
kurulumu da oldukça kolay. Hatta mevcut fiziksel kilitlerinizi değiştirmeniz bile gerekmiyor.
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Bir ofiste geçiş kontrolüne ihtiyaç duyan tek şey kapılar değil. Bu
nedenle Smartair, cam kapılar, iç kapılar, dolaplar, kabinler ve acil
çıkışlar da dahil olmak üzere neredeyse tüm kilitlere uyacak şekilde
tasarlandı. Smartair’in getireceği bir diğer değerli seçenek, enerji
tasarrufu cihazıyla birlikte kullanılması. Bu aygıtı kurmak, güç tüketimi maliyetlerinizi azaltmanıza da yardımcı oluyor.

Şirketlerdeki Geçiş Kontrolü Neden Bu Kadar Önemli?
Hem güvenlik hem de operasyonel verimlilik açısından çalışanlar,
müşteriler, ziyaretçiler, tedarikçiler, taşeronlar ve diğerleri, şirket
içinde kontrollü bir şekilde özgürce hareket etmeliler. Bu durum işiniz için kritik önem taşıyor. Smartair, kimin, ne zaman bir odaya veya
alana girebileceğini tanımlamanıza ve o yetkiyi günlük, haftalık, aylık ya da istediğiniz bir zaman diliminde belirlemenize izin veriyor.
Smartair ayrıca kimin, ne zaman, hangi kapıyı kullandığını da kayıt
altında tutuyor. Sorumluluklar açısından bu, şirketler için çok değerli
oluyor. Smartair, tüm faaliyetleri yakalama, kaydetme ve oluşturma
becerisi sayesinde, gerçek bir caydırıcı olarak hizmet ediyor. Personel
ve ziyaretçiler bunun farkında olduğunda, hesap verilebilirlik ve sorumluluk her seviyede büyük ölçüde artıyor.
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Operasyonel Verimliliği Smartair İle Artırın
Fiziksel anahtarları yönetmek zaman ve maliyet gerektiriyor. Anahtarlar kaybolduğunda bunları değiştirmek, çoğaltmak ve diğer benzer görevler büyük bir zaman kaybına sebep oluyor.

Bir kapının kilidini uzaktan açabildiğinizi, yeni bir çalışanın yetkilendirme haklarını değiştirebildiğinizi, her bir erişim noktasını kimin
ne zaman kullandığına dair bilgi alabildiğinizi veya masanızdan
hiç hareket etmeden eski bir çalışanın yetkilerini kaldırabildiğinizi
düşünün. Smartair’in web uygulaması, tüm ofis, bina veya tesis erişimini her yerden rahatça kontrol etmenizi sağlıyor. Artık beklemek
yok, her şey ihtiyaç olduğu anda yapılabiliyor.
Smartair çözümü, enerji tasarruflu bir cihazla da temin edilebiliyor.
Bu ek cihaz, alan kullanılmadığı zamanlarda (toplantı odaları, mutfak, rasgele kullanılan koridorlar vb.) elektrik enerjisini kapatıyor.
Böylece güç tüketiminiz ve elektrik faturanız üzerinde de önemli
tasarruflar elde etmenizi sağlıyor.
Geçiş Kontrolünü Basitleştirin
Smartair’in kolaylığı ve esnekliği, güvenliği artırmasının yanı sıra
önemli iş avantajları da sunuyor. Fiziksel anahtar kontrolünde harcanan zaman ve kaynakları önemli ölçüde ortadan kaldıran Smartair,
güvenlik görevlisinin diğer önemli görevlere odaklanması için daha
fazla zaman kazandırıyor. Hepsinden önemlisi, kaydettiği verilerle
şeffaflık getiriyor ve hesap verilebilirliği artırıyor.
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Arma Kontrol Güvenlik Çözümlerini ISAF
Exclusive’de Sergiledi

üvenlik sektörü Ankara’da buluştu. Güvenlik endüstrisinde
sektörün öncü firmalarından Arma Kontrol, Ankara’da gerçekleşen ISAF Exclusive Güvenlik Fuarı ve Konferansı’nda sektör
profesyonelleriyle buluştu. Güvenlik sektörünün en büyük ve en
donanımlı fuarı olan ISAF’ın Ankara’da gerçekleştirdiği Confex konseptindeki özel etkinliği ISAF Exclusive, 6-7-8 Mart 2018 tarihlerinde
gerçekleşti. Güvenlik sektörünün gelişimi ve geleceğinin ele alındığı
fuar, çok sayıda ziyaretçiye de ev sahipliği yaptı.

Ulusal ve uluslararası fuarların sektörü ileriye taşıyacağına değinen
Arma Kontrol CEO’su Koray Kartal, güvenlik ihtiyaçlarına yönelik
çözümlerin geliştirilmesinde fayda olduğunun altını çizdi. ISAF
Exclusive fuarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kartal; ‘’ISAF
Exclusive Fuar ve Konferansı 2018 ülkemizde güvenlik sektörünün

Arma Kontrol CEO’su Koray Kartal

üreticisinden, distribütörüne, projelendiricisinden, teknik servis
verenine kadar, çok geniş bir alana hitap eden bir etkinlik. Bunların
yanında kanun ve yasa düzenleyicisi, akademisyeni, öğrencisi, ilgilisi

ISAF Exclusive güvenlik konferansı ve fuarı, Ankara’da ikinci kez kapılarını açtı. ISAF Exclusive, ulusal ve uluslararası pazarda sektörün
önde gelenlerini bir araya getirdi. Fuarın yanında önemli konferanslarla da sektörün nabzını tutan ISAF Exclusive’de Arma Kontrol, yüksek güvenlikli noktalarda tercih edilen araç geçiş kontrol sistemlerini
sergileme imkanı buldu.
Geliştirdiği güvenlik çözümlerini tanıtan Arma Kontrol, sektördeki
trendleri de fuar boyunca yakından inceledi. 45’e yakın ülkeye güvenlik ihtiyaçlarına yüksek teknolojili çözümler sunan Arma Kontrol,
fuarda mantar bariyer, road blocker ve kollu bariyerler gibi farklı
ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.
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ve hatta meraklısı da dahil olmak üzere eksiksiz bir şekilde tüm kesimlerini bir araya getiren tek etkinlik olma özelliğini taşıyor. Arma
Kontrol olarak biz de bu yıl ikinci kez düzenlenen fuar ve konferansta
yer aldık. Bu gibi fuarlar bizim için sektördeki dinamikleri öngörme
açısından büyük önem taşıyor. İlerleyen zamanlarda da hizmetlerimizi artırarak özellikle ihracata yönelik çalışmalarımızla sektördeki
konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz’’ dedi.
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Somfy Kameralar Devrede, Eviniz ve
İş Yeriniz Güvende

ırsızlık vakalarının sayısı her geçen gün artıyor. Bu durum,
farklı caydırıcı önlemler de alınmasını zorunlu kılıyor. Akıllı
ev ve otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markası Somfy,
evinizin ve iş yerinizin güvenliğini maksimuma çıkartacak çok özel
bir çözüm sunuyor. Somfy iç mekan kameraları ile içiniz daima rahat
oluyor.

sanız olun, cep telefonunuzdan ya da tabletinizden her an izlemeniz
mümkün oluyor. Bu sayede evde kimse yokken her şeyin yolunda
olduğundan emin olmanızı ya da bakıcısıyla evde bıraktığınız çocuğunuzun nasıl olduğunu istediğiniz an gözlemlemenizi sağlıyor. Bunun için Visidom uygulamasını ücretsiz olarak Android veya IOS akıllı
telefonunuza indirmeniz ve PIN kodunuzu girmeniz yeterli oluyor.

Gece Görüşlü İç Mekan Kamerası
Güvenliğiniz, konforlu ve huzurlu bir hayat için en önemli öncelik.
Somfy, iç mekan kameraları ile güvenlikte size teknolojinin gücünü
sunuyor. Visidom ICM100 motorlu ve gece görüşlü iç mekan kamerası açısını kolayca değiştirebilme özelliğine sahip. Kameranın kablolu
ve kablosuz internet bağlantısı özelliği bulunuyor. HD görüntü kalitesi (1280x720), hareket tespit edildiğinde e-posta ve akıllı telefon
uygulaması üzerinden bildirim gönderimi, Micro SD karta kayıt yapabilmesi, iç mekan kameralarında çift yönlü sesli iletişim de ürünü
farklılaştırıyor.
Evinizi ya da Ofisinizi Her An İzleme Olanağı Sunuyor
Yerleştirilen kameralar sayesinde evinizi ya da iş yerinizi nerede olur-

Kameralar, alarm durumunda ya da siz istediğinizde Micro SD karta
görüntü kaydı da yapabiliyor.
Kameranız, Alarm Sistemleriyle ya da Tahoma Akıllı
Ev Sistemiyle Eşleşebiliyor
Visidom kameranızı Somfy alarm sistemiyle eşleştirdiğinizde, alarm
aktif hale gelir gelmez kameranız görüntü kaydını başlatıp e-posta
ve uygulama üzerinden bildirim göndererek sizi uyarıyor.
Aynı şekilde TaHoma® akıllı ev sistemiyle eşleştirdiğinizde de evinizde ya da ofisinizde bir hareket tespit edilince kameranız görüntü
kaydını başlatıp e-posta ile bilgilendirme sağlıyor. Ayrıca alarm durumları için farklı senaryolar oluşturmanıza da imkan kılıyor.

298

www.sektorumdergisi.com

Nisan April 2018

otomasyon

haber

automation

Dünya Sanayisi Hannover’de Meksika
Dalgası Yapacak

D

ünyanın en büyük fuar organizasyon şirketlerinden Deutsche
Messe tarafından düzenlenen Hannover Messe 2018, “Entegre
Endüstri - Bağlan ve İşbirliği Yap (Intregrated Industry – Connect & Collaborate)” ana temasıyla kapılarını açıyor.
23-27 Nisan 2018 tarihlerinde Hannover’de dünya sanayisinin önde
gelen şirketlerini buluşturacak fuarın bu yılki partner ülkesi Meksika

yoruz. Sonuç, daha çok rekabetçilik, daha iyi işler ve yeni iş modelleri. Hannover Messe, Endüstri 4.0’daki hızlı gelişmeyi ve oluşturduğu
etkiyi tecrübe etmek için doğru adres. Dünyanın dört bir yanından
şirketler; robotlar, otomasyon teknolojisi, IT çözümleri ve yazılımların yanı sıra network platformlarını sergiliyor. Endüstrideki dijital
dönüşümü tam bir sistem halinde görebileceğiniz tek yer Hannover.”

olacak. Türkiye bu yıl da fuara milli katılım sağlayacak. Hannover
Messe 2018’de Genç Teknoloji Girişimleri (Young Tech Enterprises)
adıyla fuar kapsamında düzenlenen startup programı da iki yeni sergi alanıyla genişletilecek. Fuar kapsamındaki bu ve diğer yenilikler,
İstanbul’da yapılan basın toplantısında paylaşıldı.
Deutsche Messe Kıdemli Başkan Yardımcısı Marc Siemering, endüstri
4.0’ın ilk kez gündeme geldiği Hannover Messe’nin bu sene dünya
sanayisinin gündemine networklerin organizasyonu demek olan
yeni bağlanabilirlik konseptini taşıyacağını belirtti.
Siemering şunları söyledi: “Entegre Endüstri - Bağlan ve İşbirliği Yap
temasıyla, bağlanabilirliğin endüstri tesislerinde tamamen yeni iş,
çalışma ve işbirliği formlarını nasıl kolaylaştırdığına dikkat çeki-

İstanbul’daki toplantının katılımcılarından biri de Hannover Messe’nin
bu yıl partner ülkesi olan Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Bernardo
Cordova idi. Dünyada korumacılık eğiliminin her geçen yıl arttığına
dikkat çeken Büyükelçi Cordova şunları söyledi:
“Dünyada korumacılık eğilimi hızla artıyor. Buna karşı çıkabilmek
için Meksika hükümeti serbest ticaretten yararlanmaya çalışıyor.
Hannover Messe bu açıdan da Meksika için çok önemli. Hem ticaret
ve yatırımlarımızı arttırma fırsatı hem de sanayiye sunabileceklerimizi gösterme fırsatı sağlıyor. Dünyanın en önemli endüstri fuarlarından biri olan Hannover Messe’ye partner ülke olarak katılım gösteren ilk Güney Amerika ülkesi olmaktan da mutluluk duyuyoruz.”
Hannover Messe Fuarı milli katılımlarını organize eden İstanbul
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Ticaret Odası da toplantının katılımcıları arasında yer aldı. İTO Genel
Sekreter Yardımcısı Hasan Ulaç Hacıhasanoğlu, İstanbul’un ülkemizin ihracatındaki önemine rakamlarla dikkat çekti. Hacıhasanoğlu,
Hannover Messe’nin Türkiye’nin potansiyelini uluslararası alanda

Messe ile birlikte tedarik zincirlerinin dijitalleştirilmesi için, dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz kadar çok çözüm ve inovasyon
içeren eşsiz bir platform sunuyoruz. 23 - 27 Nisan 2018 tarihleri arasında CeMAT ve Hannover Messe Hannover’deki tüm fuar kompleksini dolduruyor olacak. Birlikte geleceğin fabrikasının nasıl işleyeceğini ve intralojistiğin oynayacağı merkezi rolü gösteriyor olacaklar.”
Genç Teknoloji Girişimleri İçin İki Yeni Alan
İmalat sektöründe startup’lara yönelik artan talebi dikkate alan
Hannover Messe Genç Teknoloji Girişimleri (Young Tech Enterprises)
adlı startup programını 2018’de iki yeni sergi alanıyla genişletiyor.
Bu ilavelerle Hannover Messe ile paralel olarak düzenlenen intralojistik ve tedarik zinciri yönetimi fuarı CeMAT’la aralarındaki köprüleri

sergilemesine olanak tanıdığı ve ihracata yönelik yeni işbirliklerinin
kapılarını araladığı için ihracatçılara büyük avantaj sağladığını dile
getirdi.

Deutsche Messe
Kıdemli Başkan Yardımcısı
Marc Siemering

Bağlantılı Tedarik Zinciri Çözümleri CeMat’ta
Endüstri 4.0’ın üretim lojistiğiyle birlikte lojistik şirketlerinde dönüşümü de beraberinde getiriyor. Hannover Messe’ye paralel olarak
düzenlenen intralojistik fuarı CeMAT lojistik şirketlerine yönelik
Endüstri 4.0 çözümleriyle dikkat çekiyor. “Bağlantılı Tedarik Zinciri
Çözümleri” ana temasıyla düzenlenen CeMAT 2018, değer katan
faaliyetler ve tedarik zincirleri arasındaki dijital entegrasyon ve ağı
oluşturma faaliyetini ileriye taşıma amacını taşıyor.
CeMAT’ın esas odak noktasının Endüstri 4.0 ile Lojistik 4.0 arasındaki
etkileşim olduğunu vurgulayan Siemering şöyle konuştu: “Hannover
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güçlendirdiklerini belirten Siemering şunları ifade etti: “Genç Teknoloji Girişimleri, 2016’dan bu yana Hannover Messe’nin startup
merkeziydi. Startup’ların yanı sıra yatırımcılar, finansman ağları, iş
geliştirme merkezleri ve daha büyük katılımcı şirketlerden gelen ve
her yıl artan talep dolayısıyla programı genişletiyoruz.”
Startup alanındaki program, fuarın yanı sıra forum, sunumlar, ikili iş
görüşmeleri ve atölye çalışmalarını içeriyor. Genç Teknoloji Girişimleri Forumu; startup’ların yanı sıra startup ağları, iş geliştirme merkezleri ve ekonomi destekleme kuruluşlarından konuşmalar ve sunumları bünyesinde topluyor. “Startup’lar ve KOBİ’ler arasında işbirliği”,
“Startup’ların nihai amaçları”, “Startup’lar konusunda medyada farkındalık” “3 boyutlu yazıcılara giriş” ve “Heyecan ile tecrübeyi nasıl
birleştirirsiniz?” gibi konu başlıkları ele alınıyor.
“Startup Pitches @ Young Tech Enterprises (Genç Teknoloji Girişimlerinde Startup Sunumları)” adlı yarışma ile genç şirketler, ürünlerini
ve gelişimlerini kısa bir şekilde sunmaya davet ediliyor. Katılımcılar
para ve materyal şeklindeki ödüller için yarışırken medyada ve yatırımcılar arasında farkındalık oluşturuyorlar.
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Advantech ve Alitek Teknoloji Ortak Girişimi

A

dvantech Orta Doğu’daki büyüme hedeflerini gerçekleştirmek
için Alitek Teknoloji’yle güçlerini birleştirerek Türkiye ofisini
hayata geçiriyor. Global akıllı sistemler pazarının liderlerinden
Advantech, en büyük otomasyon distribütörü Alitek Teknoloji’yle
birlikte Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili ortak bir bildiri yayınlayarak
Advantech’in, Alitek Teknoloji’nin %25’lik hisselerini satın almaya ve
Türkiye’deki ilk yerel ofisini hayata geçirmeye karar verdiğini açıkladı.

Advantech Endüstriyel IoT Grubu Satış Direktörü Vincent Chang,
Advantech’in yabancı ülkelerde yerel şube kurma faaliyetlerinin genellikle üç aşamada gerçekleştiğini belirtti. İlk aşamada Advantech’in
direkt kanallar aracılığıyla satış yaparak hedef ülke pazarına giriş
yaptığını, ardından yatırım yapılarak ya da ortak girişim yapısıyla
yerel ofisin kurulumuna başlandığını ve genel merkezden kaynak
aktarımlarıyla operasyonel yapının bel kemiğinin oluşturulmasına destek verildiğini belirtti. Son aşamadaysa kurulan yerel ofisin
bağımsız faaliyet gösterebilecek seviyeye getirildiğini aktardı.
Advantech’in Türkiye’deki büyüme hedefinin ülkenin güçlü stratejik
avantajlarıyla yakından ilintili olduğu belirtildi. Türkiye’nin bu stratejik gücünü Avrupa-Asya sınırında konumlanmasından ve Avrupa’yla
yakın bağlantılar içerisinde olmasından aldığının altı çizilirken, bu
stratejik gücün Türkiye’yi Avrupalı beyaz eşya firmaları ve dünyanın
lider araba üreticileri için ideal bir üretim ve dağıtım merkezi haline getirdiği vurgulandı. Tüm bu etkenler Endüstri 4.0 için uygun
kapasiteleri oluştururken, Endüstriyel IoT devrimi yardımıyla yeni iş
olanakları doğurduğu belirtildi. Ayrıca Advantech’in Türkiye’de gelecekteki faaliyetlerinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarına açılmak
için çok önemli olduğu aktarıldı.
Advantech Endüstriyel IoT Grubu Kıdemli Satış Müdürü Tiger Yeh
ortak girişim faaliyetleri için neden Alitek Teknoloji’nin seçildiğini
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açıklarken, iki şirketin de Türkiye’nin Endüstriyel IoT alanında geniş
iş fırsatları ve pazar potansiyeli barındırdığı konusunda ortak hedeflerle hareket etmesi ve Advantech’le 1999 yılından beri farklı iş
ortaklığı yapılarıyla çalışan Alitek Teknoloji Kurucu Ortağı ve Genel
Müdürü Cem Çelik’in şirketin çözüm portföyüne, gelişim stratejilerine ve organizasyonel kültürüne olan aşinalığı ve deneyiminin
önemli faktörler olduğunu belirtti. Ayrıca Alitek’in, Advantech’in
Orta Doğu’daki en büyük kanal partneri olmasının yanı sıra, kamu
kurumları ve çok uluslu şirketlerle yakın ilişkiler içerisinde bulunan
sistem bütünleştiricileri ve dağıtım kanallarıyla birlikte geniş bir ağa
sahip olduğu vurgulandı. Bu iş ortağı ağının genellikle, akıllı trafik
ve güvenlik gözetim sistemleri gibi yüksek güvenilirlik ve dayanım
isteyen sistemler ile enerji otomasyonu, çok uluslu şirketlerin akıllı
fabrikaları ve kamu destekli akıllı şehir projelerine odaklandığı belirtildi.
Alitek Teknoloji’nin Advantech’ le olan yeni iş ortaklığı yapılanmasıyla ilgili olarak Cem Çelik, Advantech’le yirmi yıla yaklaşan iş birliğinin yanı sıra, Alitek’ in müşterilerine güvenilir çözümler ve yüksek
kalitede hizmet sunabilmesinin arkasında Advantech’ le kurulan özgecil bağın büyük rol oynadığını belirtti. Advantech; dünya genelindeki başarılı iş ve pazarlama deneyiminden gelen güçlü yönlerinin
Alitek’in geniş iş ortağı ağıyla birleşmesiyle iki şirketin de Türkiye ve
Orta Doğu’da önemli kazanımlar sağlayacak bir sinerjiye ulaşacağına
inanıyor.
Alitek Teknoloji Kurucu Ortağı ve
Genel Müdürü Cem Çelik

15-18 Mart tarihleri arasında TÜYAP İstanbul’da Advantech ve Alitek Teknoloji; en önemli uluslararası endüstriyel otomasyon fuarlarından biri olan WIN AIMD Eurasia 2018 fuarındaki 3. Salon A120
numaralı standlarında Akıllı Fabrika, Akıllı Makine, enerji ve çevre
uygulamaları için en güncel teknoloji ve çözümlerini ortaklaşa sundular.
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Sanayi 4.0 Çağında Global Rekabet İçin
İnovatif Teknolojiler

M

itsubishi Electric FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri
Fuarı’nda yeni nesil otomasyon çözümlerini tanıttı. Teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0 konusunda bilgi
paylaşımı ve iş birliği geliştirmeyi amaçlayan FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nda dijital fabrika konsepti e-F@ctory, ileri
robot teknolojileri ve SCADA çözümünü tanıttı. Türkiye’nin global

Şevket Saraçoğlu, sürdürülebilir gelecek için çalışan bir marka olarak
bilgi birikiminin yanı sıra üstün teknolojiye sahip, enerji verimli ve
çevreci fabrika otomasyon ürünleriyle sanayiye değer kattıklarının
altını çizdi. Mitsubishi Electric’in 95 yılı aşkın tecrübesi ışığında hizmet verdikleri tüm sektörlerde pazarın ve kullanıcıların ihtiyaçlarını
doğru bir şekilde analiz ederek en uygun çözümleri sunmak için

düzeyde rekabeti için dünyadaki gelişmelere uyum sağlaması gerektiğine dikkat çeken Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, Türk endüstrisinin Sanayi 4.0 çağındaki ihtiyaçlarına inovatif
otomasyon çözümleri ile yanıt verdiklerini anlattı.
Üretimde verimliliğin, enerji tasarrufunun ve çalışan konforunun
arttığı Sanayi 4.0’a uyumlu dijital fabrikalar tasarlayan Mitsubishi Electric, 22-25 Şubat tarihlerinde fuar İzmir’de gerçekleşen FIT
Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nda yeni nesil otomasyon
çözümlerini sergiledi. Fuarda Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika
konsepti e-F@ctory ile dikkat çeken Mitsubishi Electric, aynı zamanda ileri robot teknolojileri ve SCADA çözümünü tanıttı.
Bir ülkenin dünya standartlarında üretim yapabildiği ölçüde kalkınıp gelişebileceğini ifade eden Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı

durmadan çalıştıklarını belirten Şevket Saraçoğlu, “Sanayi 4.0 sürecinde ülkemiz sanayisinin küresel pazarlarda güçlü bir şekilde rekabet edebilmesi ve ihracat potansiyelini yükseltmesi çok önemli bir
konu. Dolayısıyla ihtiyaçların her geçen gün çeşitlendiği ve kişiselleştiği bu süreçte en önemli gündem maddesi hiç şüphesiz üretim.
Hızla değişen dünyada Sanayi 4.0’a uyumlu ileri teknolojilerle donatılmış dijital üretime geçiş yapabilen ülkeler global düzeyde rekabet etme şansına sahip olabilir. Bunun için de üretim kalitesinin
her geçen gün artması ve beraberinde maliyetlerin düşmesi önem
arz ediyor. Bu noktada Mitsubishi Electric olarak, “Daha İyisi İçin Değişim” yaklaşımımız sayesinde otomasyon sektörünün öncü markası
konumunda yol alırken, ürün gamımızı Sanayi 4.0’ın gereklilikleri
kapsamında sürekli geliştiriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

306

www.sektorumdergisi.com

Nisan April 2018

otomasyon

haber

automation
Üretimde Maliyet Tasarrufu Sağlayan E-F@Ctory
Otomasyon sektörü temsilcilerini buluşturan fuarda Mitsubishi
Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konsepti ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Güvenilir ve esnek üretim sistemleri kurmaya yönelik
entegre bir çözüm olarak öne çıkan dijital fabrika konsepti e-F@
ctory, üretimde hızı, kaliteyi ve verimliliği artırırken çok ciddi maliyet tasarrufu sağlıyor. Mitsubishi Electric bu konsept ile sanayicilere fabrikalarını Sanayi 4.0’ın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
kurma imkanı tanıyor. Fabrika yatırımından önce sanal bir fabrika
oluşturarak ortaya çıkacak fabrikanın ve üretimin simülasyonunu
gerçekleştirme, verimliliği değerlendirme ve oluşan çıktılar doğrultusunda yatırımı şekillendirme fırsatı sunuyor. Mitsubishi Electric,
e-F@ctory konseptini kendi üretim bantlarında 2003 yılından bu
yana kullanıyor ve bu sayede edindiği tecrübelerini ürünlerine ve
müşterilerine yansıtıyor.

düstriyel robotun çift kol yapısı, sadece hareket özgürlüğü açısından
artı değer sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda daha fazla kararlılık
ve çok yönlülük sunuyor. RV-F serisi için çok dar alanlarda çalışmak
hiç zor olmadığı gibi robotların duvar veya tavana monte edilmesi
de sorun oluşturmuyor. Modele bağlı olarak 504 ila 2.050 milimetre
aralığında yer alan Mitsubishi Electric robotlar, 2’den 70 kilograma
kadar taşıma kapasitesine sahip.

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı
Şevket Saraçoğlu

Geliştirme ve Yapılandırmada Harcanan Mühendislik
Süreleri Kısalıyor
Fuarda sergilenen Mitsubishi Electric’in SCADA çözümü, otomatik
olarak PLC ve SCADA projeleri oluşturabilen sihirbaz arayüzleri sayesinde geliştirme ve yapılandırmada harcanan mühendislik süresini
önemli ölçüde kısaltıyor. Aynı zamanda yaşam döngüsü boyunca tesisin devam eden bakımını kolaylaştıracak standart bir yapıya imkan
tanıyor. MAPS (Mitsubishi Electric Adroit Process Suite) ile giriş/çıkış
Robotların Sensörsüz Çarpışma Kontrolü Hasarları Önlüyor
Robotların sağladıkları hız ve kolaylıklarla sanayide her geçen gün
daha çok rol alacağı bilinciyle hareket eden Mitsubishi Electric’in ileri
robot teknolojisi de fuarın ilgi çekici konularından biri oldu. Markanın robot kontrol ünitesi; hareket kontrolünün esnekliğini, sistemin
hızını, doğruluğunu ve hassasiyetini sağlıyor. Ayrıca esneme fonksiyonları ile robot kolu bir çeşit yay görevi görerek kuvvete göre esniyor. İleri uygulamalar için Mitsubishi Electric robotlarına konveyör
(Taşıma bandı) ve ürün izleme, kuvvet kontrolü ve görme özellikleri
kolaylıkla entegre edilebiliyor. Sensörsüz çarpışma kontrolü özelliği,
robotun manuel ya da otomatik modda herhangi bir engele temas
ettiğini tespit edebiliyor ve bu sayede çarpışmalardan kaynaklanabilecek hasar önlenebiliyor.
İnsan Kolu Hareketini Taklit Edebilen Robotlar
Mitsubishi Electric’in RV-F serisi dinamik 6 eksenli robotu, insan kolu
hareketini taklit edebilmesi ve 0,32 saniyelik döngü süreleri sayesinde çok yüksek hızlı sistemlerde kullanılarak verimliliği artırıyor.
Dinamik yapısıyla esnek figürleri bile kolayca yapabilen 6 eksenli en-
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planları, PLC ve SCADA etiket yapılandırmaları gibi alanları kapsayan
raporlar otomatik olarak oluşturulabiliyor. MAPS ayrıca proje belgelerinin güncel tutulmasına yardımcı oluyor.
Tasarım aşamaları boyunca ve hatta sistemler zaman içinde değiştirildiğinde ya da güncelleştirildiğinde MAPS, PLC/SCADA projeleri ve
tesis için sistemin kurulduğu şekliyle oluşturulan elektrik belgelerine göre kesintisiz yönetim yeteneği sağlıyor.

otomasyon

haber

automation

Rockwell Automation 10. Kez Dünyanın En Etik
Şirketi Seçildi

K

urumsal etik değerler ve yönetim konusunda en iyi uygulamaların teşvik edildiği bağımsız bir araştırma merkezi olan Ethisphere Enstitüsü Rockwell Automation’ı 2018 yılında “Dünyanın
En Etik Şirketi” ünvanına layık gördü.

şöyle devam etti: “Birbirimize dürüstlükle, ahlakla ve saygıyla yaklaşmak sadece yapılması gereken doğru şey olmakla kalmaz, aynı
zamanda uzun vadeli değerlere sahip olduğumuz için şirketimizin
büyümesine de destek olurlar”.
“Dünyadaki söylemler 2017’de derin bir biçimde değişirken, daha
güçlü bir ses ortaya çıktı. Ortak bir hukuk devleti ile çalışan global
şirketler artık toplumun insanlık halini iyileştirmek için en güçlü
Rockwell Automation
Yönetim Kurulu Başkanı ve
CEO’su Blake Moret

kuvveti haline geliyor. Bu yıl firmaların giderek seslerini bulduklarını gözlemledik. Özellikle “Dünyanın En Etik Şirketleri” örnek liderlik
sergilemeye devam etti” diye konuşan Ethisphere CEO’su Timothy
Erblich, Rockwell Automation’daki herkesi, Dünyanın En Etik Şirketlerinden biri olarak seçildikleri için tebrik ederim” dedi.

Rockwell Automation
Yönetim Kurulu Başkanı ve
CEO’su Blake Moret

Kendisini endüstriyel otomasyona adamış dünyanın en büyük
şirketi Rockwell Automation, Ethisphere Institute tarafından 2018
“Dünya’nın En Etik Şirketleri” listesine girmeye layık görüldü. Ethisphere Institute’e ait pozitif değişikliği tetikleyen ve ahlaki yönetim ve
kurumsal davranışı iyileştiren 135 seçkin global şirketin yer aldığı
listeye Rockwell Automation 10. kez yer aldı.
Rockwell Automation Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Blake Moret “Doğruluk ve dürüstlük bizim kurumsal DNA’mızın bir parçası ve
Ethisphere’in çalışanlarımızın şirket değerlerimizi her gün yaşatmak
için yaptıklarını ödüllendirmesinden gurur duyuyorum” dedi ve
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Rockwell Automation 2017 Kurumsal Sorumluluk Raporu’nu yayınladı. Rapor, kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konusundaki
yaklaşımımızı, bütünlük kültürümüz ve etik ticari uygulamalarımızla birlikte detaylandırmaktadır. Sürdürülebilir müşterilere, sürdürülebilir bir şirkete ve sürdürülebilir bir topluma hizmet ederken
benimsediğimiz yaklaşımımızı paylaşmaktan heyecan duyuyoruz.”
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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü;
“Yüksek Teknolojili Ürünlerin Sanayii İçindeki Payını
Arttırmayı Hedefliyoruz”

B

ilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, geleceğin fabrikalarında yer alacak tüm sektör ve paydaşları bir araya getiren WIN EURASIA’yı ziyaret etti. Fuarda Türk sanayicileri ile bir
araya gelen ve stantları ziyaret eden Özlü, ileri teknolojili ürünler
hakkında bilgi aldı.

Türkiye’nin sanayide yüksek teknolojiye geçişi adına bir program
yürüttüklerini vurgulayan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk
Özlü “Bütün amacımız yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayii ve
ihracatımız içindeki yüzde 4’lük payını artırmak yüzde 10-20’lere
çıkarmak. Bu fuar uluslararası boyutu olan Türkiye’nin firmalarının,

Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine; otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara tesis içi lojistiğe
kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistemi bir
araya getiren WIN EURASIA’ya bir destek de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’den geldi. Özlü, 22 ülkeden bin 800’ün
üzerinde firmanın katılımıyla devam eden fuarı ziyaret ederek, Türk
sanayicilerinin son teknoloji ürünlerini inceleme fırsatı buldu. StartUp alanı gezen Özlü girişimci üniversite öğrencilerinin geliştirdiği
yenilikçi ürünler hakkında bilgi aldı.

üreticilerinin yer aldığı çok iyi organize edilmiş ve planlanmış bir organizasyon. Umarım Türkiye’de diğer sektörlerde de benzer fuarlar
organize edilir ve bizim sanayide yüksek teknolojiye geçiş programına katkıları olur” dedi.
Türkiye’nin teknoloji üretmekten başka çaresi olmadığını söyleyen
Özlü sözlerini şöyle sürdürdü: “Teknoloji üretmezsek geleceğimiz belirsiz bizim petrol kuyularımız yok doğalgaz yataklarımız yok. Yapacağımız tek şey insan kaynağımızı iyi eğitmek, iyi donatmak ve buna
bağlı olarak yüksek teknolojili ürünler üretip yüksek katma değerli
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işler yapmak. Sanayimizin, derinliği olan mühendislik ve tasarım faaliyetleri üreten kendi teknolojisini üreten bir yapıya dönüştürülmesi gerekiyor. Teknoloji üreten bir Türkiye istiyoruz. Çalışmalarımızı üç
ana eksene oturttuk. Bilim merkezi Türkiye, Teknoloji üssü Türkiye,
ileri sanayii ülkesi Türkiye. Kısaca bilim merkezi, teknoloji, üssü ve
ileri sanayii ülkesi hedefine ulaşmak için çalışıyoruz.”

WIN EURASIA bu yıl, dünya genelinde Avrupa’dan Orta Doğu’ya,
Kuzey Amerika’dan Kuzey ve Güney Afrika’ya, CIS ülkelerinden Asya
ülkelerine kadar dünya sanayi profesyonelleri için bir buluşma noktası haline geldi. Ekonomi Bakanlığı ‘Alım Heyeti Programları’ çerçe-

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü

vesinde uluslararası delegasyonlara ev sahipliği yapan fuarda Türk
sanayicilerinin ikili iş görüşmeleriyle yeni anlaşmalara imza atması
bekleniyor. Alım Heyeti’nin yanı sıra, dünya genelinden 450’nin
üzerinde özel alıcı grubu ile Türkiye genelinden de 39 ilden 100’ün
üzerinde alım grubu fuarı özel olarak ziyaret ederek heyetler ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

Ulusal ve uluslararası firmalara; robot, otomasyon teknolojisi, IT
çözümleri ve yazılımların yanı sıra network platformlarını de sergileme fırsatı sunan WIN EURASIA, 360 derece imalat sanayinin tüm
bileşenlerini bir araya getirdi. Endüstri 4.0 odaklı özel konseptiyle
hayata geçirilen özel alanları ve yeni uygulamalarıyla WIN EURASIA
Türk sanayicilerin son teknoloji ürünlerini dünyaya tanıtma noktasında da önemli fırsatlar sunuyor. Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB desteği ile organize edilen fuar ziyaretçileri otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti, arttırılmış
gerçeklik ve katmanlı üretim gibi teknolojik gelişmeleri yakından
deneyimleyebiliyor.
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Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Rusya, Polonya, İspanya, Japonya,
Fransa ve Kanada’dan uluslararası katılımcılar da ürün ve hizmetlerine ilişkin yenilikleri 18 Mart akşamına kadar Beylikdüzü Tüyap’ta
sergileyecek. Almanya, İtalya, Güney Kore, Çin ve Tayvan ise ülke pavilyonları ile fuarda yer alırken Türk firmalarla yeni ortaklıklar kurma
noktasında görüşmeler yapacaklar.

SARI SAYFALAR
İNCİ MEKANİK ELEKTRİK
Ekip çalışmasına uyumlu, üstlerinin
talimatlarını uygulayabilecek,
temizliğe ve disipline önem veren,
elektrik kalfası çalışma arkadaşı arıyoruz.

ALTESAN ELEKTRİK
İş güvenliği alanında deneyimli,
seyahat engeli bulunmayan, C sınıfı
geçerli sertifika sahibi, ulusal iş sağlığı
ve güvenliği mevzuatına hakim, office
programlarını temel seviyede kullanabilen,
iletişim becerisi yüksek, iyi bir takip ve
dokümantasyon becerisine sahip, yoğun
çalışma temposuna uyum sağlayabilen
çalışma arkadaşları arıyoruz.

UFUK ELEKTRİK
Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak
üzere depo sorumlusu ve satışa destek
verebilecek, uzun süre çalışmayı düşünen,
pozitif enerjisi yüksek, hareketli ve
yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek
bay eleman alınacaktır. Çalışmak
isteyenler telefon numaralarımızdan
ulaşıp randevu alabilirler.

Yasin İNCİ / 0216 307 83 77

Mehmet Yaşar KAYTAN / 0414 313 07 00

Mehmet ÖZDEMİR / 0322 351 41 16

ERTAŞ OTOMASYON
Firmamız bünyesinde muhasebe ve
şirket içi lokasyonları yönetebilecek,
tecrübeli ya da yetiştirilmek üzere
bayan personel alınacaktır.

ONUR ELEKTRİK
MYO elektrik teknikerliği bölümlerinden
mezun, en az 3 yıl deneyimli, İstanbul Avrupa
yakasında ikamet eden veya edebilecek,
AG-OG işlerinde tecrübeli ve elektrik malz.
vakıf, saha elektriğini yönlendirebilecek,
office autocad yazılımlarını kullanabilen,
şantiye koşullarına adapte olabilecek elektrik
teknikeri çalışma arkadaşları aramaktayız.

AYHAN MÜHENDİSLİK
Firmamıza elektrik proje personeli
aranmaktadır. Tercihen autocad ve
office kullanabilen, daha önce elektrik
projeleri çizmiş, yeniliklere açık, sürekli
kendini geliştirmek isteyen, elektrik
projeleri çizimleri teklif ve keşif işleri,
personel çalışma raporları işlerini
hazırlayacak personel arıyoruz.

Ersin YILMAZ / 0216 321 60 96

Gökhan HACIOĞLU / 0212 858 07 70

Eray KOYULHİSARLI / 0212 475 98 52

ATALAR ELEKTRİK
Pendik Kaynarca şubemizde
görevlendirilmek üzere; sevkiyat ve depo
işlerinde çalışabilecek, Anadolu yakasını
bilen, Pendik civarında ikamet eden,
yük taşıma problemi olmayan şoför ve
depo görevlisi alınacaktır. Sevkiyat harici
zamanlarda depodaki işlere yardımcı
olacak. Servisimiz yoktur. Hafta içi
ve Cumartesi tam gün çalışıyoruz.

ETİ ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA
Kocaeli ile Kartepe ilçesinde elektrik panosu
üreten fabrikamıza eksantrik preshanede
çalışacak, pres ayarları yapabilecek, kalıp
bağlayabilecek ustabaşı aranmaktadır.

GASCO ENERJİ
Tercihen üniversite mezunu, iyi derecede
İngilizce bilen, office programlarına
hakim, iş takibi ve analiz yeteneği yüksek,
iletişim yeteneği gelişmiş, diksiyonu
düzgün, prezantabl, dış görünüşüne önem
veren, titiz, dikkatli, düzenli, sorumluluk
sahibi, Avrupa yakasında ikamet eden,
yönetici asistanı aranmaktadır.

Taha TERCAN / 0216 596 23 00

Ahmet BAHADIR / 0212 243 00 67

Cansu KUTAN / 0216 329 70 00
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TARİH

Adana

Adana

ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası

Emniyet Müdürlüğü Çevre Güvenlik Kamera Sistemleri Yapım İşi

25.04.2018 14:00

Gaziantep

Gaziantep

GASKİ Genel Müdürlüğü- Ticaret İşleri
Daire Başkanlığı

LED’li Dekoratif Aydınlatma Direği ve Bağlantı Parçaları Mal Alımı İşi

25.04.2018 14:00

Edirne

Edirne

Edirne Belediyesi Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Yeni Hizmet Binası

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Kamera Sistemleri Kurulum İşi

25.04.2018 11:00

Kilis

Kilis

Aralık Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Dekoratif Aydınlatma Direği (Armatür Dahil)

20.04.2018 14:30

Kütahya

Kütahya

DPÜ İdari ve Mali İşler D. Bşk.

2018 Yılı Hava Kirliliği Ölçüm Laboratuvarları Elektrik ve Mekanik
Donanımların Bakım ve Onarımı İşi

20.04.2018 10:30

Antalya

Antalya

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Aydınlatma Malzemesi Mal Alımı

19.04.2018 10:00

Elazığ

Elazığ

Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

Boğazköprü Ulukışla Arsı 66 Adet Teknik Bina 27 Adet Hemzemin
Geçide Kameralı İzleme Sistemi Kurulması İşi

17.04.2018 14:00

Rize

Rize

Rize Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Elektrik Enerjisi 17 Kısım

16.04.2018 11:00

Malazgirt

Malazgirt

Malazgirt Belediye Başkanlığı

2018 Yılı Elektrik Malzemesi Alımı

13.04.2018 14:00

Rize

Rize

Rize Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Elektrik Malzemesi

13.04.2018 10:00

Çeşme

Çeşme

Çeşme Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğü

Bilecik YHT Garı Kamera Güvenlik Sistemine İlave Kamera Kurulum İşi 11.04.2018 10:00

Isparta

Isparta

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Temel Eğitim Okullarının
Hizmet Binalarının Elektrik Enerjisi Alım İşi

10.04.2018 10:00

İstanbul

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü

Mahya, Kandil ve Dış Mekan Dekoratif Aydınlatma Malzemeleri
(Montaj Dahil )

20.04.2018 10:30

Ankara

Ankara

Çatalan Arıtma Tesisi Hidroelektrik Santrali Kati Ve Uygulama Projele12.04.2018 10:30
MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü rinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi

Hatay

Hatay

İskenderun Deniz Üs Komutanlığı İhale Komisyon
Başkanlığı

Bölge Müdürlüğümüze Bağlı 18 Adet Trafo Merkezi İçerisinde Bulunan 11.04.2018 10:00
Kamera Sistemlerinin 2 Yıl Süre İle Periyodik Bakım-Onarım Hizmetİ

İstanbul

İstanbul

İstanbul Su Kanal İdaresi İski Genel Müdürlüğü

Beşiktaş İlçesi Muhtelif Mahallelerde Bordür, Tretuar, Yol Kaplaması,
Yağmur Suyu Kanalı Ve Aydınlatma Direklerinin Yenilenmesi İşi

16.04.2018 10:00

Balıkesir

Balıkesir

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO)
Balıkesir Bandırma Şube Müdürlüğü

Adana-Seyhan İlçe Belediyesi Elektrik Enerjisi Temini İşi

18.04.2018 14:00

Kocaeli

Kocaeli

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık

Muhtelif Elektrik Malzemesi

17.04.2018 11:00

İstanbul

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Yönetimi Ve
Aydınlatma Şube Müdürlüğü

Bitlis Merkez Tarihi Sinema Yokuşu Kentsel Tasarım & Aydınlatma &
Alt Yapı Yapım İşi

17.04.2018 10:00

Edirne

Edirne

TMO Edirne Şube Müdürlüğü

2018 Yılı Elektrik Enerjisi Alımı

16.04.2018 14:00

318 www.sektorumdergisi.com

Nisan April 2018

ABONE FORMU

Firma Adı :.......................................................................................................
Faaliyet Alanı :...............................................................................................
Yetkili Kişi :......................................................................................................
Fatura Adresi :................................................................................................
V.D ve No :.......................................................................................................
Tel&Fax :...........................................................................................................
E-Mail :..............................................................................................................
Tarih :.................................................................................................................

12 Ay
180 TL+KDV

Aylık olarak yayınlanan Sektörüm Dergisi’ne................................................................
sayıdan itibaren........................................................ süre ile abone olmak istiyorum.
Firma Mağaza fotoğraflarınızı www.sektorumdergisi.com adresinden görebilirsiniz.

Avantaj 1 : Abone firmaların logo, iletişim bilgileri, faaliyet alanları ve firma fotoğrafları
1 yıl süreyle www.sektorumdergisi.com adresinde ÜCRETSİZ olarak yayınlanır.
Avantaj 2 : Abone firmaların logo, iletişim bilgileri ve faaliyet alanları 1 sayıda
Sektörüm Dergisi Aboneleri bölümünde şerit ilan halinde ücretsiz olarak yayınlanır.
Not: Abonelerimiz bölümü şerit ilan fiyatları 1 sayı, 1 şerit ilan için 40 TL + KDV’dir.
Hesap Numaralarımız / Firma Ünvanı : NURŞAH SUNAY SEKTÖREL YAYINCILIK
Hesap Bilgileri 1
Finansbank Şube Kodu: 03663 Hesap No: 74487025 IBAN: TR58 0011 1000 0000 0074 4870 25
Hesap Bilgileri 2
Denizbank Şube Kodu: 2760 Hesap No: 1283024-351 IBAN: TR30 0013 4000 0012 8302 4000 02
Hesap Bilgileri 3
Halkbank Şube Kodu: 0862 Hesap No: 09000247 IBAN: TR68 0001 2009 8620 0009 0002 47

Perpa Tic. Merkezi A Blok Kat:10 No:1501 Şişli / İST. • Tel: +90 212 320 96 66 (pbx) • Fax: +90 212 320 96 56
www.sektorelyayincilik.com • info@sektorelyayincilik.com
Abone olmak için yukarıdaki hesap numarasına ödeme yaptıktan sonra lütfen dekontu ve abone formunu
yukarıdaki faks numarasına fakslayınız.

REKLAM İNDEKSİ
1.Dersa Boru
5.Ören Kablo
7.Mirsa Elektrik
9.Dtm Elektroteknik
11.Klsplast
13.Kablem Kablo
15.Borsan Kablo
17.Tense Elektrik
19.Vatan Kablo
21.Sigma Elektrik
23.Küçükarslanlar Bakır
25.Astor Transformatör
27.Kardeş Elektrik
29.Forplas Plastik
31.Marinel Elektrik
33.Radelsan Elektrik
35.Gemta Elektronik
37.Emek Perçin
39.Ünpa Elektroteknik
41.Onurfix 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.Teknik Elektrik
63.Er Pano
65.Göldağı Kablo

Ön Kapak
Arsel Elektronik

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.Konza Elektrik
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.Edi Trafo
111.Kabelsan Kablo
115.Silika Kablo
117.Bakırevi Elektrik
119.De-Pa Elektrik
121.Hüner Elektrik
123.Cmc Kablo
125.Hg Bara Elektrik
131.Konsan Elektrik
133.Corbus Elektrik

Ön Kapak İçi
Ekon Kondansatör

2. Ara Kapak Arka
Bilge Mühendislik

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 Elektrik
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
179.Trio Kablo
181.Hira Elektrik
183.Meksan Trafo
185.Assan Elektronik
187.Entekled Aydınlatma
189.Gensa Alüminyum
191.Asil Metal
193.Ağartan Enerji
195.Kelvin Aydınlatma

197.Lightmaster Aydınlatma
199.Akme Pcb LED
207.Dikey Elektrik
209.Kendal Elektrik
211.Makro LED
213.Aksan Aydınlatma
215.Arstar Aydınlatma
217.Efecam Aydınlatma
219.Ortaç Elektrik
221.Borled Aydınlatma
223.T-Tetalight Aydınlatma
225.Next LED
227.Klaren Aydınlatma
229.Enesis Elektronik
231.Çepa Aydınlatma
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
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
293.Sabio Güvenlik
295.Grimexx Elektronik
297.Mta Güvenlik
299.Onka Elektrik
301.Makel Elektrik
303.G.Sanlıtop Mekatronik
305.Özdaş Mühendislik
307.Hdl Türkiye
309.Set Otomasyon
311.Tiryaki Otomasyon
313.Securitex Fuarı
315.Aydınlatma Portalı
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&NextStar

4. Ara Kapak Arka
Next&NextStar

