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EDİTÖR KÖŞESİ
İyiki Varsınız..
We are Glad to Have You with Us
Bu ay yazıma 2018 yılının tüm sektör paydaşları ve değerli dostlarımıza sağlık, mutluluk ve bol kazanç getirmesi dileklerimle
başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi 2017 ülkemiz ve dolayısıyla
sektörümüz için pek de kolay geçmedi. Siyasi, kültürel ve ekonomik olarak türlü sıkıntılara hep birlikte göğüs gerdiğimiz bir yıl
olmasına rağmen umutla, enerjimizle, yarına olan inancımız ve
kendimize güvenimizle her şeye rağmen dinamizmini koruyan bir
iş sahasının; elektrik aydınlatma sektörünün bir parçası ve medya
ayağı olmanın gururunu da yaşıyorum.
Sektörüm Dergisi ekibi olarak yıl içerisinde değerli temsilcilerimizin başarılarına, ilerleyişlerine ve sektöre sağladıkları artı
değerlerin yarattığı olumlu sonuçlara şahitlik ettik. En önemli
organizasyonlarında yanı başlarında buldukları çözüm ortakları
olmanın mutluluğunu büyük bir keyifle yaşadık. İşimiz gereği hızlı
bir maratonun yarışçıları olarak, yorulmak kelimesi bizim için lüks
sayılsa da, sizi temin ederim bu temponun sonunda, dergimizi
sizinle paylaşıp takdirlerinizi işitmek bize hep en değerli karşılığı
fazlasıyla almış hissi yaşattı. Bu motivasyonla 2018’de okurlarımız
için neler yapabiliriz diye çoktan planlar yapmaya başladık bile..
ve hatta bir parça da yol aldık diyebilirim. Dilerseniz bu yeniliklerin
heyecanını da yeni yıla saklayalım.
Beraber yürüdüğümüz paydaşlarımıza bir kez daha sevgi ve saygılarımı sunarken, başta Editörümüz Serdar Sunay ve Reklam Koordinatörümüz Rabia Vatan olmak üzere bütün bir sene boyunca
size bu yayını hazırlamak/ulaştırmak için canla başla çalışan, işini
severek, sahiplenerek iş olmaktan çıkaran tüm Sektörüm Dergisi
ekibine teşekkürü de borç biliyorum.
Tüm değerli dostlar; İyiki varsınız..

I would like to start my editorial for this month with good wishes
to the stakeholders of the sector and my values friends for the year
2018. As you may now, 2017 was not the year for our country and
therefore our sector. Although being a year in which we all have
encountered political, cultural and economic drawbacks as a nation,
I am proud of being a party to and media outlet of the electricity
and lighting sector which stands firm with its energy, dynamism, its
belief in the future and its confidence.
As Sektörüm Magazine team we have witnessed the success of our
valued representatives, their progress and the positive outcomes of
the added value they have provided to the sector. We have felt the
joy of being the solution partner of many important organizations,
always there for them. As the occupation requires, we have been
competing against time while the term ‘tiredness’ being estranged,
I assure you that it was the most important award to hear your
feedback and appreciation having shared with you our magazine.
With such a motivation, we are already working on ways to improve
how we serve our readers in 2018...and I can tell you that we are
already making way in this respect. Let’s keep the excitement of
these innovations for the new year.
I would like to extend my best wishes and respects to all the
stakeholders we are in contact with and I would like to thank all
the Sektörüm Magazine team especially Serday Sunay, our Editor,
and Rabia Vatan, our Advertisement Coordinator, who have been
working hard yearlong to prepare/make accessible this publication
to you with the utmost dedication to their job.
All our valued friends; we are glad to have you with us..

nurşah sunay

Ekonomist CEO, 3.Göz Danışmanlık

Hikmet BAYDAR
hikmetbaydar@3-goz.com

2018 Beklentiler Raporu
Makro Veriler-2
Gelecek 3 Aydaki Toplam Sipariş Miktarındaki Beklentiler
Artacak

Aynı kalacak

Azalacak

Denge

29,9

49,0

21,1

8,8

22,1

57,7

20,2

1,9

17,9

59,5

22,6

-4,7

25,5

59,8

14,7

10,8

35,0

56,3

8,7

26,3

39,5

54,0

6,5

33,0

44,6

47,1

8,3

36,3

37,7

48,1

14,2

23,5

34,0

52,3

13,7

20,3

33,7

56,3

10,0

23,7

30,6

57,3

12,1

18,5

29,9

55,6

14,5

15,4

36,0

51,6

12,4

23,6

Gelecek 3 Aydaki İç Piyasa Sipariş Beklentisi
Aylar

Artacak

Aynı kalacak

Azalacak

Denge

2016-10

27,0

58,7

14,3

12,7

2016-11

21,5

55,2

23,3

-1,8

2016-12

21,6

54,0

24,4

-2,8

2017-01

20,5

55,3

24,2

-3,7

2017-02

32,0

56,0

12,0

20,0

2017-03

37,1

55,1

7,8

29,3

2017-04

40,4

52,2

7,4

33,0

2017-05

34,0

53,3

12,7

21,3

2017-06

32,0

53,9

14,1

17,9

2017-07

32,0

56,7

11,3

20,7

2017-08

28,3

63,4

8,3

20,0

2017-09

31,9

51,5

16,6

15,3

2017-10

29,5

54,3

16,2

13,3

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..
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Elektrik Mühendisi, Proje Danışmanı

Namık YENER
n.yener@yenerveyener.com.tr

Bilgisayar Validasyonları - 8
Çevresel Faktörler (Environmental Factors): Bilgisayar sistemini etkileyebilecek ısı, elektronik engel, elektromanyetik akış, güç
sorunları gibi tüm dış etkenler.
Akış Çizelgesi (Flow Chart): Program sürecindeki tüm süreçleri
gösteren grafik göstergeler.
Fonksiyonel Test (Functional Testing): Yazılımın amaçlanan
fonksiyonları yerine getirmesi için yapılan doğrulama süreci.

Donanım (Hardware): Bilgisayarı oluşturan fiziksel aparatlar.
Merkezi işlem birimi, yazıcı, modem gibi parçaların tümü donanım
parçalarıdır.
HIPO Çizelgesi (HIPO Chart): Programcı ve kullanıcı arasındaki
iletişimin kolaylaştırılmasını sağlayan yazılım tablo tekniği.
Kurulumun Niteliklerinin Belirlenmesi (Installation Qualification (IQ)): Düzgün kodlar ve onaylanmış dizayn amaçlarına
uygun tüm doğrulanmış dökümanların doğrulanması.
Yaşam Evresi (Life Cycle): Kullanıcının ihtiyaçları ile başlayan,
dizayn entegrasyonu, yetki doğrulama, kontrol ve bakım ile devam
eden sistemin ticari kullanımının son bulması ile biten yaklaşım.
Modül (Module): Tek görev ve alt görev.
Devam Eden Değerlendirme (Ongoing Evaluation): Dinamik
süreç.
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İşletim Sistemi (Operationg System): Donanım ile uygulama
programları arasındaki arabirim sağlayan programlar.
İşletim Niteliklerinin Belirlenmesi (Operational Qualification (OQ): Performans yetkinliği ile aynı bağlamda değerlendirilebilir.
Çevresel Gereçler (Peripheral): Terminal, yazıcı, disk sürücüsü gibi .
İşlev (Process): Kontrol edilen sistem.
Geçiş Kod. (Pseudocode): Bir bilgisayar programının ortak bir dile
(genellikle İngilizce) ifadesi.
Geçmişe Dönük Doğrulama (Retrospective Validation ): Yazılı
komutun kurulması.
Tekrarlanan Doğrulama (Revalidation): Doğrulama sürecinin
yeniden tekrarlanması yada bu sürecin bir kısmının tekrarlanması.
Yazılım (Software): Yazılım, programların tümü , bilgisayar operasyonlarını kontrol eden alt.
Yazılım Geliştirme Standartları (Software Development Standarts): Pratikte bir yazılımcı ya da yazılım geliştiricisinin yaratım,
dizayn, hata ayıklama ve doğrulama sürecinde takip edeceği yazılı
standartlar bütünü.
Yazılım Tanımlama Prosedürleri (Software Diagnostic Procedures): Programdaki olası hataları tahmin eden testler.
Kaynak Kodu (Source Code): Programlama dili, kişilerin okuyabileceği formdaki hali. Eğer bir bilgisayar tarafından okunacaksa
makine tarafından okunabilecek bir forma dönmesi gerekmektedir.
Çevresel Programlar (Utility Programs): Operasyon sistemi üreticisi tarafından tedarik edilen özel programlar.
Doğrulama Planı (Validation Plan): Özellikle pc doğrulamanın
kendisiyle birebir alakalı olan aktivitelerin tümü.
Doğrulama Protokolü (Validation Protocol): Beklenen deneysel doğrulama zaptı.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Yıldırımdan Korunma Merkezi-Koordinatör, Elektrik Mühendisi/MBA
fair

Serdar AKSOY
serdar.aksoy@yilkomer.com

Gsm Haberleşme, Radyo Tv,
Meteoroloji ve Radar Kulelerinin
Yıldırım ve Aşırı Gerilimden Korunması
GSM haberleşme kuleleri, radyo tv vericileri, orman gözetleme kuleleri, meteoroloji istasyonları ve radarlar coğrafi konumları itibari
ile genelde en yüksek noktalarda oldukları için diğer tesislere göre
yıldırım ve aşırı gerilim darbelerine maruz kalma riskleri yüksek
olan yapılardır.

lidir. Aksi takdirde direk yıldırım darbelerinin Anten grubunun bağlı
olduğu hatlarda tahribat yapması olasıdır. İndirme iletkeni konumlandırılırken iniş kroşeleri arasındaki mesafe 1 mt geçmemelidir. ERİCO tarafından dizayn edilen ve 200 kiloamper testini başarı ile geçen
izoleli yakalama ucu iniş kroşeleri bu tesislerde uygulanabilir.

Bu yüzden bu tür yapılarda TS EN 62305 ( Yapıların Yıldırımdan Korunması Standartı )tam ve eksiksiz uygulanmalıdır.
Bu kuralları 4 ana başlık altında toplamak mümkündür.
• Dış yıldırımlık sistemi (LPS)
• İç yıldırımlık sistemleri (LEMP)
• Topraklama sistemi
• Eşpotansiyel sistem
GSM Haberleşme Kulelerinde Dış Yıldırımlık Sistemi (LPS)
GSM haberleşme kulelerinde TS 62305 ‘ uygun olarak Risk -1 seçilmelidir. Bu tür riskli bölgelerde can kaybı, hizmet kaybı, ekonomik
kayıplar oluşmaktadır bu sebepten yuvarlanan küre metodu ve Koruma açısı metodu uygulanarak standarta uygun olarak yıldırım yakalama çubuklarının yerleri kule üzerinden ve kulenin yan bölümünden gelecek darbelere karşı tam ve eksiksiz konumlandırılmalıdır.
Rastgele akım geçişlerini önlemek için kulenin metal yapısı ile yakalama çubuklarının bağlanma noktalarına RAYCAP ark söndürücü
elemanlar konulması uygun olacaktır. Uygulama yapılmadan önce
mutlaka kesit ve vaziyet projesi çizilmeli korunması gereken tüm
sistem elemanlarının koruma alanı içerisinde olduğu teyit edilme-

Kule üzerindeki yakalama uçları tesbit direkleri rüzgar gücüde göz
önünde bulundurularak sağlamlaştırma çalışmaları yapılmalıdır.
Pasif sistemlerle Yuvarlanan küre metoduna göre dizayn edilecek
sistemler bu tür tesisler için en doğru çözümdür.
Gsm Haberleşme Kulelerinde İç Yıldırımlık Sistemi (LEMP)
Bu tesislerde iç yıldırımlık sistemi Zone-0 Zone-1 ,Zone-2 koruma
bölgelerine ayrılarak her bölgenin Yıldırım darbesi ve Aşırı gerilim
darbelerinden kablo veya toprak hatları vasıtası ile zarar görmesini
iç yıldırımlık sistemleri kullanarak engelleyebiliriz.Bu sebeple Yıldırım darbesinin direk girmesi muhtemel yerlere RAYCAP SAFETEC
teknolojili Class-1+2 İç Yıldırımlık (Surge Arrester), aşırı gerilim darbelerinin oluşacağı ve korunması gereken sisteme yakın enerji panolarında RAYCAP spark gap teknolojili Class-2 , korunması gereken
cihazın enerji beslemesi ,gelen anten kablolarına, CAT hatlarına ve
RS portlarına Class-3 tip koruyucular takılmalıdır.Eğer istenirse tüm
ürünler uyarı kontak çıkışlı olarak seçilebilir.Toprak nötr hattından
gelecek darbelere karşı mutlaka özel ark sönümleme teknikli ürünler kullanılmalıdır.
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Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Poldy İK Sistemleri Genel Müdürü

Kadri DEMİR
kadri.demir@poldy.com.tr

Personel Bütçesi
Nasıl Hazırlanır?
Personel bütçesi deyince aklımıza bordro maliyetleri ile birlikte
çalışanın şirkete toplam maliyetini oluşturan tüm kalemler akla
gelmektedir. Çalışanın brüt ücreti içinde olup, çalışandan kesilen ka-

lenmelidir. İş kanunu gereği yıllık ücretli izinler bulunduğu cari yıl
kullanılmalı ve bir sonraki seneye devretmemelidir. Uygulamada ise
kullanılmayan ücretli izinler devredilmekte veya ücreti ödenmektedir.

lemler (SGK işçi hissesi, SGK işsizlik primi çalışan hissesi, Gelir Vergisi,
Damga Vergisi) ve işverenin ödemiş olduğu SGK işveren hissesi, SGK
işsizlik işveren hissesinin toplamı kişinin temel bordro maliyetini
oluşturmaktadır.
Şirketin temel maaş dışında ödediği fazla mesailer, ödenekler ve yan
haklar (prim, ikramiye, yol yardımı, yemek yardımı, ulaşım yardımı,
kira yardımı, yakacak yardımı, bayram paketi, erzak yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı, giyim yardımı, vb yardımlar) ile şirketin
çalışanlar için yaptırmış oldukları özel sigortalar bordro maliyetine
ilave edilecek diğer kalemleri oluşturmaktadır.
Çalışanların yıllık ücretli izinleri, doğum izinleri, ölüm izinleri, hastalık izinleri, mazeret izinlerinden dolayı oluşan maliyetler bütçe-

Ücretinin ödendiği kısım ilave bütçe kalemi olarak değerlendirilmelidir.
İşten ayrılan çalışanlara ödenecek kıdem ve ihbar tazminatları şirketin çalışan gücü planlamasına göre hesaplanarak bütçeye ilave
edilmelidir. Toplu işten çıkarmalarda önemli bir bütçe kalemini oluşturacaktır.
Firmanın çalışanlarını gönderdikleri eğitim ve seminerler iki türlü maliyet oluşturmaktadır. Birincisi mevcut işini yapmadığın için
iş kaybı ile birlikte kişinin bordro maliyeti, ikincisi katılmış olduğu
eğitim ve seminerin maliyeti ile katılım sırasında harcanan ulaşım,
konaklama gibi diğer maliyetlerdir.
Çalışanlara firmanın sağlamış olduğu araba, benzin yardımı, cep
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Kadri DEMİR / Poldy İK Sistemleri Genel Müdürü
telefonu, bilgisayar gibi haklar diğer bütçe kalemlerini oluşturmaktadır.
Sendikalı işyerlerinde toplu sözleşmeden dolayı kişilere verilecek
havlu, sabun gibi yan haklar personel bütçesine ilave edilecek diğer kalemleri oluşturmaktadır.

olarak belirlenecektir. Menfeat olarak verilecekler arasında sağlık
külübüne üyelik, alışveriş çeki, yurtdışı seyahat, yabancı dil öğrenmesi için ödenecek eğitim, ulaşım, konaklama bedelleri gibi
kalemler olabilir. Bu kalemlerin parasal karşılığı bütçede yer almalıdır.

Personel Bütçesi Hazırlama ve Raporlamasına Yönelik Otomasyon Sistemlerinden Nasıl Yararlanılabilir?
Personel bütçesi hazırlamak için 2 farklı otomasyona ihtiyaç vardır. Birincisi SGK, Vergi gibi tüm bordro hesaplamalarına giren
kalemleri brüt ve net olarak hesaplayacak bütçe otomasyonuna,

“Bütçe Adalettir” Gerçeğinden Hareketle Bir Şirket Cirosunun Yüzde Kaçını Personele Ayırmalı?
Firmanın yapmış olduğu iş koluna göre personel bütçesi değişkenlik göstermektedir. Bütçelenen rakamları sabit maliyetler ve
değişken maliyetler olarak ikiye ayrılmaktadır. Sabit maliyetler
her ay tutarı belli olan kalemleri oluşturmaktadır. Çalışanlara
vermiş olduğumuz maaşlar, bunlara bağlı SGK, vergi ödemeleri
çalışan sayıları değişmediği sürece tutarları belli olan maliyetlerdir. Değişken maliyetler ise döneme ve duruma göre değişkenlik
gösteren maliyetlerdir. Kişilere yapmış oldukları cirolara göre ödenen satış primleri, çalıştıkları güne göre ödenen yemek bedelleri,
performans primleri değişkenlik gösteren bütçe kalemleri arasındadır.
Prim ve Ödüllendirme Sistemleri Neye Göre Bütçelendirilmeli?
Prim ve ödüllendirme sonuçları çalışanlara direk para olarak veya
menfeat olarak verilmektedir. Para olarak verilecek rakamlar dönemine göre tahmini olarak bütçelenebilir. Örneğin ciroya bağlı
prim ödemesi yapılacak ise ciro belli olmadığı için rakam tahmini
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diğeri ise bordroya girmeyen diğer personel bütçesi kalemlerinin
tamamının girildiği ve kişi bazında yansıtılmasını sağlayacak otomasyon olmalıdır.
Önemli konulardan bir tanesi de hazırlanan bütçenin tutarlığının
ölçülmesidir. Yapılan bütçe ile gerçekleşen rakamların karşılaştırması yapılarak bütçenin doğruluk oranı ölçülmelidir. Gerçekleşen
rakamlara en yakın tahmin edilen bütçeyi tuturmak için doğru
öngörülerde bulunmak şirketlerde bütçelemenin kullanımını ve
önemini arttıracaktır.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..
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İnform, Ar-Ge Destekli Büyüme Stratejisini Benimsiyor
İnform Adopts a R&D Based Growth Strategy

E

lektrik ile çalışan hassas cihazların kesintisiz ve sağlıklı çalışmasını sağlamak için kullanılan kesintisiz güç kaynakları yani
UPS’ler, üretimde ve toplu yaşam alanlarında kısacası yaşamın
sürdürülebilirliğinde en önemli öğe. Bu nedenle kritik yük olarak
nitelendirilen elektronik cihaz ve sistemlerin Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS) üzerinden beslenmesi zorunlu. Bu bilinçle sürdürülebilirlik

Legrand Ülke Müdürü Levent Ilgın

ilkesini tüm iş süreçlerine entegre eden İnform, enerjinin, insana ve
çevreye zarar vermeden, en verimli şekilde ve kesintisiz olarak kullanımına olanak sağlayan ürünleriyle sektördeki duruşunu net bir
şekilde ortaya koyuyor. 37 yıllık deneyimini ülke lideri konumuyla
taçlandıran İnform, beş yıl içinde dünyanın ilk 5 UPS firmasından biri
olmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Günlük hayatta, üretimde ve toplu yaşam alanlarında kısacası yaşamın sürdürülebilirliğinde en önemli öğe, ‘kesintisiz güce sahip olmak’ ve bu güce sahip olabilmenin yolu ise UPS’lerden (Uninterruptible Power Supply: Kesintisiz Güç Kaynağından) geçiyor. Bu noktada
elektrik yükünün bağlı bulunduğu şebekede meydana gelen veya
gelebilecek olası gerilim dalgalanmalarının yanı sıra kısa veya uzun
süreli kesintiler gibi durumlarda yükü bu değişimlerden koruyan ve
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Uninterruptible power supplies, i.e. UPSs, are used to ensure uninterrupted and proper operating of electricity-powered and sensitive
devices and are one of the important elements of the production and
public spaces, in short, the sustainability of life. Therefore, it is a must
to feed electronic devices and systems which are deemed to be ultimate load over UPSs. Having integrated the principle of sustainability
into all of its processes, Inform makes a stand with its products which
make it possible for efficient and uninterrupted use of energy without
harming the people and the environment. Having crowned its 37-year
experience taking the position of sectorial leader in Turkey, Inform is
working towards becoming one of the top 5 UPS companies in the
world.
The most important aspect of a sustainable life in terms of production
and social living is ‘having uninterrupted power’ and it is only possible
to acquire such power through UPSs (Uninterruptible Power Supply).
In this context, the importance of UPSs which allow for uninterrupted
and stable operation of electrical devices in case of power outages or
fluctuations in the power supply comes to the fore in power grids.
Among the areas of use of UPSs which have become widespread in
both critical institutions and industrial practices are computers and
computer-assisted automation systems, medical devices, hospitals,
airport lighting, air traffic control centers, military radar systems,
communication and broadcasting institutions, elevators, cash registers, emergency lighting systems, heating and cooling devices, etc.
With this knowledge, Inform, the indisputable sectorial leader of Turkey with its 40% market share, continues to focus its R&D supported
innovative efforts in order to become one of the top 5 UPS companies
in the world.
“We Adopt a R&D Supported Growth Strategy”
Having noted that Inform is the undisputable sectorial leader in Turkey with its 40% market share, “Inform has developed a strategy to
become one of the top 5 UPS companies in the world in the next five
years. İnform is a brand ensuring continues growth in terms of its facilities and especially its R&D Department and it has emphasized its
weight in the international markets,” said Levent Ilgın, Country Director of Legrand. “We have become a certified R&D Center as of April,
2017 approved by the Ministry of Science, Industry and Technology.
In this context, we are working on TUBİTAK Teydeb projects. Inform is
producing uninterruptible power supplies, custom energy systems for
GSM and telecommunication sector, rectifiers, 19’’ Rack cabins, automatic and static voltage regulators, low-voltage switchboards, IT hos
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yükün sağlıklı ve kesintisiz çalışmasını sağlayan UPS’lerin önemi
ortaya çıkıyor.
Gerek hayati önem taşıyan kuruluşlarda, gerekse endüstriyel uygulamalarda gittikçe yaygın kullanım alanı bulan UPS’lerin kullanım
alanları arasında; bilgisayarlar ve bilgisayar destekli otomasyon sistemleri, tıbbi elektronik cihazlar, hastaneler, havaalanı aydınlatması, hava trafik kontrol merkezleri, askeri radar sistemleri, haberleşme
ve yayın kuruluşları, asansörler, yazar kasalar, acil durum aydınlatma
sistemleri, ısıtma ve soğutma cihazları vb. geliyor. Bu bilinçle yüzde
40 pazar payıyla Türkiye’de tartışmasız sektör lideri İnform, Ar-Ge
destekli inovatif bakış açısını benimseyerek beş yıl içinde dünyanın
ilk 5 UPS firmasından biri olmak için çalışmalarını sürdürüyor.
“Ar-Ge Destekli Büyüme Stratejisini Benimsiyoruz”
İnform’un yüzde 40 pazar payıyla Türkiye’de tartışmasız sektör lideri
olduğunu söyleyen Legrand Ülke Müdürü Levent Ilgın, İnform’un
beş yıl içinde dünyanın ilk beş UPS firmasından biri olması için
strateji geliştirdiklerini söylüyor ve ekliyor, “İnform, tesislerinde ve
özellikle de Ar-Ge Departmanı’nda büyümeyi sürdürmüş, dış pazarlardaki varlığını çok daha güçlü biçimde vurgulamış bir markadır. Bu
sene Nisan ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı,
sertifikalı bir Ar-Ge Merkezi olduk. Bu kapsamda TÜBİTAK Teydeb
projelerimiz var. 27.500 m2’lik kapalı alana kurulu tesislerinde, kesintisiz güç kaynakları başta olmak üzere, GSM ve telekomünikasyon sektöründe kullanılan özel enerji sistemleri, doğrultucular, 19’’
Rack kabinleri, otomatik ve statik voltaj regülatörleri, alçak gerilim
panoları, IT Hastane sistemleri, aktif harmonik filtre, transformatörler, elektronik kartlar, enerji tasarruf sistemleri, yenilenebilir enerji
sistemleri vb. ürünleri üreterek satışa sunmakta ve her türlü özel
projeye cevap verebilmektedir. Her anı Kalite Müdürlüğü tarafından
denetlenen İnform, ISO-9001: 2008, ISO 14001: 2004, ISO 27001:
2013, OHSAS 18001: 2007 ROHS, , EAC, Soncap, CE ve TSE kalite
belgelerine sahiptir. İnform’ un Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri ve
koşulsuz müşteri memnuniyeti beklentisi, üretimin her anında kusursuzluğun temelini oluşturmaktadır”.
Levent ILGIN: İnform Türkiye’nin En Büyük ve Güvenilir Çözüm Ortağı
İnform’un Türkiye çapında 81 ili de kapsayacak şekilde yapılanması
olduğunun altını çizen Ilgın, “Yüzde 100 müşteri memnuniyeti çerçevesinde çalışan İnform, satış ve satış sonrası hizmetlerde uzman
kadroları bünyesinde barındırmaktadır. Dünya ölçeğinde ise 85’i aşkın ülkeye yapılan ihracat ile genişlemesini, ürün kalitesine hizmet
kalitesini de ekleyerek sürdürmektedir. İnform, kesintisiz ve temiz
enerji ihtiyacında, Türkiye’nin en büyük ve güvenilir çözüm ortağı
olmak, bu güvenilirliği tüm dünyada yaygınlaştırmak için, dünya
standartlarında kaliteden ödün vermeden ilerlemeyi kendine ilke
edinmiştir.

20

www.sektorumdergisi.com

Ocak January 2018

pital systems, active harmonic filters, transformers, electronic cards,
energy saving systems, renewable energy systems, etc. in its facility
spanning over an indoors area of 27,500 m2. Under the scrutiny of its
Quality Department at every stage of the processes Inform holds the
following certificates: ISO-9001: 2008, ISO 14001: 2004, ISO 27001:
2013, OHSAS 18001: 2007 ROHS, , EAC, Soncap, CE and TSE. Inform’s
Total Quality Management principle and unconditional customer satisfaction expectations are the basis of the perfection in any moment of
the production,” he added.

Levent ILGIN: İnform is the Largest and Reliable Solution Partner in Turkey
“Working with the principle of 100% customer satisfaction, İnform
employs specialists both for sales and after-sales services,” said Mr.
Ilgın, having stated that Inform has the company structure to cover
all 81 cities of Turkey. “The company continues to grow in more than
85 countries in the world having added quality services to its quality
products.
İnform adopts the principle of becoming the largest and reliable solution partner in Turkey for uninterrupted and clean energy while not
compromising on the quality with respect to the international standards in order to offer its reliability to the world,” he said.
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Prysmian, General Cable’ı Satın Alıyor

G

üneş enerjili tarımsal sulama sistemi kurmak isteyen yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan yatırımının yarısına hibe
desteği verilecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, “Kırsal
Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerin Desteklemesi Hakkında Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımladı.

olan yatırımcının bireysel sulama sistemlerine yönelik mal alımlarında, sadece güneş enerjisi sistemini içeren, sulama sistemi içermeyen başvurulara hibe desteği verilmeyecek. Hibe başvurularında,
güneş enerjisi sistemi ile sulama sisteminin birlikte projelendirildiği
durumlarda, güneş enerjisi sisteminin maliyeti toplam maliyetin %

Buna göre, tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama, damla sulama ve yüzeyaltı damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili
sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; güneş paneli,
pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı
ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanı gibi sadece
tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parsellerde sisteminin çalıştırılması, eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve
tespit tutanaklarının düzenlenmesi giderlerinin KDV hariç yarısı karşılanacak. Bu giderlerin tutarı 1 milyon lirayı aşamayacak. Mal alım
bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı

50’sini aşamayacak, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak. Başvuru sahipleri, başvuruları
kabul edilmesi halinde, hibeye esas mal alım tutarının % 50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal
alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin
etmekle yükümlü olacaklar. Hibeye esas proje tutarının yüzde birini
aşmamak kaydı ile proje hazırlama giderleri hibe desteği kapsamında olacak. Kabul edilen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibi ile
il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra
doksan gün içerisinde, alımı yapılan malzemelerin tarlada montajının tamamlanması gerekecek. Kaynak : Enerji Günlüğü
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Aksa Jeneratör Mısır Pazarındaki Varlığını Güçlendiriyor
Aksa Generator Expands Presence in Egyptian Market

3

-5 Aralık tarihleri arasında Kahire’de düzenlenen Electricx
Fuarı’nın altın sponsoru olan Aksa Jeneratör Mısır pazarındaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Aksa Jeneratör, 3-5
Aralık tarihleri arasında Mısır Kahire’de düzenlenen Electricx Fuarı’na
(Uluslararası Mısır Elektrik Enerji ve Aydınlatma Fuarı) altın sponsor
olarak katıldı. Otomasyon ve kontrol sistemleri, enerji yönetim sistemleri, enerji depolama aygıtları, elektrik dağıtım ekipmanları gibi
birçok ürünün sergilendiği fuarda Aksa Jeneratör sektör profesyonelleriyle bir araya geldi.

Having become the Golden sponsor of the Electricx Fair held in December 3-5 in Cairo, Aksa Generator continues to expand its presence
in Egyptian market. Aksa Generator participated in the Electricx Fair
(International Egypt Electricity, Energy and Lighting Fair) held in December 3-5 in Cairo as the Golden sponsor of the fair. Aksa Generator
found the change to host sectorial professionals in the fair where several products from automation and control systems, energy management systems, energy storage devices, electricity distribution tools are
showcased.

Mısır Pazarının Önemi Bizim İçin Çok Büyük
Fuara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, “Kuzey Afrika’nın büyük ticaret merkezlerinden olan Mısır
bizim için önemli bir pazar. Üretiminin yüzde 50’sinden fazlasını da
160 ülkeye ihraç eden global bir firma olarak, Afrika coğrafyasında
da kalitemizle yer almayı çok önemsiyoruz. Electricx Fuarı gibi sektörün uzmanlarını bir araya getiren bu önemli organizasyonda yer
almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Afrika pazarındaki varlığımızı
güçlendirmeye devam edeceğiz ” dedi.

Egyptian Market is Very Important for Us
“Egypt, one of the most important trade centers of North Africa, is
very important for us,” said Alper Peker, CEO of Aksa Generator. “As a
global firm exporting more than 50% of our products to more than
160 countries, we are laying great importance on claiming our place
also in Africa. We are happy to be able to participate in Electricx Fair,
an important organization which brings the specialists of the sector
together. We will continue to expand our presence in African markets,
“ he added.
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Tesla’yı Türk Şirketi Şarj Edecek
A Turkish Company to Charge Tesla

G

ersan, elektrikli araç üreticisi Tesla ile şarj istasyonu anlaşmasına imza attı. Şirket yetkilileri, Tesla lisansıyla üretilecek hızlı
şarj istasyonlarının, Gersan markasıyla hizmet vereceğini bildirdi. Yerli elektrikli araç şarj istasyonu ve LED aydınlatma sistemleri
üreticisi Gersan Elektrik, Tesla Motors Netherlands B.V. ile tek taraflı
gizlilik sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, sözleşmenin Tesla
ile Gersan Elektrik arasında, AC/DC elektrikli araç şarj istasyonları
üretimi ve montajı ile ilgili olası bir ticari ilişkiyi değerlendirmek için
imzalandığı belirtildi. Açıklamada, “Tesla, bu amaçla sadece kendi
teknolojisi, üretimi, planlamaları ve operasyonları ile ilgili gizli veya
özel bilgileri açıklayabilir” denildi.

Onaylı Üretici Oldu
Yaklaşık 6 yıldır elektrikli araçlar için sarj istasyonu üretimi yaptıklarını belirten Gersan Elektrik Satış ve Pazarlama Direktörü Mustafa Serdar Şalcı, yapılan anlaşma ile Tesla’nın yetkili üreticisi haline
geldiklerini kaydetti. Şalcı, Tesla’nın hızlı şarj istasyonlarının muadillerini ürettiklerini vurgulayarak “Kendi tesislerimizde ürettiğimiz
şarj istasyonlarını birçok ülkeye ihraç ediyoruz. Tesla mühendisleri
yurtdışındaki ürünlerimizi görünce bize talepte bulundular. Anlaşma ile de Tesla onaylı şarj istasyonu üreticisi olduk” dedi. Mustafa
Serdar Şalcı, Tesla marka araçların ihtiyaçlarına özel olarak üretilen
şarj istasyonlarını öncelikle Marmara Bölgesi’ne konumlandıracaklarını aktararak, “Elektrikli araçların şehirler arası yolculuk yapabilmesi için, Ankara, Antalya ve İzmir’e de şarj üniteleri kuracağız. Tesla
lisansı ile ürettiğimiz istasyonları Gersan markasıyla yerleştireceğiz”
diye konuştu. Şalcı, İspark’ın şarj istasyonlarını da kendilerinin ürettiklerini söyleyerek, “Tesla ile yapılan anlaşma kapsamında üretilecek yeni istasyonlar, İspark’takilere göre daha yüksek teknoloji
içeriyor” dedi.
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Gersan sings an agreement on the electric car charging stations with
Tesla, electric car manufacturer. Signatories of the company stated
that the rapid charging stations which are to be manufactured under
the license of Tesla will be operational carrying Gersan brand. Gersan
Electricity, local manufacturer of electric vehicle charging stations and
LED lighting systems, announced that they have signed a unilateral
NDA with Tesla Motors Netherlands B.V. According to the announcement made to the Public Disclosure Platform (KAP) by the company,
the agreement is signed in order to assess the potential commercial
relationship between Tesla and Gersan Electricity concerning the
manufacturing and installation of AC/DC electric vehicle charging stations. “Tesla may only be able to disclose any trade secrets or private
information about its technology, production, plans, and operations,”
the announcement read.
Became the Approved Manufacturer
Having stated that they have been manufacturing charging stations
for electric cars for approximately 6 years, Mustafa Serdar Şalcı, Sales
and Marketing Director of Gersan Electricity, said that they are now the
authorized manufacturer for Tesla with this agreement. “We have been
exporting the charging stations manufactured in our facilities to many
countries,” said Mr. Şalcı, noting that they have been manufacturing
equivalents of Tesla’s rapid charging stations. “When the engineers
from Tesla became aware of our products in foreign markets, they have

made an offer. And with this agreement we are now a charging station
manufacturer approved by Tesla,” he added. “We are going to install
charging units to Ankara, Antalya, and İzmir to allow electric cars in
intercity transport,” said Mustafa Serdar Şalcı, having stated that they
will prioritize Marmara Region for the installation of charging stations
manufactured only for Tesla vehicles. “To be manufactured under the
license of Tesla, we will install the charging stations with the Gersan
brand,” he elaborated. “The charging stations to be manufactured as
required by the agreement with Tesla will be equipped with a higher
technology when compared to those made available for İspark,” added
Mr. Şalcı, underlining the fact that they are the sole manufacturer of
the charging stations delivered to İspark.
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Elektrikli Araçların Benzinlilerden Daha Temiz
Olması Zaman Alacak

E

It Will Take Some Time Before Electric Vehicles Become Cleaner Than
Internal Combustion Engine Vehicles

lektrikli araçların fosil yakıtlı araçlardan daha çevre dostu olmalarının 9 yıllık bir süreyi gerektirdiği ifade edildi. Dünya
Ekonomik Forum’da yayınlanan bir makaleye göre, elektrikli
araçların fosil yakıtlı araçlardan daha temiz hale gelmesi ortalama
9 yılı bulacak. Bunun temel nedeni de yenilenebilir enerji depolama için bataryaların hammadde üretimi. Lityum iyon bataryaların
temel hammaddeleri olan Lityum, kobalt, manganez, nikel ve grafit
şeklinde karbon üretimi işlemi son derece çevreyi kirleten işlemler.

Paris İklim anlaşmasına göre küresel ısınmanın 1.5 derecenin altında
tutulabilmesi için 2030 yılına kadar 100 milyon elektrikli aracın daha
yollara çıkması gerekiyor. Bu da bugünkü rakamın tam 50 katı.
5 Engel Kalkmalı
Makaleye göre, pillerin bu iklim hedefine engel olmak yerine yardım
etmesi için beş engelin çözülmesi gerekiyor. Bu engeller, elektrikli
araçlarda pillerin karbon ayak izi, karbon emisyonlarının ötesinde
kirlenme, Endüstrilerde pillerin tekrar kullanımı, pillerin geri dönüşümü, çevrenin diğer zorluklarla dengelenmesi olarak sıralanıyor.
Elektrikli taşıtlara güç sağlayan pillerin, 2025 yılına kadar lityumiyon pil pazarının% 90’ını oluşturacağı tahmin ediliyor. Bu da,
elektrikli taşıtların yaşam döngüsü boyunca - hammaddelerin tedarikinden imalata, kullanıma ve geri dönüşümden - benzinli veya
dizel otomobillerden daha fazla karbon emisyonu üretebilmelerinin
başlıca nedeni.
Batarya pazarının 2025 yılına kadar 100 milyar dolara ulaşması
bekleniyor. 2040 yılına kadar işletmeler ve hane halkları için güneş
enerjisi depolayan piller, dünyanın enerji depolama kapasitesinin %
57’sini oluşturacak.
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It was stated that there is a 9-year period ahead in order for the electric vehicles to become more environmentally-friendly than internal
combustion engine vehicles. According to an article published in World
Economic Forum, it will take up to 9 years until electric cars are greener
than internal combustion engine vehicles. The main reason behind this
is the raw materials needed for renewable energy storage and their
extraction from the earth. Lithium, cobalt, manganese, nickel, and
carbon production in the form of graphite, which are all used in the
Li-ion batteries used in energy storage require processes causing environmental pollution.
In order to be able to keep the global warming below the level of 1.5
degrees by 2030 as the target set during the Paris Climate Change Conference, we need to see 100 million electric vehicles on the road. And
this is 50 times higher than the possible amount.

5 Obstacles Must be Eliminated
According to the article, there is need to find solution for five obstacles
in order for the batteries to contribute to this climate target and not
to paralyze it. Among these obstacles are the carbon footprint of the
batteries used in electric cars, pollution beyond carbon emissions, repurposing batteries in industry, recycling car batteries, and bringing
the balance between nature and other aspects.
It is expected that the car batteries will take over 90% of the li-ion battery market by 2025. And this is the main reason behind the fact that
electric vehicles generate more carbon emissions than that of internal
combustion engine vehicles throughout their life.
The global battery market is expected to reach USD 100 billion by
2025. Accordingly, solar batteries used by businesses and households
will account for 57% of the global energy storage capacity by 2040.
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Evinizin, İş Yerinizin, Ailenizin Can ve Mal Güvenliği
İçin Viko Kaçak Akım Koruma Röleleri
Viko Residual Current Protection Relays for the Safety of your Home, Office, and
Family

V

iko Kaçak Akım Koruma Röleleri; güvenilir ve sağlam yapısıyla,
sistemde ve elektrikli cihazlarda oluşabilecek kaçak akım riskine karşı önemli bir koruma görevi üstleniyor. Elektrikli cihazlarda ve devrede oluşabilecek kaçak akım, her zaman toprağa ulaşma eğilimindedir. Kaçak akıma doğrudan ya da dolaylı olarak maruz
kalındığında, akım insan vücudundan geçerek ciddi bir elektrik şokuna neden olabilir. Kaçak akım, insan vücudunda doku yanıklarının
yanında, kas spazmları, nefes alma zorluğu, kalp ritim bozukluğu,

bilinç kaybı ve ağır yaralanma gibi hayati tehlikesi bulunan sonuçlar
doğurabilir ve ölüme sebep olabilir. Yaşam alanlarında ve çalışma
mekânlarında oluşacak kaçak akımlar, insan hayatını tehdit eder ve
yangın tehlikesi taşırlar. Sevdiklerinizin ve sizin kendi güvenliğiniz
için kaçak akım rölesi kullanılması son derece önemlidir.
Kaçak akım koruma rölesinin görevi, yalıtım hatasından kaynaklanan kaçak akımı algılamak ve algılanan kaçak akımın belirli değerlerin üzerinde olması durumunda bağlı bulunduğu devreyi kesmektir.
Kaçak akım röleleri devreye giren-çıkan akım eşitliği esasında çalışmaktadır. Elektrik sistemine giren ve çıkan akımın eşit olmadığı durumlarda, Viko Kaçak Akım Rölesi, sistemdeki gerilim eşitsizliğinden
mevcut kaçağı hassaslıkla algılamakta ve sorunsuz şekilde enerjiyi
kesmektedir.
Neden 30mA?
İnsan vücudunun elektrik akımından zarar görme eşiği 30mA’dır.
30mA’ya kadar olan kaçak akım değerleri insan vücudu için büyük
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Viko Residual Current Protection Relays are undertaking an important
protection duty against any risks involved in systems and electric devices with its reliable and durable structure.
Any residual current which may build up in electric devices and circuits
always has the tendency to reach the ground. When one is exposed
to residual current, directly or indirectly, the current travels through
human body resulting in a serious electric shock. Residual may cause
muscle spasms in addition to burns, respiratory distress, arrhythmia,
loss of consciousness, and serious injuries and may even lead to death.
Any residual current which may build up in living spaces and offices is
a threat to human life, not to mention the risks involving fire hazards.
It is of utmost importance to use residual current protection relays for
the safety of you and your loved ones.
Residual current protection relay functions as a detector of the residual current which may arise due to poor insulation, and its duty is to
disable the circuit when the residual current exceeds defined values.
Residual current protection relays operate based on the equality of
input-output current. In cases where the input and output currents are
not equal, Viko Residual Current Protection Relay detects the residual
current with accuracy and interrupts the power before it becomes a
problem.
Why 30 mA?
The human body can withstand a current of 30mA at a maximum. Residual currents up to 30 mA do not pose a major risk for human body,
while currents above this level are dangerous for both you and your
loved ones. With the designated threshold level of 30 mA, residual
current protection relays must be connected to the electric installation
and they are able to detect any current above this level and eliminate
the danger. It is highly recommended to use residual current protection
relays especially at homes and offices; and they must not be disabled
no matter what. Residual current protection relay is a must for both
the protection of human body in cases of direct or indirect contact,
and your devices against insulation failures and fire hazards. It is also
possible that the residual current level is not dangerous for the human
health while higher levels may lead to injuries and even death. 30 mA
residual current protection relay may be preferred to protect human
life while 300 mA residual current protection relay may be preferred to
eliminate the risk of fire due to insulation failures.
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risk taşımazken, bu değer üzerindeki akımlar siz ve sevdikleriniz için
tehlike oluşturmaktadır. 30mA eşik değeri olarak belirlenen ve elektrik tesisatına bağlı olması gereken kaçak akım röleleri, kaçak akımı
bu değer üzerine çıkmadan algılar ve tehlikeyi engeller. Evlerde ve
iş yerlerinde kaçak akım röleleri mutlaka kullanılmalı, hayati önem
taşıdığı için ne olursa olsun devre dışı bırakılmamalıdır. Kaçak akım
koruma rölesi, insanların elektrikle doğrudan ve dolaylı temaslarına,
cihazların da yalıtım hatalarına ve yangın riskine karşı korunabilmesi için kullanılması zorunlu bir cihazdır. Kaçak akımın derecesi insan
vücuduna etki etmeyecek kadar küçük olabileceği gibi çok yüksek
değerlerde olup, ağır yaralanmalara ve ölümlere de yol açabilir.
30mA değerinde kaçak akım koruma rölesi; insan hayatını korumak,
300mA değerinde kaçak akım koruma rölesi; yalıtım hatalarından
kaynaklanan yangın riskini önleme amacıyla tercih edilmelidir.
Kaçak Akıma Karşı Üstün ve Hassas Koruma
Güvenli tasarımı ile birlikte basit ve sağlam bir çalışma mekanizmasına sahip olan Viko Kaçak Akım Röleleri, yenilik ile verimliliği,
esneklik ile işlevselliği birleştirerek konut, ticari ve endüstriyel sektörde kullanım için tasarlanarak üretilmektedirler. Viko Kaçak Akım
Koruma Röleleri; 30mA’da Hayat (İnsan Koruma), 300mA’da da Tesisat (Yangın Koruma) koruma için çalışırlar. Kaçak akım röleleri; topraklama sistemi ve sigortalarla birlikte sistem tamamlayıcısı olarak
kullanılmalıdır. Viko Kaçak Akım Koruma Röleleri, otomatik sigortalar ile tasarımsal uyumluluğu sayesinde, iğne ve çatal tipi busbar
bağlantısına uygun terminalleriyle özellikle pano uygulamalarında
hızlı ve kolay montaj özellikleriyle müşterilerine çözüm sunmaktadır.
Düzenli kontrol için aylık test butonu ve IP20 sınıfı elle temasa karşı
yüksek korumalı bağlantı terminalleri de Viko Kaçak Akım Koruma
Rölelerinin özellikleri arasında yer almaktadır. Teknik olarak ise 2
veya 4 kutup, 30mA ve 300mA hata akım kesme değeri, 25A - 80A
arası beyan akım değerleri ve 6kA kısa devre kesme kapasitesi, Viko
Kaçak Akım Rölelerinin diğer özelliklerinden birkaçı.
Teknik Özellikler
• 2 veya 4 kutup,
• 30mA ve 300mA hata akım kesme değeri,
• 25A, 32A, 40A, 63A, 80A beyan akım değerleri,
• 6kA kısa devre kesme kapasitesi.
Yapısal Özellikler
• Basit ve sağlam çalışma mekanizması,
• Kablo, iğne ve çatal tipi busbar girişine uygun bağlantı terminalleri,
• Düzenli kontrol için aylık test butonu,
• Elektrik şokları ve yangına karşı üstün koruma,
• IP 20 sınıfı elle temasa karşı yüksek korumalı bağlantı terminalleri.
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Superior And Accurate Protection Against Residual Current
Equipped with a simple but sturdy working mechanism in addition to
its safe design, Viko Residual Current Protection Relays are manufactured to be used with residential, commercial, and industrial use having combined innovation with efficiency, flexibility and functionality.
Viko Residual Current Protection Relays function as a lifesaver at 30mA
(Human Protection); and equipment saver at 300mA (Fire Protection).
Residual current protection relays must be used as complementary elements of a system in addition to grounding systems and fuses. Viko
Residual Current Protection Relays, thanks to its compatible design,
are offering solutions for the users with their fast and easy installation
to especially panel applications with its terminals compatible to pin
and fork busbars.

Among the features of Viko Residual Current Protection Relays are a
monthly test button for regular checks and IP20 rated (protected from
touch by fingers) high protection connection terminals. In technical
terms, Viko Residual Current Protection Relays are available in 2 or 4
node options, 30 mA and 300 mA residual current interruption levels,
rated current level between 25 A and 80 A and 6kA short circuit interruption capacity and others.
Technical Specifications
• 2 or 4 nodes,
• 30 mA and 300 mA current interruption level,
• 25A, 32A, 40A, 63A, 80A rated current levels,
• 6kA short circuit interrupting capacity .
Structural Specifications
• Simple and sturdy working mechanism,
• Connection terminals compatible with cable, pin and fork type busbar inputs,
• Monthly test button for regular controls,
• Superior protection against electric shocks,
• Connection terminals with high protection rated IP20, protected from
touch by fingers.

elektrik

etkinlik

electric

Özdisan Elektronik’e Mısır’da Yoğun İlgi
Özdisan Electronics Took Center Stage in Egypt

T

ürkiye’nin lider elektronik komponent distribütörü Özdisan
Elektronik, 03 – 05 Aralık tarihleri arasında Kahire Uluslararası
Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Electricx 2017 Fuarı’nda ziyaretçileriyle bir araya geldi. 37 yıllık deneyimiyle, üretici firmalara ileri teknoloji içeren elektronik komponent ve PCBA tedariği sağlayan
Özdisan Elektronik, Mısır Electricx Fuarı’nda yer aldı. Kuzey Afrika’nın
en büyük elektrik malzeme, güç sistemleri ve aydınlatma fuarı olan
Electricx Fuarı, yeni tedarikçilerle tanışmak, müşterileri portföyünü
geliştirmek, endüstri meslektaşları ile iletişim kurmak veya en yeni
teknolojileri öğrenmek isteyen firmalar tarafından yoğun ilgi gördü.

Mısır Yeni Cazibe Merkezi Olabilir
Özdisan, elektronik, komponent, PCB, PCB-A (Dizgili Kart Çözümleri), LED aydınlatma çözümleri, TFT display çözümleri, alüminyum
soğutucu çözümleri, Ar-Ge ve dizayn destek uygulamalarını fuar
ziyaretçilerinin beğenisine sundu.
Özdisan Elektronik Genel Müdürü Mustafa Yurttaş, fuarla ilgili olarak; “Elektronik sektörü artık dünyaya hükmediyor ve insan yaşamını
yönlendiriyor. Electricx Fuarı da yıllardır Kuzey Afrika’nın sanayi ve
ticarette dünyaya açılan kapısı konumunda yer alıyor. Özdisan olarak
Electricx Fuarı’nda Mısırın sektör temsilcileri ile buluşma ve tanışma
fırsatı bulduk. Yeniden yapılanma ve kalkınma hamlesi içinde olan
Mısır, gerek tedarik gerekse ortak yatırımlar bakımından yeni bir cazibe merkezi haline gelebilir. Ayrıca Mısır’ın ülkemizle uzun vadede
başarılı bir ticari ilişki geliştireceğini düşünüyorum. İstikrarı korumaları durumunda yatırımlar birbirini izleyecektir”dedi.
Fuar sayesinde ziyaretçiler Ixys, Fuji, Panjit, Panasonic, Nanya, Lem,
Royal Ohm, Samsung, Seoul Semiconductor gibi dünyaca ünlü elektronik komponent üreticilerinin ürünlerini inceleme şansı buldular.
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Özdisan Electronics, Turkey’s leader electronic components distributor,
participated in the Electricx 2017 Fair held in Cairo International Congress Center between December 3rd and 5th. A supplier of electronic
components and PCBAs to manufacturers with 37 years of experience,
Özdisan Electronics took its place at Egypt’s Electricx Fair. The largest
electric equipment, power systems and lighting fair in the North Africa, Electricx Fair draws the attention of firms which want to meet
suppliers, to improve their portfolio, to exchange ideas with their industrial counterparts and to get information about new technologies.
Egypt Can Become The Next Attention Center
Özdisan showcased its Electronic Components, PCB, PCB-A (Printed
Circuit Board Solutions), LED Lighting Solutions, TFT Display Solutions,
Aluminium Cooler Solutions, R&D and Design Support applications to
the visitors of the fair.

“Electronics sector is now defining the trends and it is defining lifestyles,” said Mustafa Yurttaş, General Manager of Özdisan Electronics. “Electricx Fair has long been the window opening to the world
for industry and trade in North Africa. As Özdisan, we have found the
chance to meet the representatives of the Egyptian sector in Electricx
Fair. Egypt is currently in a restructuring and development movement
and may become the next attraction center in terms of supply and joint
investments. Moreover, I believe Egypt and Turkey will develop successful trade relationships in the long term. Investments will follow if they
can ensure stability,” he added.
Visitors of the fair found the chance to observe the products of renowned
electronic components manufacturers such as Ixys, Fuji, Panjit, Panasonic, Nanya, Lem, Royal Ohm, Samsung, Seoul Semiconductor.
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Enerji İthalatçısı Ülkeler İçin
En Avantajlı Dönem
stanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) ev sahipliğinde
Dünya Enerji Görünümü 2017 Türkiye tanıtım toplantısı yapıldı.
Toplantıda, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol Dünya Enerji Görünümü 2017 Raporu’nu (World Energy Outlook 2017)

İ

çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “ABD, Kanada ve Avustralya
da yeni ihracatçı olarak pazara giriyor. Rusya ihracatını sürdürecek.
Enerji ithalatçıları için bu dönem çok avantajlı. Bu dönemi kaçırırlarsa çok büyük hata olur. 2005’te 5 olan ithalatçı ülke sayısı 2020’de

paylaştı. Dr. Fatih Birol, enerji ithalatçısı ülkeler için bu dönemin çok
önemli olduğuna dikkat çekerek, “2000’de 5 olan ithalatçı ülke sayısı
2020’de 51 ülkeye çıkacak. Rusya ihracatını sürdürecek. ABD, Kanada
ve Avustralya da yeni ihracatçı olarak pazara giriyor. Enerji ithalatçıları bu dönemi kaçırırlarsa çok büyük hata olur” dedi.
Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi
(IICEC) ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Enerji Görünümü 2017
(World Energy Outlook 2017) Raporu’nun Türkiye sunumu toplantısı
15 Aralık 2017 Cuma günü yapıldı. Raporun sunumu, Uluslararası
Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol tarafından gerçekleştirildi.
Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı
ve Sabancı Üniversitesi IICEC Direktörü Prof. Carmine Difiglio’nun ev
sahipliğinde gerçekleşen toplantının açılışına, TBMM Sanayi, Ticaret,
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de konuşmacı olarak katıldı.
IICEC Onursal Başkanı ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr.
Fatih Birol, konuşmasında, enerji ithalatçısı ülkeler için bu dönemin

51’e çıkacak” dedi. İklim değişikliğine de değinen Dr. Fatih Birol, bu
konuda dünyanın Paris İklim Zirvesi hedeflerine ulaşmaktan çok
uzak olduğunu belirtti. Yapılması gerekenleri özetleyen Dr. Fatih
Birol, “Dünyadaki enerjiyi iki misli verimli kılmamız gerekiyor. Bizim
için birinci yakıt enerji verimliliğidir” dedi.
Toplantının açılışında konuşan Sabancı Üniversitesi IICEC Direktörü
Prof. Carmine Difiglio, IICEC olarak bu yıl Dünya Enerji Görünümü
Raporu sunumuna 5’inci kez ev sahipliği yapmaktan dolayı çok
mutlu olduklarını belirtti. IICEC’in düşünce, analiz ve iş dünyası dinamiklerini birleştiren bir araştırma merkezi olduğunu söyleyen
Prof. Difiglio, “Araştırmalar ve devlet politikaları, sektörün sürdürülebilir aksiyonlarıyla desteklenmediği sürece kesin çıktılar üretemez.
IICEC; kamu, iş dünyası ve akademi üçgeninin merkezinde olduğu
için, analiz yaparak yeni araştırma yayınları ortaya çıkarıyor, enerji
pazarına düzenli bilgilendirme yapıyor ve uzman ağını genişletiyor.”
Enerji arz-talep dengesini uzun vadeli ve güçlü bir şekilde oluşturmamız gerekiyor.
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TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise toplantının açılışında yaptığı konuşmada, enerji yatırımlarının kalkınmanın sürdürülebilirliği için
stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Küresel bir problem
olan iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgeler arasındayız.
Ülkemiz, enerjide yaklaşık %75 oranında dışa bağımlı. Bu dışa bağımlılığı azaltmak için elimizde çok iyi bir fırsat var: Rüzgar ve güneş
gibi yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok zengin bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyelden maksimum derecede faydalanmalıyız” dedi.
Enerji arz güvenliğinin kalkınmanın önemli parametreleri arasında
yer aldığını söyleyen Erol Bilecik, şöyle konuştu: “Türkiye’nin hem
sosyal gelişme, hem ekonomik büyüme hedefleri bunu gerektiriyor.
Enerji arz-talep dengesini uzun vadeli ve güçlü bir şekilde oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de kesinlikle şeffaf, öngörülebilir ve
daha rekabetçi bir piyasa tesis etmeliyiz. Enerji verimliliğinde hızla
yol almayı da önemli bir hedef olarak görmemiz gerekiyor. Kamu ve
özel sektör olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarımızı maksimum derecede devreye sokacak bir ekosistemi kararlılıkla tesis etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada, yatırımı teşvik edecek düzenleyici
çerçeveyi ve uygulamayı en etkin şekilde mümkün kılacak şebeke
altyapısını kritik önemde görüyoruz.”
Açılışta konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi
ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ise “Türkiye, son
yıllarda büyümenin hızıyla enerji talebini her yıl yüzde 5 artıran bir
ülke. Yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye’nin avantajı olduğunu
belirterek, “Özel sektörün lokomotif olduğu enerji sektöründe, üretimden dağıtıma büyüme öngörüsü var. Elektrikte liberalleşmede
önemli bir aşama kaydettik. Bunu doğalgazda da yapmaya çalışıyoruz. Yenilenebilir kaynaklar olmazsa olmaz” dedi.
ABD, Kaya Petrolü ve Kaya Gazında Dünya Liderliğine İlerliyor
Toplantıda yaptığı sunumda özellikle ABD, Çin ve Hindistan pazarlarındaki hızlı değişime dikkat çeken IICEC Onursal Başkanı ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, Çin’deki değişimin
bir kez daha dünya enerji piyasalarını etkileyeceğini belirterek, “Çin,
nükleer enerji konusunda büyük adımlar atıyor. Maliyetleri düşürüp nükleer enerji teknolojisi ihraç eden ülke haline gelecek” dedi.
ABD’de enerji sektöründe yaşananların herkesi derinden etkileyeceğini söyleyen Fatih Birol, şöyle konuştu:
“Düşen petrol fiyatlarına rağmen ABD, dünyanın en büyük kaya petrolü ve kaya gazı üreticisi olmaya devam edecek. Yeni kaynakların
düşük maliyetle kullanıma açılabilmesi, ABD’nin petrol ve gaz üretimini diğer ülkelerin ulaşabildiğinden daha yüksek bir düzeye çekiyor. Doğalgazda zaten net ihracatçı olan ABD, 2020 sonu itibariyle
petrolde de net ihracatçı konumuna geliyor.” Dr. Fatih Birol, Dünya
Enerji Görünümü 2017 ile ilgili şu bilgileri paylaştı:
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“Rapor, küresel enerji için farklı yollar tarif ediyor. Küresel enerji
ihtiyacı geçmişe kıyasla daha az, ama 2040’a kadar %30 oranında
artacak. Çin, artan talebi karşılamak için 2040 yılına kadar mevcut elektrik altyapısını bir ABD kadar daha genişletmek zorunda;
Hindistan’ın ise bugünkü Avrupa Birliği büyüklüğünde bir elektrik

Dr. Fatih Birol

şebekesi eklemesi gerekiyor. Çin ve Hindistan’ın kullandığı teknoloji,
maliyetleri düşürecek. Dünyanın giderek artan enerji ihtiyacını karşılama yöntemi son 25 yıla kıyasla büyük bir değişiklik geçiriyor. İlk
sırayı doğalgaz alıyor, arkasından da yenilenebilir enerjilerin yükselişi ve enerji verimliliği geliyor. Yenilenebilir kaynaklar esas talepteki
artışın %40’ını karşılıyor, elektrik sektöründe yaşanan yenilenebilir
enerji patlaması, kömürün altın çağının sona erdiğine işaret ediyor.
Bunun çoğunluğu da inşaat halindeki santrallerden kaynaklanıyor. Hindistan’ın enerji kaynaklarında kömürün payı 2040’ta yüzde
50’nin altına inecek. Doğalgaz kullanımı ise 2040’ta %45’e ulaşırken,
elektrik sektöründe kullanım alanı giderek daraldığı için büyümeye
en elverişli alan sanayi olacak. Nükleer enerjide, Çin, üretimdeki artışın başında yer alıyor. 2030 itibariyle ABD’yi geride bırakarak dünyanın en büyük nükleer enerji üreticisi haline geliyor.”
Elektrik, Nihai Tüketimin %40’ ını Oluşturacak
Elektrik enerjiden daha hızlı büyüyor. Yakın gelecekte dünya elektrik
talebi %60tan fazla büyüyecek. Petrol ve doğalgazdan daha fazla yatırım alacak. Elektriğin 2040’a kadar nihai tüketimin %40’ını
oluşturacak, bu da petrolün son 25 yıldaki büyümesine eşit. Elektrik
talebindeki artışın üçte birini, endüstriyel elektrik motoru sistemleri
oluşturuyor. Alım gücündeki artış sayesinde, milyonlarca hanede
elektrikli cihaz sayısı artmakta, bunların arasında “akıllı” ve bağlantılı cihazlar önemli yer tutmakta ve soğutma sistemleri yaygınlaşıyor.
Elektriğe erişimin artması sayesinde dünyada her yıl 45 milyon yeni
elektrik tüketicisi ortaya çıkıyor ama bu 2030 yılında evrensel erişim
sağlanması hedefine ulaşmaktan yine de uzaktır.
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Makel Misafirlerini Kutsal Toprakta Ağırladı
Makel Hosts its Guests in Sacred Grounds

M

akel Şirketler Grubu, kampanya kapsamında düzenlediği
Umre ziyaretini gerçekleştirdi. 2-9 Aralık tarihleri arasında
gerçekleştirilen Umre ziyareti, misafirler tarafından büyük
ilgi gördü. Misafirlerin memnuniyetinin üst seviyede tutulduğu ziyarette otel seçiminden, otobüs organizasyonuna kadar her şey en
ince ayrıntısına kadar düzenlendi.

2 Aralık Cumartesi günü 3,5 saatlik uçuşun ardından Medine’ye
ulaşan misafirler otellerine yerleşti. Mescid-i Nebevi’de grup hocaları rehberliğinde Peygamber Efendimizin kabri ziyaret edildi. Sabah namazı eda edildikten sonra Uhud şehitliği, Mescidi Kıbleteyn,
Hendek Savaş Bölgesi ve Kuba Mescidi ziyaret edildi. Medine ziyareti
tamamlandıktan sonra 5 saat süren yolculuğun ardından misafirler
Mekke’ye vardı.
Mekke’ye varışın ardından otellerine yerleşen misafirler belirlenen
saatte Kâbe’de tavaf ederek umrelerini tamamladı. Sabah namazını
Kâbe’de kılan misafirler hac güzergâhı olan Arafat, Müzdelife, Mina
Bölgesi, Sevr Dağı, Nur Dağı, Cennet-i Mualla kabristanlığı ve Cin
Mescid-i ziyaretlerini rehber hocalar eşliğinde gerçekleştirdi.
7 Aralık Perşembe günü akşam 21.00’da Cirane bölgesine gidilerek
tekrardan umre yapmak isteyen misafirler umrelerini gerçekleştirdi.
Sekiz günlük bu kutsal ziyarette umrelerini tamamlayan misafirler
memnuniyet ve huzur içinde İstanbul’a döndü. Umre ziyaretine Makel Şirketler Grubu’ndan Satış Müdürü Yakup Avcı, Ege Bölge Temsilcisi Mustafa Güler ve Güneydoğu Anadolu Temsilcisi Bekir Yalgın
katılarak ziyaret organizasyonuna destek verdiler.
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Makel Holding organizes an Umrah Visit which was promised as part
of the sales campaign. Spanned over a week between December 2nd
and 9th, the Umrah Visit was a delight for the guests. Everything was
organized in a meticulous manner from the hotel selection to tour
buses in order to keep the guest satisfaction at the highest level.
Having touched down Medina after a 3.5-hour flight on December
2nd, Saturday, guests were transferred to their hotels. The guests then
visited the tomb of Muhammad’s (saaw) in Al-Masjid an-Nabawi accompanied by tour guides. Upon the first call to prayer in the morning,
they visited Martyrs Cemetery on Mount Uhud, Masjid al-Qiblatain,
the battlegrounds of the Battle of the Trench and Quba Mosque. Medina tour came to an end and the guests were taken to Mecca upon a
5-hour journey.

Settled in their rooms once again, guests then circumambulated
Kaaba 7 times as part of Tawaf which was the end of formal Umrah
visit. After praying in the Kaaba early in the morning, the guests visited
Mount Arafat, Mina and Muzdalifah, Al Malaa Cemetery, Masjid alJinn, Jabal al-Nour, which is the route of the Hacc.
Having arrived at Cirane region at 9 p.m. on December 7th, Thursday,
any guests who wanted to repeat their Umrah were allowed time for it.
After completing such a spiritual visit to the sacred ground for 8 days,
the guests departed for Istanbul, all satisfied and peaceful. Yakup Avcı,
Sales Manager, Mustafa Güler, Regional Representative for Aegean
Region, and Bekir Yalgın, Regional Representative for Southeastern
Anatolia Region, attended to the organization in order to offer their
support.
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Kış Aylarında Enerji Tüketiminde Yüzde 70
Tasarruf Mümkün

ürkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezi Radore, free cooling
teknolojisiyle kış aylarında yüzde 70’e varan enerji tasarrufu
sağlıyor. Radore Veri Merkezi, kış aylarında enerji tasarrufu
sağlayarak hem maliyet avantajı hem de çevreye katkı sağlıyor.
Radore’de, veri merkezinin iklimlendirmesinde suyun soğutulması

veri merkezleri tüm ülkenin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde
4’ünden sorumlu. Bir veri merkezinin en önemli maliyetlerinin başında gelen enerji kullanımının azaltılması ise çevreye doğrudan
katkı sağlıyor” dedi.

için dış ortamdaki düşük hava sıcaklığından faydalanan çevre dostu
iklimlendirme metodu ‘free cooling’ teknolojisi kullanılıyor. Bu yöntemle özellikle kış aylarında enerji tüketiminde yüzde 70 oranında
tasarruf sağlanıyor.
Radore Veri Merkezi’ndeki sıcak hava koridorlarına hapsedilen
30-35°C‘lik hava, hassas klima üniteleriyle emiliyor ve soğutuculardan (chiller) gelen soğuk su ile 16-23° dereceye kadar soğutuluyor.
Soğutulan hava doğrudan sunucuların soğuk hava girişlerine yönlendiriliyor. Bu işlem, kış aylarında dış ortamda bulunan soğutucu
ünitelerinin kompresörlerini kullanmadan doğal soğuk hava ile gerçekleştiriliyor.
Daha çevreci olabilmek için her fırsatı değerlendirdiklerini belirten
Radore Veri Merkezi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, “Daha çevreci bir dijital endüstri için veri merkezlerine
önemli bir iş düşüyor. Yapılan araştırmalara göre, yalnızca ABD’deki

2018 PUE Hedefi 1,35
Veri merkezine giren toplam gücün BT ekipmanları tarafından tüketilen güce oranını belirten PUE değerinin düşük olması, bir veri
merkezinin ne kadar verimli çalıştığını gösteriyor. Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki veri merkezlerinin ortalama PUE değeri 1,85 olarak
belirlenirken, Radore’nin şu anda yıllık PUE oranı ortalaması ise 1,43.
Radore’nin 2018 yılı için hedefi ise bu değeri 1,35’e düşürmek. Ayrıca
2018 döneminde altyapı tarafında da Chiller borularında ısı yalıtımını amaçlayan yeni bir projeyi hayata geçirmesi planlanıyor.
Kullanılan enerji tasarruflu teknolojiler sayesinde Radore’nin yıllık
PUE oranı sektör ortalamalarının altında gerçekleşiyor.
Yüksek karbondioksit salınımının önüne geçerek çevreye katkıda
bulunuyor. Ayrıca bu enerji verimliliği sayesinde sunucu kiralama,
barındırma maliyetleri düşüyor, böylece doğrudan avantajlı fiyatlara
dönüşüyor.
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Mutlusan Elektrik, ATECH 2017 Fuarı’nda
Başarılı Bir Fuar Geçirdi
Mutlusan Electricity Showcases Its Products Successfully In ATECH 2017

2

3-26 Kasım 2017 tarihleri arasında, TOKİ-Emlak Konut-KİPTAŞ
işbirliğiyle Ankara Congresium’da düzenlenen Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik Sistemleri Fuarı’nda Mutlusan Elektrik’te yerini aldı. 4 gün boyunca standında ziyaretçilerini ağırlayan Mutlusan
Elektrik başarılı bir fuar geçirdi.

Mutlusan Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa KAÇMAZ
da fuarda bulundu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Hıdır
KAÇMAZ’da dört gün boyunca fuar standında ziyaretçileri ve misafirleriyle görüşme imkanı buldu. Satış ve Pazarlama Müdürü Zeynel
Yılmaz ve Proje & Kurumsal Satış Müdürü Tolga Palaz ile bölge temsilcileri Erol Şeker, Erkan Kayış, Ergün Gülmez ve Özgür Elmas’da fuar
süresince ziyaretçileriyle yakından ilgilendiler.
Fuarın açılış konuşmasını yapan İçişleri eski Bakanı Sn. Efkan ALA ve
Sn. Sebahattin ÖZTÜRK, TOKİ Başkanı Sn. Mehmet Ergün TURAN ve
TOKİ yetkilileri ile Sn. İbrahim OFLAZ liderliğinde Emlak Konut GYO
yetkilileri Mutlusan Elektrik standını ziyaret etti. Ziyareti sırasında
Mutlusan Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hıdır KAÇMAZ ile sohbet ederek, iyi bir fuar geçirilmesini dilediler.
Akıllı bina teknolojileri ve elektrik sektörünün üretici, dağıtıcı ve kullanıcılarını bir araya getiren ATECH 2017 Fuarı aynı zamanda kamu
kurumları ile özel sektörü buluşturan, mevcut pazarı büyütmek ve
yeni pazarlara açılmak adına önemli bir fuar oldu.
ATECH 2017 Fuarı’nda, anahtar prizden kablo kanallarına, tesisat ve
otomasyon ürün gruplarından aydınlatmaya kadar geniş ürün yelpazesiyle fuarda standını kuran Mutlusan Elektrik de oldukça yoğun
ilgi gördü ve çok sayıda ziyaretçi çekerek başarılı bir fuar geçirdi.
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Held with the cooperation of TOKİ-EMLAK KONUT-KİPTAŞ between
Nov. 23 and 26, 2017, in Ankara Congresium, the Smart Building Technologies Electricity Systems Fair hosted Mutlusan Electricity. Having
hosted visitors of its stand for 4 days, Mutlusan Electricity performed
well during the fair.
Mustafa Kaçmaz, Chairman of Mutlusan Electricity, attended to the
fair in person. Hıdır Kaçmaz, Vice Chairman of Mutlusan Electricity, attended to the fair for four days and found the chance to host the guests
and visitors of the fair in company’s stand. Zeynel Yılmaz, Sales and
Marketing Director, Tolga Palaz, Project and Corporate Sales Director,
and Erol Şeker, Erkan Kayış, Ergün Gülmez and Özgür Elmas, Regional
Representatives, were also there to offer information to the guests.

Efkan ALA, former Minister of Internal Affairs, who also delivered the
opening speech of the fair, Sebahattin ÖZTÜRK, Mehmet Ergün TURAN,
Chairman of TOKİ, İbrahim OFLAZ, and TOKİ signatories and Emlak Konut GYO signatories visited the stand of Mutlusan Electricity. During
their visit they wished Hıdır KAÇMAZ, Chairman of Mutlusan Electricity, a good fair experience.
Bringing smart building technologies and distributors, manufacturers
and users of electricity sector, ATECH 2017 has also become an important fair in terms of expanding the reach in the market and to enter
new markets receiving both public institutions and private sector.
Having showcased its wide product range including switches and sockets
to Installation and Automation Products and Lighting Products in ATECH
2017, Mutlusan Electricity was one of the highlights of the fair and performed well hosting many visitors during the organization.
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Evde Güvenliğin Anahtarı, Akım Koruma Rölesi
İçin Farkındalık Hızla Artıyor

S

chneider Electric, binalarda kaçak akımlara bağlı kazaların önüne geçmek üzere bir dizi bilinçlendirme ve iletişim çalışmasına
imza attı. Kaçak Akım Koruma Rölesi kullanımı için gerçekleştirilen kampanya kapsamında farklı platformlarda konuya dair farkındalık yaratıldı.

Schneider Electric, sektörde fark yaratan çözümleriyle enerji verimliliğinden güvenliğe pek çok alanda tüketicilere destek sunuyor. Şirketin Kaçak Akım Koruma Rölesi çözümü de binalarda kaçak akımların tespit edilmesi ve bu sayede olası kazaların önüne geçilmesi
anlamında önemli bir görev üstleniyor.
Özellikle evlerde göz ardı edilebilen ve başta çocuklar olmak üzere
tüm aile fertlerinin hayatını tehlikeye atan kaçak akımlar konusunda Schneider Electric bir farkındalık kampanyasına imza attı. Şirket,
Kaçak Akım Koruma Rölesi’nin kullanımı hakkında başlattığı kampanya ile pek çok farklı platformda tüketicilere ulaştı.
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Kampanya kapsamında kurulan “Schneider Electric Güvenlik Hattı”
ile tüketicilerin evlerinde kaçak akım rölesi olup olmadığını anlayabilmelerine olanak tanınıyor. Tüketiciler binalarındaki sigorta kutusunun fotoğrafını Whatsapp hattı ile Schneider Electric uzmanlarına
göndererek bu ürünün evlerinde olup olmadığı hakkında bilgi alabiliyor. Tüketicilerin talebi doğrultusunda en yakın elektrikçi bilgileri
de sunuluyor.

Aynı zamanda Schneider Electric, sosyal medya kanalları üzerinden
ailelere ulaşmak üzere oyuncu Akasya Aslıtürkmen ile anlaştı. Oyuncunun beğeniyle takip edilen YouTube kanalı Akasya Ana aracılığıyla
özellikle yeni anne-baba olan tüketicilere evde bebeklerin güvenliği
için kaçak akım rölesi kullanımına dair bilgiler paylaşıldı. Yüksek izlenme oranları yakalayan video’nun izleyicileri arasından çekiliş ile
seçilen 5 kişiye Schneider Electric Kaçak Akım Koruma Rölesi hediye
edildi.
Bilinçlendirme kampanyasını İstanbul’da bulunan Meydan AVM’ye
de taşıyan Schneider Electric, “Adım Adım Güvenlik Oyunu” ile Kaçak
Akım Koruma Rölesi ile ilgili bilgileri keyifli ve eğitici bir şekilde tüketicilere sundu. AVM’de yer alan Schneider Electric standını ziyaret
eden tüketiciler, yoğun ilgi gören oyun ile kaçak akım nedir, Kaçak
Akım Koruma Rölesi neden evlerde gereklidir konularında bilgi sahibi oldular.
Schneider Electric, herkesin bu hayati önem taşıyan konuda bilgi
sahibi olması amacıyla, farklı platformlarda yönettiği kampanya ile
çalışmalarını sürdürüyor.
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Hastaneleri Planlarken Legrand Uzmanlığı
Yanınızda
Enjoy Legrand’s Expertise when Designing Hospitals

H

epimizin hayatında kritik bir noktada konumlanan hastaneler, proje aşamasından bitiş anına kadar master planlar
çerçevesinde kurgulanıyor. Hijyen konusundan genel mekan
tasarımlarına, güvenlik konusundan yönetime kadar her şeyin titizlikle projelendirildiği hastanelerin pek çok ihtiyaca aynı anda cevap

With their critical position in our lives, hospitals are being built within
the bounds of master plans from the designing stage to the day they
become operational. From hygiene to general space design and security management, everything is designed with total accuracy in hospitals and being able to meet a number of needs at the same time is one

vermesi ise en kritik konuların başında geliyor. Bu farkındalıkla Legrand, hastane ortamlarında hasta konforu, hijyenik çözümler, etkin
enerji kullanımı ve kaliteli aydınlatma çözümleri ile tüm beklenti ve
ihtiyaçları karşılayarak hasta ve hasta yakınlarının yaşamını konforlu
hale getiriyor.
İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu hastaneleri kurgularken hasta
konforundan, hijyenik çözümlere, etkin enerji kullanımından kaliteli
aydınlatma çözümlerine kadar her şeyin titizlikle projelendirilmesi
gerekiyor. Bu farkındalıkla da bina, elektrik ve dijital altyapıları için

of the main purposes of the hospitals. With such awareness, Legrand
is meeting all expectations and needs of patients and their relatives in
hospitals in terms of patient comfort, hygienic solutions, efficient use
of energy, and quality lighting.
Everything needs to be designed with utmost attention in hospitals
where many individuals visit every other day from patient comfort
to hygienic solutions, efficient use of energy, and quality lighting.
Legrand, specialist in products and systems for electricity and digital
infrastructures, is offering suitable, aesthetic, and functional solutions
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ürün ve sistemler konusunda uzman olan Legrand, Ar-Ge destekli
inovasyon harikası ürünleriyle, genel mekanların gereksinimlerine
uygun, estetik ve işlevsel çözümler sunuyor.

Yüzde 99,9 Self-Dezenfeksiyon
Kullanılacak aydınlatma çözümlerinde, sisteme entegre edilmiş akıllı aydınlatma kontrol sistemlerinin büyük önem taşıdığının farkındalığıyla Legrand, Antimikrobiyal Anahtar Priz Serileri Sistem Armada,
Emniyet Aydınlatma Armatürleri, Modüler Ürünler, Kuru Tip Transformatör, Kesme, Ölçme, Koruma Ürün Grupları ve Aydınlatma Yönetim Sistemleri’ni tüm bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlıyor.
Legrand mühendisleri tarafından genel mekanlar için geliştirilen ve
markanın amiral gemilerinden olan Sistem Armada Antimikrobiyel
Seri, Antimikrobiyel malzeme ve Ag+ gümüş iyonlarının birleşmesiyle sağladığı yüzde 99,9 self-dezenfeksiyonla mikropların ve bakterilerin çoğalıp yayılmasını engelliyor. Sistem Armada, pürüzsüz ve
parlak yüzeyi sayesinde üzerinde tozların barınmasına izin vermiyor.
Ayrıca Legrand Sistem Armada Antimikrobiyel ürünleri, Fransa merkezli test laboratuvarı ‘Biotech Germande’ tarafından belgeleniyor.
Sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlayan LED’li emniyet aydınlatma
armatürlerini Legrand, çevresel etkileri de düşünerek tasarlıyor. Tamamen geri dönüştürülebilen Legrand Emniyet Aydınlatma Armatürleri, her türlü yapıda rahatlıkla kullanılıyor. İnce tasarımıyla da
büyük beğeni toplayan armatürler; hastanelerden okullara, havalimanlarından AVM’lere kadar tüm mekanlarda bireyleri risksiz bölgelere yönlendiriyor.
Legrand Tüm Ürünlerini AB Standartlarına Uygun Olarak Üretiyor
Gelişmiş teknolojinin yanı sıra tasarımlarıyla da büyük beğeni toplayan Legrand ürünleri, genel mekanları profesyonel çözümlerle buluşturuyor. Yeni nesil teknolojileri sayesinde kullanıcısını kesintisiz
kullanımla buluşturan Legrand; akıllı ürünleri yüksek teknolojiyle
donatılmış fabrikasında AB standartlarına uygun olarak üretiyor.
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for general spaces with its innovative products designed wonderfully
by its R&D department.
99.9 Percent Self-Disinfection
Being aware of the importance of smart lighting systems to be integrated to the system as part of lighting solutions, Legrand designs its
Antimicrobial Switch & Socket Series Sistem Armada, Security Lighting
Luminaires, Modular Products, Dry-type Transformers, InterruptingMeasuring-Protection Product Groups, and Lighting Management
Systems in a way to meet such needs. Developed by Legrand’s engineers and the flagship of the company, Sistem Armada Antimicrobial
Series, prevents bacterial and microbial proliferation thanks to 99.9%
self-disinfection feature made possible with the use of antimicrobial
materials and Ag+ ions. Sistem Armada, thanks to its smooth and
bright surface, prevents dust accumulation. Nevertheless, Legrand’s

Sistem Armada Antimicrobial products are certified by ‘Biotech Germande,’ a France-based test laboratory. Legrand designs its LED emergency lighting products with the idea of contributing to a sustainable
world, while considering the environmental effects of these products.
Fully recyclable, Legrand’s Security Lighting Products can be used conveniently in a kind of building. Also drawing attention with its thin
design, these luminaires are guiding individuals to risk-free zones in
all spaces such as hospitals, schools, airports, and shopping centers.
Legrand Manufactures Its Products in Compliance with EU Standards
In addition to the advanced technology used, Legrand products are
stealing the spotlight with their design and offering professional solutions to general-purpose spaces. Ensuring uninterrupted use thanks
to the new generation of technologies used, Legrand manufactures its
products in accordance with EU standards in its manufacturing plant
equipped with the latest technologies.
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Schneider Electric, One Planet Summit’te
İklim Değişikliği İle Mücadeleyi Hızlandırdı

S

chneider Electric, One Planet Summit’te iklim değişikliği ile
mücadeleyi hızlandırdı. Schneider Electric, küresel ısınmanın ve
etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunmak için gerçekleştirilen
One Planet Summit’te yer aldı. 300 global şirketi bir araya getiren
One Planet Summit’te, Schneider Electric ve diğer birçok şirketin
desteğiyle Yeni Çevresel Etki Yatırım Fonu oluşturuldu. Fon 2 milyon
insanın hayatını iyileştirmek adına kullanılacak.

Schneider Electric ayrıca zirve sonrasında çevreci politikalarına iki
yeni taahhüdü daha eklediğini açıkladı. Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, One Planet Summit’e katıldı. One Planet Summit, iklim değişikliğine karşı
hareket eden 300 global şirkettin bir araya gelmesiyle oluştu. Paris
Sözleşmesi’ni pekiştiren ve sürdürülebilir ekonomiyi destekleyen
platform üyeleri 10-11 Aralık tarihlerinde bir araya geldi.
One Planet Summit’in amacı Paris Sözleşmesi’nde alınan kararları
hızlandırmak ve geliştirmek. Bu doğrultuda Schneider Electric de bu
oluşumu destekliyor. Konuyla ilgili olarak Schneider Electric Yönetim
Kurulu Başkanı ve CEO’su Jean-Pascal Tricoire şunları ifade etti: “Refah ve enerji birbiriyle iç içe kavramlar. Schneider Electric için karbon
nötr çözümler sağlanması sürecine katkıda bulunmak, kamu ve özel
sektörlerin ortak çabalarını hak eden zorlu ve verimli bir hedef. Bu
doğrultuda Schneider Electric stratejisini ve hedeflerini 21. yüzyılın
genel görünümü ile uyumlu hale getirmektedir”. Çevreci çözümler
ve sürdürülebilir ekonomi konusunda uzun yıllar kendisinden söz ettirmiş olan Schneider Electric, One Planet Summit kapsamında 2030
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hedeflerini hızlandırmayı planlıyor. Yeni alınan kararlar arasında şirketin tesis ve sahalarında karbon emisyonlarının azaltılması, karbon
nötr hale gelinmesi bulunuyor.
Schneider Electric’in Üç Tamamlayıcı İnisiyatifi
Schneider Electric, One Planet Summit kapsamında geliştirdiği taahhütlerini üç tamamlayıcı inisiyatif altında topluyor. Bu inisiyatiflerle elde edilen sonuçlara ivme kazandırılması planlanıyor.
Öncelikli olarak, 2050 itibariyle CO2 emisyonu mutlak değerini
2015’e oranla %50 azaltması hedefleniyor. Bu doğrultuda Schneider Electric’in geçtiğimiz yıllarda dahil olduğu Bilimsel Hedefler
aracılığıyla küresel ısınmanın geleceğe dair ajandasının tespiti de
yapılacak.
Bunu yanı sıra 2030 itibariyle Schneider Electric ekosisteminin
karbon nötr hale gelmesini hedefliyor. Bunun için de 2015 yılında
COP21’de ilan edilen 10 taahhüdü yerine getirme, bunlara yenilerini
ekleme ve önemli müşteri projelerinin karbon etkisinin %100’ünün
niceliğini belirleme yapılan planlar arasında. Son olarak Schneider
Electric uygulamalarında tam şeffaflık sağlamak adına üç ayda bir
yayınlanan Gezegen ve Toplum barometresini kullanmaya devam
edecek.
Schneider Electric İki Taahhüdü Kabul Etti
Çeşitli etkinlikler ve yuvarlak masa toplantılarının yapıldığı One Planet Summit’te birçok farklı şirket yöneticisi bir araya geldi. Karşılıklı
fikir paylaşımının yapıldığı toplantılar sonunda Schneider Electric iki
taahhüdü de kabul ettiğini duyurdu. Bu kapsamda Schneider Electric, The Climate Group önderliğindeki bir global işbirliği inisiyatifi
olan RE100 ve EP100’e katıldı. Buna göre; Schneider Electric, 2030
itibariyle %100 yenilenebilir enerji taahhüdünü duyurmuş oluyor.
Ayrıca 2005’e göre enerji verimliliğini ikiye katlama taahhüdünde
bulunuyor. Bununla birlikte şirket, tüketilen her birim enerjiden iki
kat ekonomik çıktı elde etme şeklinde iddialı bir hedef belirlediğini
açıkladı.
Yeni Çevresel Etki Yatırım Fonu
One Planet Summit’te elde edilen sonuçlardan biri de yeni bir çevresel etki fonu oluşturulması gerekliliği oldu. Oluşturulan bu yeni
fona Schneider Electric, Livelihoods Karbon Fonu: Crédit Agricole,
Danone, Firmenich, Hermès, Michelin, SAP ve Voyageurs du Monde
destek veriyor. 100 milyon Euro değerindeki fonla 2 milyon insanın
hayatını iyileştirmek ve 20 yıllık dönemde 25 milyon ton CO2 emisyonunu engellemek hedefleniyor.
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Yeni ABB Connect Uygulaması
Ne Kadar Kullanışlı?

A

BB Connect Uygulaması, kullanıcıları mevcut geniş çaplı çözümler ve hizmetler arasında dolaştırmak amacıyla sektörün
lider firması ABB tarafından geliştirildi. Uygulamanın kullanım kolaylığını ve özelliklerini test etmek için bir müteahhit ile uygulamayı kullanarak fikirlerini aldık.

Lider üretici ABB, elektrik endüstrisindeki profesyoneller için geniş
çaplı çözümler sunan bir kataloğa sahip. ABB Connect Uygulaması,
“tüm elektrifikasyon ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir dijital asistan”
olarak, müşterilerin kolaylıkla mevcut ürünler ve hizmetler arasında
arama yapacakları, verimli ve etkili çalışabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve kaynaklara kolayca ulaşabilecekleri şekilde tasarlandı.
Cep telefonunda, tablette veya PC’de kullanıcılar ABB Connect ile tek
bir yerden mevcut ürünler ve hizmetler ile ilgili teknik bilgi, en yeni
ürünlerle ilgili kaynak ve kılavuzları bulmak için arama veya tarama
yapabilirler.
Uygulama cep telefonunuzun, tabletinizin ve PC’nizin verimli bir çalışma alanı olması için tasarlanmış olup çalışma ekibiniz, müşterileriniz ve tedarikçileriniz ile işbirliğinizi optimize etme olanağı sağlar.
Örneğin, destek dokümanları ve veri listeleri ABB Connect ile direkt
olarak paylaşılabilir. Böylece ürün özelliklerini, proje yöneticileri ve
tedarikçilerle birlikte kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, sadece birkaç tıklamayla, hızlı ve kolay bir şekilde ürün bilgilerini çalışma ekibinizle
onaylayabilirsiniz.
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Bir Müteahhitin Gözünden ABB Connect Uygulaması
Bu “dijital iş istasyonunun” yoğun bir müteahhit için ne kadar kullanışlı olduğunu keşfetmek için bir müteahhitin görüşünü aldık. Öncelikle “arama” bölümüne baktım ve bu uygulamayı çok yararlı buldum. Bulmak istediğim bölüme kolaylıkla geçebiliyorum. Uygulama
içerisinde veri listeleri, ürün kılavuzları ve videoları gibi çok sayıda
indirilebilir kaynak var. Müteahhitler için en yararlı bulduğum kaynak ise katalog bölümü. Eğer uygulamanın gelecek versiyonunda,
ürün sayfasında bu seçenek üst tarafa yakın olursa ulaşması daha
kolay olur.
Teknik dokümanlar gerçekten çok yararlı, ama başlıklar daha kısa
ve tam olarak görünebilir olsalardı, aralarında gezinmek daha kolay
olabilirdi. Bir işi planlamak için gereken ürün bilgilerinin ABB Connect uygulamasında mevcut olduğunu görebiliyorum.
Eminim ki çoğu müteahhit ofislerinde çalışıyorlar, bu nedenle ABB
Connect uygulamasının PC versiyonunu kullanmak, cep telefonu
versiyonunu kullanmaktan daha iyi olacaktır. Ne var ki şantiyede
kalmanız gereken zamanlarda, cep telefonu/tablet uygulaması ihtiyaç duyduğunuzda gerekli verileri tespit etmeniz için hızlı ve kolay
bir yol.
Kesinlikle söyleyebilirim ki kaynak paylaşım özelliği çok iyi. Ürünler
hakkında tedarikçilerle konuşurken belirli bir ürünün fiyatını sorduğunuzda, tamamen farklı bir ürünün fiyatıyla bana geri dönüş yapıyorlar.
ABB Connect uygulamasıyla, fiyatını öğrenmek istediğim ürünün
spesifik linkini kendilerine yollayabiliyorum. Ayrıca, bu uygulama
sayesinde mühendislerimin toptancılardan doğru ürünü aldıklarından da emin olabiliyorum. Uygulama doğru kurulum için gerekli
olabilecek diğer verilere ve elektrik tesisatı talimatlarına da erişim
sağlıyor.
Örneğin, bir mühendisimi toptancıya 4 kutuplu 25A kontaktör alması için yolladığımda, bu uygulama aracılığıyla, tedarikçilere doğru
modül numarasını verebiliyorum ve ayrıca doğru elektrik tesisatı
diyagramını da paylaşabiliyorum.
Sonuç
Uygulama iyi, çok düzenli ve kullanımı kolay. Hâlâ müteahhitlerin
büyük çoğunluğunun telefon ya da tablet yerine uygulamanın PC
versiyonunu kullanmayı tercih edeceklerini düşünüyorum. Fakat cep
telefonu ile tonlarca ürün bilgisine erişebileceğinizi bilmeniz de çok
güzel doğrusu.
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GE ve Gama Enerji’den Enerji Santrallerinin
Verimliliği için Yeni İş Modeli

G

ama Enerji, yeniden müzakere edilen 20 yıllık Servis Anlaşması kapsamında emre-amadelik, güvenilirlik ve yakıt tasarrufunu geliştirmek üzere GE’nin Predix tabanlı dijital çözümlerini
uygulayacak. Anlaşma, GE’nin “Santral Optimizasyonu - Verimlilik”
çözümünün her iki şirket için de ortak kâr sunmak üzere “Sonuç
Odaklı Servis” modeline uygulanması açısından Türkiye’de bir ilk
olma özelliğini taşıyor.

Gama Enerji’de Uygulama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Graham Traynor, “Maliyetlerin %80’i, enerji
üretirken ortaya çıkan yakıt maliyetlerinden kaynaklanıyor. Bunun
nedeni, enerji santrallerinin çok büyük hacimli ve sürekli yakıt tedarikine bağlı olmasıdır. En küçük bir verimlilik artışı ve kullanımın çok
düşük ölçüde aşağı çekilmesi bile maliyetlerde kayda değer tasarruf sağlayabilir. GE ile geçmişten bu yana imza attığımız iş birlikleri

GE Enerji Servisleri Gama Enerji ile mevcut servis anlaşmasına katma
değer sağlayan yeni bir iş modelini duyurdu. GE, dijital çözümlerini
kullanarak Gama Enerji’nin İçanadolu Doğal Gaz Elektrik Üretim ve
Ticaret A.Ş. enerji santralindeki yakıt giderlerinin azaltılmasına ve
enerji üretimi varlık güvenilirliği ile izlenebilirliğinin geliştirilmesine
yardımcı olacak. Enerji santralinin yakıt tasarruflarından elde edilen
kâr, iki şirket arasında paylaşılacak. Bu adımla birlikte GE, 20 yıl süreli anlaşma kapsamında “Sonuç Odaklı Servis” modelini Türkiye’de
ilk kez uygulamış olacak.

doğrultusunda, operasyonlarımızı her iki şirkete de finansal açıdan
fayda sağlayacak şekilde iyileştirmemizi mümkün kılacak ortak bir
plan geliştirdik. Tüm tarafların gerçek anlamda kazanç sağlayacağı
bir işbirliğinden söz ediyoruz” dedi.
Proje, GE ve Gama Enerji’nin her iki şirkete de fayda sağlamak üzere
imzalanan mevcut çok yıllık hizmet anlaşmasını yeniden yapılandırmasının bir sonucu olma özelliği taşıyor. Gama Enerji, yeni anlaşmayla birlikte GE’nin Varlık Stratejisi Optimizasyonu çözümünü kurarak devreye alacak ve Varlık Performans Yönetimi portföyü yazılım
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paketi uygulamalarının kapsamını genişletecek. Santral yardımcı
ekipmanlarının (BoP) bir kısmını da içeren proje, varlık performansının güvenilirliğini ve izlenebilirliğini artırarak, santralde bulunan
iki GE 9FB gaz türbininde daha iyi, daha net ve daha hızlı öngörülü
bakım ve mevcut durum izleme özellikleri sağlayacak.
GE Avrupa Enerji Servisleri Başkan Yardımcısı Michael Rechsteiner,
şöyle konuştu: “Dünya genelindeki enerji üretim şirketleri, düşük ya-

ortam sıcaklık koşulları ve megavat hedefleri doğrultusunda santraldeki operasyonların sürekli olarak senkronizasyonda tutulması
sağlanıyor. Böylelikle, yakıt tüketimini düşürerek yakıt tasarrufunu
mümkün kılan düşük ısı oranı elde ediliyor.
GE, Varlık Performans Yönetimi yazılım çözümü paketiyle gaz türbini
parçalarının denetlenmesine ilişkin esnek bir program, esnek bakım
aralıkları ve daha iyi emre-amedelik garantisi sunacak. Enerji üretim

kıt tüketimi, gelişmiş verimlilik ya da diğer etkenlere bakarak sürekli
olarak işletme giderlerini düşürmenin yollarını arıyor. Bizim sağladığımız çözümler, Gama Enerji’nin sadece yakıt giderlerini düşürmekle
kalmıyor; aynı zamanda, ‘Sonuç Odaklı Servis’ modeli yaklaşımı kullanılarak belirlenen kilit performans göstergelerine göre verimlilik
açısından da iyileştirmeler sağlıyor.”Gama Enerji, bunun yanı sıra
risk paylaşımlı iş modeli kapsamında yakıt tasarrufunda iyileşmeler
sağlamak için İç Anadolu Kombine Çevrim Santralinde GE’nin Santral Optimizasyonu - Verimlilik çözümünü uygulayacak. Bu yazılımla,

makinelerinin güvenilirliğine yönelik bu iyileştirmeler, planlanmamış kesinti sürelerini yüzde 5’e, hatalı uyarıları yüzde 75’e, operasyon ve bakım maliyetlerini ise yüzde 25’e varan oranlarla düşürebilir.
Gama Enerji’nin 853 magavatlık (MW) kurulu güç kapasitesine sahip İç Anadolu Kombine Çevrimli Enerji Santralinde iki adet 286,5
MW’lık GE 9FB.05 gaz türbini ile bir adet 280 MW’lık GE D11 buhar
türbini bulunuyor. Tesiste yıllık yaklaşık olarak ortalama 6300 gigavat-saat elektrik üretiliyor.
*Predix, General Electric Company’nin bir ticari markasıdır.
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A-TECH Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik
Sistemleri Fuarı
A-TECH Smart Building Technologies & Electricity Systems Fair

E

mlak Konut, Toki ve Kiptaş’ın destekleriyle düzenlenen A-TECH
Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik Sistemleri Fuarı’na Makel Şirketler Grubu katıldı. 23-26 Kasım tarihlerinde Emlak Konut,
Toki ve Kiptaş’ın desteklediği A-TECH Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik
Sistemleri Fuarı Ankara Congresium’da gerçekleşti.

Makel Holding participated in the A-TECH Smart Building Technologies
& Electricity Systems Fair, organized with the support of Emlak Konut,
TOKİ and Kiptaş. Sponsored by Emlak Konut, TOKİ and Kiptaş, A-TECH
Smart Building Technologies & Electricity Systems Fair was held in Ankara Congresium between November 23rd and 26th.

Makel’de fuar için aylar öncesinden başlayan hazırlıklar son ana kadar devam etti. Stant kurulumu gerçekleştirilen fuarda ürünler yerini alarak A-TECH Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik Sistemleri fuarında
ziyaretçileriyle buluşan tüm ürün gruplarının yer aldığı standı ile de
göz doldurdu.
Fuar’da açılış konuşmasını İç işleri eski bakanı Efkan ALA yaptı. Açılış
konuşmasının ardından stantları gezen Efkan ALA, Makel standını da
ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı.

On Makel’s side, the preparations for the fair was started months ago
and finally paid its fruit as the fair opened its gates. Having placed its
products in its stand, Makel hosted the visitors of Smart Building Technologies & Electricity Systems Fair and its stand area was the highlight
of the event showcasing all the products of the company.
Efkan ALA, former Minister of Internal Affairs, delivered the opening
speech of the fair. Having visited a number of stands after his speech,
Mr. ALA was communicated information about Makel’s products.
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Toki Başkanı Ergun TURAN’nın Toki yetkilileri ile birlikte Makel standını ziyaret ederek ürünlerimizi inceledi. Makel’in yüzde yüz yerli
üretimi olan LED Aydınlatma ürünleri hakkında detaylı bilgi alan
Toki Başkanı Ergun TURAN, üretimin tamamen yerli olmasından dolayı memnun olduğunu söyleyerek Makel’i tebrik etti.
Anahtar-Priz, LED Aydınlatma, Şalt Ve Endüstriyel Ürünler, Smarthome Akıllı Ev Sistemleri ürünleri hakkında detaylı bilgi ve tanıtımı

Ergun TURAN, Chairman of TOKİ, stopped by Makel’s stand and explored the products of the company. Having been briefed in detail
about Makel’s LED Lighting Products, 100% locally manufactured, Mr.
TURAN congratulated Makel for their commitment to local manufacture.
Switch-Socket, LED Lighting, Switchboard and Industrial Products,
Smarthome Smart Home System products are introduced with de-

yapıldı. Geniş ürün yelpazesi sektörün öncü markası olan Makel,
geniş ürün gamı ile yoğun ilgi gördü. Fuarda 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,
A-TECH Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik Sistemleri Fuarı’nı başarıyla
tamamladı.
Katılım gösteren Emlak Konut İç işleri eski Bakanı, Toki Başkanı, Emlak Bankası kontrolörleri, üretimin yüzde yüz yerli olmasından dolayı Makel’den memnun kaldıklarını söyledi. Ana bayiler ve alt bayiler
sahip olduğu geniş ürün grubundan dolayı Makel ile çalışmaktan
memnun olduklarını dile getirdi.

tails. Sectorial leader with its broad product range, Makel was stole
the spotlight in the fair. Makel’s business partners and customers were
also there for the company.
Developing consistently and always offering new products to the
market and one of the favorites of the market with its commitment to
customer satisfaction, Makel was very successful in the Smart Building
Technologies & Electricity Systems Fair.
Signatories of Emlak Konut, Chairman of TOKİ, former Minister of Internal Affairs, controllers of Emlak Bank expressed being impressed
by 100% local manufacture. Authorized dealers and retailers, on the
other hand, expressed the satisfaction they take from working with
Makel due to the broad product range they have to offer.
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Günsan Bayileri Vietnam Kamboçya Tayland Turu İle
Uzakdoğu’nun Egzotik Ülkerini Keşfe Çıktı

A

Günsan’s Retailers Explores the Exotic Far East
with as Part of an Excursion

nahtar ve priz sektörünün önde gelen markalarından Günsan
Elektrik, bu yılki satış faaliyetleri kapsamında Türkiye genelindeki farklı illerden iş ortaklarını “3 Ülke 3 Başkent” temalı gezi
ile Vietnam-Kamboçya ve Tayland’da ağırladı. 8 gece 7 günlük seyahat program çerçevesinde Günsan bayileri, Uzakdoğu’nun egzotik

One of the leading brands of switch and socket sector, Günsan Electricity hosted its business partners from different cities of Turkey in Vietnam, Cambodia and Thailand as part of a tour themed “3 Countries 3
Capitals” and awarded in accordance with the sales activities of the
soon to be past year.

ülkelerini keşfetme, Vietnam’ın tarihi ve savaş zamanı yaşanan olayları görme, turistik yerlerini, kültürlerini öğrenme fırsatı buldu. Gezi
boyunca Günsan bayileri muhteşem ve gizemli topraklarda yöresel
müzikler eşliğinde keyifli vakit geçirdiler.

As part of the program for 8 nights and 7 days, Günsan’s retailers
found the chance to explore exotic countries of the Far East, to observe
the remnants of the war and Vietnam history in general and to visit
touristic locations while learning about their culture. Throughout the
travel, Günsan’s retailers enjoyed their time in these extraordinary and
mysterious lands accompanied by local music.
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Esis Enerji İstanbul Tuzla’da Yeni
Yerinde Hizmet Veriyor

2

000 yılında 4 mühendis tarafından kurulan güç elektroniği
konusunda uzman Ar-Ge’si ve bilgi birikimi ile UPS, redresör,
invertör, solar invertör, frekans konvertörü ve bir çok özel tasarım üretimi ve satışını yapan Esis Enerji A.Ş. İstanbul Tuzla Organize
Sanayi Bölgesi’ndeki 3500 m2 alandaki yeni yerinde hizmet vermeye
başladı.

ki çözüm ortakları ve yurt dışındaki distribütörler, Esispower’ın güçlü
servis ağını oluşturmaktadır.
Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü
(EGM), Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD gibi kamu kuruluşları,
Üniversiteler, Hastaneler, ABB ve SIEMENS önemli müşterilerimizden sadece bir kaçıdır. Satışlarımızın %30’na yakın bir geliri ihracat
gelirlerimizden oluşmaktadır.
Ar-Ge merkezinde 30’a yakın kadroyla çalıştıklarını söyleyen Uğur
Börekçi şöyle devam etti. “Ar-Ge Merkezi” olmamız bize birçok açıdan katkılar sağlayacak. Bunların arasında devletin bize sağlayacağı
teşvikler, vergi ve sigorta indirimlerini söyleyebilirim. Ayrıca bu sayede yeni projeler üretip birçok kişiye de iş imkanı sağlayacağız.

Esis Enerji A.Ş Genel Müdürü
Uğur Börekçi

2017 Ağustos ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
tescil edilen “Ar-Ge Merkezi” ünvanını alan Esis Enerji A.Ş böylelikle
yeni yerinde farklı projelere imza atacak.
Esis Enerji A.Ş Genel Müdürü Uğur Börekçi “ Firması ve Ar-Ge Merkezi” konusunda şunları dile getirdi; Esis Enerji A.Ş 2000 yılında güç
elektroniği konusunda ihtiyaç duyulan güç sistemlerini tasarlamak,
üretmek, satışını gerçekleştirmek ve satış sonrası hizmetleri vermek
amacıyla 4 mühendis tarafından kurulmuştur.
Firmamız bugüne kadar birçok teknolojik ürün geliştirmiş ve UPS,
redresör ve invertör teknolojileri için dünya çapında geçerli olan
patentlerini almıştır. Ar-Ge merkezi olmamız sebebiyle teknolojik
ürünlerimizi daha da ilerilere taşıyacağız. İstanbul Tuzla’daki son
teknolojik donanımlı fabrikamızda farklı projelere imza atacağız.
Özellikle son dönemlerde gündemde olan Güneş Enerjisi sektörüne yönelik çalışmalarımız artacak. Bununla paralel olarak elektrikli
araçlar için şarj istasyonu ürünlerimizi geliştirip piyasaya sunacağız.
Uzman kadromuzla Esis Enerji A.Ş. Türkiye’de yapılan satışlarda
5000’in üzerinde müşteriye ulaşmış, dünya genelinde ise 50’ye yakın
ülkeye satış yapmaktadır.
İstanbul merkezli Teknik Servis Bölümü, Türkiye’nin yedi bölgesinde-
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Uğur Börekçi son olarak şunları söyledi;İstanbul Tuzla’daki yeni ve
donanımlı fabrikamızda Türkiye Sanayisine katkı sağlayarak hem
ülke ekonomisine hemde teknolojinin gelişmesine yardımcı olacağız, Ar-Ge merkezi olmamız sebebiyle de akademik çevrelerle çalışmalarımız artacak ve teknolojimiz daha hızlı ilerleyecek.
Kalite Yönetim Sisteminin ISO9001 standartlarına uygunluğu TUV
tarafından belgelendirilen Esis Enerji ülkemizin başta üretim, iletişim, savunma sanayi, finans, tıp ve ulaştırma sektörleri olmak üzere
her sektörde birçok önemli kuruluşunun ihtiyaçlarına cevap vermektedir.
Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü
(EGM), Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD gibi kamu kuruluşları,
Üniversiteler, Hastaneler, ABB ve SIEMENS önemli müşterilerimizden sadece bir kaçıdır. Satışlarımızın %30’na yakın bir geliri ihracat
gelirlerimizden oluşmaktadır. Kaynak: Elektrikhaber haber merkezi
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Hes Kablo YYS Belgesini Aldı
Hes Cable Receives AEO Certificate
ir yılı aşkın bir süredir altyapı çalışmalarını yürüten Hes Kablo,
Kayseri’deki “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifika” sını alan ilk
firma oldu. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) saye-

B

Having been furthering its infrastructure renovation efforts, Hes Cable
has become the first firm based in Kayseri to receive “Authorized Economic Operator” certificate. Authorized Economic Operator (AEO) helps

sinde mevzuatların gerekliliklerini yerine getiren şirketlerin ithalat
ve ihracat konularında gümrükleme işlemlerinin en kısa sürede tamamlanmasına imkan vermekle birlikte firmaya imaj ve prestij de
sağlamaktadır. Hes Kablo Yurtdışı Satın Alma Müdürü Erkan Şahin,
YYS belgesini Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Musa
Ünal’dan teslim aldı.

companies which comply with the the requirements of the regulations
speed up their customs transactions as part of import and export operations while at the same time adding to the image and prestige of
the company. Erkan Şahin, International Purchasing Director of Hes
Cable, received the AEO certificate from Musa Ünal, Regional Director
of Custom and Trade for Central Anatolia.
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Elektrik Tesisatı İpuçları

E

lektrik tesisatı karmaşık ve dikkat gerektiren bir çalışma alanıdır. Her alanda olduğu gibi, bu alanda da bazı ipuçlarını takip
ederek kolay ve güvenli kurulum sağlayabilirsiniz. İşte size güvenli bir şekilde elektrik tesisatı projelerinde kullanabileceğiniz en
önemli kurallar. Basit ipuçlarını takip ederek kolay ve güvenli kurulum sağlayabilirsiniz
Elektrik kablolarını ve tesisatlarını çevreleyen pek çok kural bulunuyor. Bu kurallar, elektrik tesisatı sektöründe çalışan profesyoneller

Çoğu standart ev devresi 15 amper veya 20 amper olarak derecelendirilirken büyük elektrikli devreler (elektrikli kurutucular ve aralıklar
gibi) 30, 40, 50 veya daha fazla amper için derecelendirilebilir.
Kablo tesisatını veya cihazları takarken veya değiştirirken, kullandığınız tüm parçaların devre için uygun amper değerine sahip olması
gerekir. Örneğin, 20 amperlik bir devrenin, 12 amperlik kablo bağlantısı olması gerekir; bu kablolama, 20 amper olarak derecelendirilmiştir. Bu devrede 14-gauge, 15-amp kablolar kurarsanız, yangın

için bile karmaşık olabilir. Özellikle güvenlik açısından, kişisel becerinin yanı sıra, profesyonel bilgi birikimi de gerekir. Ancak, hemen
hemen her elektrik tesisat projesi için geçerli olan temel kavramlar
ve uygulamalar vardır. Elektrik tesisatı alanında çalışan profesyoneller belli ipuçlarını kullanarak güvenli ve hızlı bir şekilde tesisat
projelerini gerçekleştirebilir.
Amper Değerini Kontrol Edin
Elektrik tesisatı içerisinde yer alan tüm elektrik kablolarının ve cihazlarının amper değeri veya amplifikatör değeri vardır. Bu, güvenle
taşıyabilecekleri maksimum elektrik akımı miktarını temsil eder.

tehlikesi oluşturursunuz, çünkü bu devredeki 20 amp devre kesici 15
amp kablolaması fazla ısınmadan kapanmayabilir.
Elektrik Tesisatında Doğru Tekniği Kullanmak
Elektrik tesisatı işlemlerine başlamadan önce, bu işlemler için tasarlanmış temel bir takım araçları kullanmanız gerektiğini unutmayın.
Telleri sıyırıcı profesyonel aletler yerine bıçak kullanarak çıkarmaya
çalışırsanız muhtemelen bakıra zarar verir ve teli zayıflatırsınız. Bir
çift ev tipi kayma pensesi kullanarak tellerin birbirine bükülmesi
zordur ve gevşek bağlantı ayrı olabilir. Elektrik tesisatı üzerinde çalışırken, daha önce test edilmiş ve onaylanmış bir tekniği kullanmak,
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yanlış bir şey yapmaktan daha hızlı ve kolaydır. Örneğin, bir kabloyu
terminal vidanın etrafına saat yönünde sarmak, vidayı sıkıştırırken
vidalı kafanın altından kaymasını önler. Teller bağlantılara veya cihazlara gelişigüzel yerleştirilir veya bağlanırsa, devre bir süre işleyebilir. Ancak bir telin gevşek şekilde çalışarak tehlikeli bir durum
yaratması kaçınılmazdır.

Bağlantıları Sıkı Yapın
Elektrik tesisatı içerisinde enerji iletkenler boyunca dolaşır. İletkenler
arasındaki sıkı bağlantılar bir iletkenden diğerine yumuşak geçişler
yaratır. Ancak gevşek bağlantılar hız darbeleri gibi hareket eder, akış
kısıtlanır ve sürtünme ve ısı yaratır. Çok gevşek bağlantılar, havanın
bir iletkenden diğerine atlandığı, muazzam bir ısı oluşturduğu kemerlenmeye neden olabilir.
Yangın tehlikelerini önlemek için tüm bağlantıların sıkı olduğundan
ve birleştirilen iletkenlerin tam temas ettiğinden emin olun. Telleri
birleştirirken her zaman tel konektörleri (“tel somunlar”) kullanın.
Topraklama Ve Polarizasyon
Topraklama ve kutuplaşma, modern elektrik sistemlerinin güvenliği
için gereklidir. Topraklama, bir devredeki bir arıza veya başka bir so-
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rundan kaynaklanan kaçak elektrik akımı için güvenli bir yol sağlar.
Polarizasyon, elektrik akımının “sıcak” teller boyunca kaynaktan gitmesini ve nötr teller boyunca kaynağa geri dönmesini sağlar.
Elektrik Tesisatını Koruyun
Elektrik tesisatı içerisinde tüm kablo bağlantılarının uygun bir şekilde muhafaza edilmesi gerekir. Çoğu durumda, bu bir pano anlamına
gelir. Tesisat muhafaza kutuları sadece bağlantıları korumakla kalmaz aynı zamanda bu bağlantıların birbiriyle yanlışlıkla temas kurmalarını önler. Aynı zamanda iletkenleri (elektrik kabloları gibi) ve
cihazları sabitlemek için de kullanılır. Bir kablo bağlantısını yapmanız gerekiyorsa, bir bağlantı kutusu takın ve kabloları kablo kelepçeleri ile kutuya sabitleyin. Tesisatınızı asla asla açık veya güvensiz
bırakmayın.

Boyutlar Önemlidir
Elektrik tesisatı için yeterli alana sahip bir pano seçmek önemlidir.
Kasa kurulumunuzun merkezi olacak, bu nedenle kendinize bol
bol yer bıraktığınızdan emin olun. Genel bir kural olarak, kurulum
tamamlandıktan sonra gelecekteki genişletmeleri ve ek uzantıları
sağlamak için tesisatınızı koruyan kutuda en az % 20 oranında ek
alan bırakın. Kurulum planınızı yaparken daima geleceği düşünün,
ileride elektrik tesisatı yenilenebilir ya da ek özellikler eklenebilir.
Doğru Kabloyu Seçmek
Elektrik tesisatı elemanlarından kablolar, elektrik yükünü taşıyacak
olan temel unsurlardır! Bu nedenle kablo seçimi oldukça kritiktir.
Kablolarla ilgili size ufak bir ipucu. CAT7 kablosu, CAT 6’ya kıyasla
daha fazla güç ve daha düşük voltaj düşüşüne sahip olan korumalı çift kablodur. CAT7, tek tek korumalı çiftlere sahiptir, bu nedenle
çekirdeklerin parazitlenmeye karşı daha iyi korunması ve farklı veri
sinyalleri için ayrı çiftlerin kullanılması mümkündür. Evdeki her sensör noktasına CAT7 kablosu çekilebilir. Sensör noktaları sıcaklık sensörleri, varlık detektörleri, ısıtma aktüatörleri, anahtarlar ve benzeri
ürünleri içerir.
Kaynak. voltimum
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Mutlusan Elektrik-Gama Elektromarket İle Yeni Anahtar
Serisi Rita ve Sigorta + Zayıf Akım kutusu Comfort İçin
Tanıtım Toplantısı Düzenledi
Mutlusan Electricity Holds a Promo with the Cooperation of Gama Electromarket
for Its New Switch Series, Rita, and Fuse + Low-Voltage Box, Comfort

M

utlusan Elektrik İstanbul bayilerinden, Gama Elektromarket’
in davetiyle gerçekleştirilen toplantıya bölgeden çok sayıda
bayi ve elektrik uygulayıcısı katıldı. Mutlusan ailesine yeni
katılan ürünlerin sunumunu ilgiyle dinleyen katılımcılar sunum sonrası hem ürünleri incelediler hem de merak ettiklerini sordular.

Mutlusan Elektrik, Mutlusan Akademi adı altındaki ürün tanıtım ve
bilgilendirme toplantılarına İstanbul’da tüm hızıyla devam ediyor.
8 Kasım 2017, Çarşamba günü Mutlusan Elektrik’in bayilerinden,
Gama Elektromarket öncülüğünde İstanbul, Reis Inn Hotel’de düzenlenen toplantı oldukça verimli, bilgilendirici ve keyifli geçti.
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Organized upon the invitation of one of Mutlusan Electricity’s Istanbul
dealers, Gama Electromarket, the promo received the participation of
several dealers and electricians operating in the region. The audience
was very attentive to the presentation for the new products by Mutlusan and they have found the chance to inspect the products to obtain
explanations for their questions.
Mutlusan Electricity continues its product promo and informative
meetings organized by Mutlusan Academy adding yet another one in
Istanbul.
Held in the Reis Inn Hotel with the initiative of Mutlusan Electricity’s
distributor, Gama Electromarket, on Nov. 8th, 2017, the meeting was
very efficient, informative and enjoyable.

Zeynel Yılmaz, Sales and Marketing Director of Mutlusan Electricity,
has delivered the opening speech of the meeting. He has underlined
the innovations, projects and targets of Mutlusan for 2017 and briefed
the participants about their targets for 2018.
After explaining in general the product groups, the meeting was then
followed by a technical presentation of the new Switch & Socket series,
Rita, and Fuse + Low-Voltage Box, Comfort, by Nurdoğan Büyükkeskin, Supervisor of the Electricity & Automation Department, and an
Electricity and Control Engineer. The meeting then continued with a
Q&A session.
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Toplantının açılış konuşmasını Mutlusan Elektrik Satış ve Pazarlama Müdürü Zeynel Yılmaz yaptı. Konuşmasında Mutlusan’ ın 2017
yeniliklerinden, gerçekleştirilen projelerden ve 2018 hedeflerinden
bahsetti.
Toplantının devamında Elektrik & Kontrol Mühendisi, Elektrik &
Otomasyon Bölüm Yetkilisi Nurdoğan Büyükkeskin ise genel ürün
grupları bilgilendirmesinin ardından Yeni Anahtar & Priz serisi Rita
ve Sigorta Kutusu + Zayıf Akım Kutusu Comfort hakkındaki teknik
bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi. Sunumun ardından toplantı
soru, cevaplarla interaktif bir şekilde devam etti.
Ürünleri inceleyen katılımcılar yeni ürün serilerine karşı oldukça ilgiliydiler. Katılımcılar tarafından, Rita Anahtar serisinin; estetik görünümü, renk alternatifleri, montaj kolaylığı, bağlantı çeşitliliği, tırnak
yapısındaki farklılıklar gibi özelliklerinden dolayı memnuniyetlerini
dile getirdiler. Sigorta + Zayıf Akım kutusu Comfort konusunda 1’li,
1-2’li, 2-4’lü, 6’lı, 9’lu, 12’li, 18’li, 24’lü ve 36’lı tüm seri üzerinde
duruldu. Özellikle şık tasarımının yanında camın sağa-sola takılabilmesi, geniş iç hacmi, alçıpan- betopan duvarlara montaj özelliği,
sağlam ve kompakt yapısı üzerinde duruldu. Kuvvetli akım ve zayıf
akımın, kutuda birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilmesi de çok ilgi gördü.
Mutlusan Elektrik, Proje & Kurumsal Satış Müdürü Tolga Palaz ile
Bölge Sorumlusu Hakan Şişli’de tüm misafirlerle tek tek ilgilenerek,
yeni ürünler hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulundular.
Gama Elektromarket’in ortakları Sn. Mustafa Yusufdere ve Sn. Nuri
Odabaşıoğlu’da katıldı. Mustafa Yusufdere bir konuşma yaparak
Mutlusan Elektrik’e ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Mutlusan
Elektrik Satış ve Pazarlama Müdürü Zeynel Yılmaz ise “Bu organizasyonda göstermiş olduğunuz, yoğun çalışma ve yakın ilgi alaka
için şahsınız nezdinde tüm Gama Elektromarket ekibinize teşekkür
ederiz” diyerek kendilerine bir plaket takdim etti.
Takdimin ardından Gama Elektromarket, toplantıya katılım gösteren
müşterileri arasında kura çekilişi ile hediyeler dağıttı. Hediye çekilişi
keyifli ve heyecanlı anlar yaşanmasını sağladı. Gecenin kazananları
sürpriz hediyeleriyle birlikte toplantıdan mutlu ayrıldılar.
Mutlusan Elektrik bayilerinden, Gama Elektromarket öncülüğünde
düzenlenen toplantı davetine katılım yüksek oldu. Mutlusan ailesine
yeni katılan ürünleri yakından da inceleme imkanı bulan misafirler
olumlu geri bildirimlerde bulundular.
Davetliler gerek yeni ürünlerin tanıtımı ve bilgilendirmesinden
memnun kalınırken, akşam yemeği ve hediye çekilişi ile de keyifli
vakit geçirme imkanı buldular.
Mutlusan Akademi’nin bu tarz proje ve toplantılara İstanbul’da bayileriyle birlikte devam edileceği bilgisi verildi.
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Having found the chance to assess the products, participants were
quite interested in the new product series. Participants agreed that
Rita Switch series is preferable for its ease of installation, connection
options, color alternatives, etc. They have emphasized the availability
of 1, 1-2, 2-4, 6, 9, 12, 18, 24, and 36 connection options in Comfort,
fuse + low-voltage box. Features such as replaceable glass, large internal space, ease of installation to drywall and concrete walls, and its
strong and compact design were commended. The fact that the box
accommodates high-voltage and low-voltage in a combined or separated manner drew attention to the product.

Tolga Palaz, Projects & Corporate Sales Director of Mutlusan Electricity, and Hakan Şişli, Regional Director, spent time with each guest and
shared detailed information about the new products.
Mustada Yusufdere and Nuri Odabaşıoğlu, shareholders of Gama Electromarket, were also there. Mustada Yusufdere, in his speech, thanked
Mutlusan Electricity and the participants. “I would like to thank the
Gama Electromarket team for the hard work on and great interest in
this organization,” said Mr. Zeynel Yılmaz , Sales and Marketing Director of Mutlusan Electricity, as he presented a plaque to him. Following
the introduction, Gama Electromarket gave gifts to the participants of
the meeting with a gift lottery. The draw for gifts incited excitement
and joy among the participants. Lucky participants of the night left the
meeting with smiling faces.
The participation level of the reception held with the initiative of Gama
Electromarket, a dealer of Mutlusan Electricity, was very high. Having
found the chance to inspect the new Mutlusan products, participant
gave very positive feedbacks.
Guests have stated that they are pleased with the information they
were communicated about new products and then they enjoyed their
dinner together and had fun with the gift lottery.
Mutlusan Academy announced that they are going to organize similar
projects and meetings in Istanbul in the future.
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Elektrik Dağıtım Şirketleri Yılda En Az
Bir Kere Denetlenecek

E

lektrik dağıtım şirketleri periyodik olarak yılda en az bir kere denetlenecek. Ancak gerek görülmesi veya başvuru üzerine kısmi
denetimler yapılabilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
dağıtım lisansı sahibi şirketlerin faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve lisansları kapsamında izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları
belirleyen Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği’ni bugünkü Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe koydu. Buna göre,

Bu kapsamdaki taleplerinin ilgililerce ivedilikle karşılanması esas
olacak.
Elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım faaliyetleri, kullanıcılar ile ilgili
faaliyetleri, işletme ve bakım faaliyetleri, genel aydınlatma faaliyetleri, mali konular, satınalma ve satış işlemleri ile ilgili faaliyetler, bilişim ve şebeke işletim sistemleri altyapısı, hizmet kalitesi, hukuki süreçler, lisanssız elektrik üretimine ilişkin iş ve işlemler denetlenecek.

şirketlerin periyodik olarak denetimi belirli sürelerde, belirlenmiş
konularda ve yılda en az bir kez denetlenecek. Ancak gerek görülmesi veya başvuru üzerine kısmi denetimler yapılabilecek. Şirketlerden
denetime esas olmak ve yapılacak ön incelemelerde kullanılmak
üzere ilgili her türlü bilgi ve belge istenebilecek. Gerek görülmesi
durumunda, şirket yetkililerinden yazılı veya sözlü bilgi alınabilecek.

Yatırım Planı EPDK Öncesi Denetlenecek
Elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım planı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) sunulmadan önce Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı tarafından yetki devri yapılmış ihtisas sahibi kamu kurum
ve kuruluşları tarafından incelenecek.
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Kaynak : Enerji Günlüğü
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MDF Üretim Prosesi Kurutma Fanlarında
Enerji Verimliliğinin Artırılması

E

nerji tüketiminin çok yüksek seviyelerde olduğu ağaç sektörü
üretim süreçlerinde, enerjiyi daha verimli kullanmayı ve enerji
kayıplarını azaltmayı sağlayan verimlilik çalışmaları, tüketimin
maliyet ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini de kayda değer oranda azaltabilir. Siemens Türkiye, yaptığı bir çalışmada hava debisinin
klape yerine değişken hız sürücüsü ile sağlanması durumunda saatlik 350,4 kWh enerji tasarrufu elde edilebileceğini hesapladı.

Orta Gerilim Değişken Hız Sürücüsü (Sinamics Perfect Harmony - GH180)

Sanayide enerji tüketiminin enerji verimliliği uygulamalarıyla kontrol altına alınması, tüketimin maliyet ve çevre üzerindeki olumsuz
etkilerini minimuma indirmek için en etkili yöntemlerden biridir.
Enerjiyi verimli kullanmanın en uygun yolu ise enerji kayıplarının
yok denecek düzeye indirilmesini sağlamaktır.
Enerji yoğun sektörlerden biri olan ağaç sektöründe, en yüksek enerji
tüketiminin gerçekleştiği MDF (Medium Density Fiberboard) üretim
prosesinde enerji verimliliği uygulamaları önem taşıyor. Siemens, bu
doğrultuda MDF üretim proseslerinde kullanılan ve elektrik tüketim
payı yüzde 15’lere ulaşan önemli enerji tüketicilerden kurutma fanlarında, enerji verimliliğinin artırılarak tasarruf sağlanması amacıyla
bir çalışma hazırladı.
MDF üretim hattında kullanılan kurutma fanları, lif haline getirilmiş
ağacın içerdiği nemi gidermek için ihtiyaç duyulan yüksek debi ve
sıcaklıktaki kurutma havasını sağlar. Bu kurutma fanlarının bastığı
havanın miktarı ve sıcaklığı, proses ihtiyaçlarına göre değiştirilir ve
bu ayarlamalar fanların emiş ya da basma hatlarında bulunan kısıcı
klapeler vasıtasıyla yapılır. Siemens’in gerçekleştirdiği bu çalışmanın
temel hedefi, mevcut durumda proses ihtiyaçlarını basma hattındaki klapenin kontrolü ile karşılayacak şekilde çalışan kurutma fanının,
değişken hız sürücüsü uygulamasıyla daha az enerji tüketirken pro-
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ses şartlarını aynı şekilde sağlaması. Bu sayede fanın sistem olarak
verimliliği artırılır ve önemli düzeyde enerji tasarrufu oluşturulur.
Bu çalışmada, örnek bir işletme için kurutma fanında değişken hız
sürücüsü kullanılmadan önce yapılan ölçüm değerleri ve hesaplamalarıyla; aynı işletmeye değişken hız sürücüsü uygulandıktan sonraki değerler ve hesaplamalar verilerek böylece elde edilen tasarruf
miktarı ve geri ödeme süresi ortaya konuyor. Çalışmada, MDF pres
hattında kullanılan 6,3 kV gerilim ile direk yolverme methodu ile
sürülen kurutma fanında enerji verimliliğini artırmak amacıyla fan
motoruna değişken hız sürücüsü uygulamasının etkileri inceleniyor.
Uygulama sonucu elde edilecek tasarruf miktarı, teorik hesaplamalarla belirlenip uygulama sonrası ölçümlerle karşılaştırılarak doğrulandı.
Çalışma kapsamında incelemesi yapılan MDF pres hattı kurutma fanı
çalıştırılıp kapasite ve güç ölçümleri yapıldı ve mevcut çalışma bilgileri oluşturuldu. Bu fanda yapılan ölçümler ile mevcut fan dizayn
verileri kullanılarak prosese etki eden parametrelerin etkileri analiz
edildi. Ayrıca fanın basma hattında bulunan klape açıklık oranlarının fiili durum ile gerçek durum doğrulaması yapılarak sapma olup
olmadığı kontrol edildi. Mevcut durumda fan kontrolü ayarlanan
motor gücüne bağlı olarak klape açıklığı parametresi ile gerçekleştirilirken, değişken hız sürücüsü uygulaması sonrasında fan kontrolünün prosesin ihtiyacına bağlı olarak klape açıklığı yerine belirlenmiş
proses ölçüm parametrelerine göre hesaplanacak kütlesel debiye
göre değişken hız sürücüsü ile sağlanması durumunda oluşacak
enerji tasarrufu hesaplandı. Bu hesaplamalar uygulama sonrası elde
edilen sonuçlarla karşılaştırıldı.
Fizibilite hesapları yapıldığında, gerekli hava debisinin klape yerine
değişken hız sürücüsüyle sağlanması durumunda saatlik 326,9 kWh
enerji tasarrufu elde edileceği hesaplanırken uygulama sonrasında
gerçekleşen enerji tasarrufu 350,4 kWh olarak ölçüldü. Bu sonuç
yıllık çalışma süresiyle çarpılarak bir yıl içinde tasarruf edilecek
enerji miktarı 2.775.168 kWh olarak hesaplandı. Enerji birim fiyatı
göz önünde bulundurulduğu zaman bu miktarda bir enerji tasarrufunun, gerçekleştirilen yatırımı kısa bir sürede karşıladığı görülüyor.
Ayrıca uygulama sonrası yapılan ölçümler, fizibilite hesaplarının tutarlı olduğunu gösteriyor.
MDF kurutma fanında gerçekleştirilen verimlilik attırıcı bu uygulama
ile MDF üretim hattının enerji tüketimi değerinde %6,0 ‘lık bir düşüş
gerçekleştirilmiştir.
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Teksan Jeneratör’den Çizgi Üstü
İhracat Performansı

E

lektrik-Elektronik ve Otomasyon Sektörünün. En Başarılı Şirket
ödülü Teksan’ın oldu. Kocaeli Sanayi Odası’nın sektörlerinin en
başarılı şirketlerini belirlediği Çizgi Üstü Sektörel Performans
Değerlendirme Ödül Töreni’nin 10’uncusu düzenlendi. Teksan Jeneratör, ihracat performansı ile Elektrik-Elektronik ve Otomasyon
Ürünleri Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli İşletme Kategorisinde ödülün
sahibi oldu.

yenilikçilik ve markalaşma, finansal sonuçlar, dış ticaret, topluma
katkı ve çevre, çalışanların geliştirilmesi ve bilinçlendirilmesi başlıklarını kapsayan 7 farklı kategoride 360 derece değerlendiriliyor.
Finansal sonuçları ve ekonomik başarılarının yanı sıra çevreye,

Teksan Jeneratör
Yönetim Kurulu Başkanı
Özdemir Ata

Ürünlerini 120’den fazla ülkeye ihraç eden Teksan Jeneratör, kazandığı bu ödülle ihracattaki başarısını tescilledi. Teksan Jeneratör
Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ata, sektörünün en başarılı şirketi
ödülünü tüm çalışanları adına aldı.
Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen 10. Çizgi Üstü Sektörel
Performans Değerlendirme Ödül Töreni Wellborn Luxury Hotel’de
gerçekleştirildi. Sektöründe fark yaratarak ülke ekonomisine katkı
sağlayan şirketlerin ödüllendirdiği tören bu yıl da yoğun ilgi gördü.
Kocaeli Sanayi Odası önderliğinde düzenlenen Sektörel Performans
Değerlendirme Ödüllerine başvuran firmalar; verimlilik, istihdam,
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topluma ve sosyal yaşama katkılarıyla fark yaratan şirketlerin ödüllendirildiği organizasyonda Teksan Jeneratör, Elektrik-Elektronik
ve Otomasyon Ürünleri Sanayi Sektörünün Büyük Ölçekli İşletme
Kategorisinde başarı ödülünün sahibi oldu. Teksan Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ata, ihracat performansı ile kazandıkları ödülü, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali
Kartal’ın elinden aldı.
Teksan Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ata, “İhracatta
gösterdiğimiz başarılı performans ile Kocaeli Sanayi Odası’nın Sektör
Başarı Ödülünü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çeyrek asırdır
ekonomimize değer yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkesine inanan ve tüm yatırımlarını bu doğrultuda gerçekleştiren bir
şirket olarak ürünlerimizi 120’den fazla ülkeye ihraç etmekten gurur
duyuyoruz. Kocaeli Serbest Bölge’de devreye aldığımız ve Türkiye’nin
en büyük jeneratör üretim kapasitesine sahip olan ikinci fabrikamız
şirketimize uğurlu geldi. Bu ödülle birlikte yeni başarılar için güç
topladık. Hedefimiz büyüme ve ihracat performansımızı sürdürerek
global pazardaki yerimizi daha da sağlamlaştırmak” diye konuştu.
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CK Boğaziçi Elektrik, Enerjisiyle Müşterilerinin
Konut ve İşyerlerini Güvence Altına Alıyor

T

üketicilerin ihtiyaçlarına göre yeni çözümler üreten CK Boğaziçi
Elektrik, bu kez enerjisi ile ‘sigorta’ desteği veriyor. CK Boğaziçi
Elektrik, aylık elektrik faturası 82 TL ve üzerinde olan abonelere ‘Enerjimle Evim Güvende’, aylık faturası 100 lira ve üzerinde olan
ticarethane müşterilerine ise ‘Enerjimle İşyerim Güvende’ kampanyasıyla ücretsiz sigorta paketi hediye ediyor. Ticarethane müşterileri,
dilerse ‘Enerjimle Evim Güvende’ kampanyasından da faydalanabiliyor.
CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü
Halit Bakal

Türkiye’nin en büyük perakende elektrik satış şirketi CK Boğaziçi
Elektrik, Türkiye’de sigorta sektörünün önde gelen kurumlarından
Güneş Sigorta ile iş birliğine giderek ‘Enerjimle Evim Güvende’ ve
‘Enerjimle İşyerim Güvende’ kampanyalarını başlattı. CK Boğaziçi
Elektrik, kampanya çerçevesinde oluşturulan iki ayrı paketle müşterilerinin konut ve işyerlerine ‘ücretsiz sigorta’ desteği veriyor.
Kampanya kapsamında serbest tüketicilere sunulan ‘Enerjimle Evim
Güvende’ paketiyle tüketime göre 5 bin TL veya 10 bin TL limitle;
‘Enerjimle İşyerim Güvende’ paketiyle ise yine elektrik tüketim
miktarına göre 10 bin TL veya 20 bin TL limitle yangın, doğal afet,
hırsızlık, dahili su basması gibi durumlarda ücretsiz sigorta imkanı
sağlanıyor.
Sigortanın Yanı Sıra Sürpriz İndirim de Var
CK Boğaziçi’nin kampanyasından yararlanmak için her yıl Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen serbest
tüketici limitleri içinde yer almak yeterli oluyor. 2017 yılı için aylık
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elektrik faturası 82 TL, 2018 için ise aylık elektrik faturası 68 TL ve
üzerinde olan tüketiciler serbest tüketici kapsamında yer alıyor.
Bu çerçevede ‘Enerjimle Evim Güvende’ paketinden 31 Aralık tarihine
kadar aylık elektrik faturası 82 TL ve üzerinde, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ise aylık elektrik faturası 68 TL ve üzerinde tüketiciler
yararlanabiliyor. ‘Enerjimle İşyerim Güvende’ paketinden faydalanabilmek için ise tüketicilerin aylık elektrik faturasının 100 TL ve üzerinde olması gerekiyor. CK Boğaziçi Elektrik ile 24 aylık dönem için
‘serbest tüketici sözleşmesi’ imzalayan tüketicilerin konut ve işyerleri
24 ay (2 yıl) boyunca herhangi bir bedel ödemeden sigortalanmış
oluyor. Ticarethane müşterileri, dilerse ‘Enerjimle Evim Güvende’
kampanyasından da faydalanabiliyor.

Müşterilerimizin Her Zaman Yanındayız
İstanbul Avrupa Yakası başta olmak üzere toplam 4,5 milyon aboneye elektrik satış hizmeti verdiklerini dile getiren CK Boğaziçi Elektrik
Genel Müdürü Halit Bakal, “Müşterilerimizin hayatlarının her anında yanlarında olduklarını hissettirebilmek için her geçen gün farklı
özel teklifler sunmaya devam ediyoruz. ‘Enerjimle Evim Güvende’
ve ‘Enerjimle İşyerim Güvende’ kampanyalarıyla şimdi de müşterilerimize sigorta desteği veriyoruz. Lider şirket olma misyonumuzla
müşterilerimize sunduğumuz her özel çözümde sektörünün öncüsü
şirketler ile iş birliği yaparken bu kampanyalarda sigorta sektörünün
lider şirketlerinden Güneş Sigorta ayrıcalığı ile müşterilerimizin yanındayız” dedi.
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Anel Birleşmesinde Yeni Gelişme

S

PK, Anel Telekom ve Anel Elektrik birleşme başvurusunu resen
işlemden kaldırdı. Kurul, güncel finansal tablolarla yeniden
başvurulması halinde birleşme işleminin yeniden değerlendirileceğini şirketlere bildird. Anel Telekomünikasyon ve Anel Elektrik
birleşmesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) söz konusu birleşme başvurusu hakkında, finansal tablo tarihi

esas alındığı, Tebliğ’in 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğincede
Kurul tarafından onaylı duyuru metninin, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az otuz gün önce kamuya açıklanması gerektiği bildirilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu,
4.12.2017 tarih yazısında yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevcut durumda bahse konu talebin birleşme işleminde

ile birleşme işleminin onaylanacağı kurul tarihi arasında altı aydan
fazla süre olması sebebiyle başvurunun resen işlemden kaldırılmasına karar verdi. Bu karar üzerine Anel Telekomünikasyon, 2017 yılı
hesap dönemine ait finansal tablolar ve gerekli diğer belgeler ile
SPK’ya tekrar başvurulacağını açıkladı.
Konu ile ilgili Anel Telekomünikasyon tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
“Sermaye Piyasası Kurulunun Anel Elektrik Proje Taahhüt Tic. A.Ş.
bugün gönderdiği 4.12.2017 tarih ve 29833736-106.01.01-E.13527
sayılı ekli yazısında, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 6
ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca halka açık ortaklıkların taraf oldukları birleşme işlemlerinde, finansal tablo tarihi ile işlemin
onaylanacağı genel kurul toplantı tarihi arasında altı aydan fazla
süre geçmeyecek şekilde düzenlenen ara dönem finansal tabloların

ve başvuru dosyası ekinde Kurul incelemesine sunulan belgelerin
hazırlanmasında esas alınan 30.06.2017 tarihli finansal tablolar
üzerinden sonuçlandırılmasının mümkün bulunmadığını belirtmiş,
29/09/2017 tarihinde Anel Elektrik Proje Taahhüt Tic. A.Ş. tarafından
yapılan başvurunun resen işlemden kaldırıldığını bildirmiştir. Diğer
taraftan, aynı yazı ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli
bilgi ve belgelerin hazırlanarak süresi içerisinde Sermaye Piyasası
Kurulu’na yeniden başvuruda bulunulabileceği hususu hatırlatılmıştır. Bu çerçevede Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Anel Elektrik
Proje Taahhüt Tic. A.Ş. ile birleşilmesine ilişkin olarak 2017 yılı hesap
dönemine ait finansal tablolar ve anılan tebliğ ekinde aranan diğer
gerekli bilgi ve belgeler ile birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin
onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına karar
verilmiştir.” Kaynak : Borsa Gündem
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Günsan’ın Radius Serisi A-TECH Fuarı’nda
Büyük İlgi Gördü
Radius Series by Günsan was the Highlight of A-TECH Fair

T

ürkiye’de anahtar priz sektörünün öncü markalarından Günsan,
yenilikçi serisi Radius’u ve mobil uygulamasını 23-26 Kasım
tarihleri arasında Ankara Congresium’da bu yıl 2’incisi gerçekleşen A-TECH Fuarı’nda sergiledi. Sektör temsilcilerinin ve bayilerinin
katıldığı fuarda Günsan standı büyük İlgi gördü.

Günsan’ın özel tasarım standında, tasarımı ön plana çıkardığı ve ilhamını hayatın her alanındaki yumuşak hatlar ve günümüzün sade,
saf ve minimalist trendlerinden alan yeni serisi Radius ve son tüketiciye cep telefonu üzerinden kendi ürününü tasarlayıp doğrudan sipariş etme fırsatı sunan mobil uygulaması Radius App ziyaretçilerle
buluştu.

Günsan’ın Eqona Pratik serisi içerisinde yer alan telefon tutucu prizler de Günsan standının ve fuar alanının tüketiciler tarafından en çok
ilgi gören ürünleri oldu. TOKİ, Emlak Konut, Kiptaş ve Metro İstanbul
iş birliğinde gerçekleştirilen A-TECH Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik
Sistemler Fuarı kapsamında düzenlenen galada katılımından dolayı
Günsan Elektrik’e plaket takdim edildi.
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Günsan, one of the leading brands of Turkish switch and socket sector,
showcased its innovative product range, Radius, and its mobile app
in the 2nd A-TECH Fair held in Ankara Congresium between Nov, 23rd
and 26th.

Günsan’s Stand was Under the Spotlight in the fair which brings sectorial representatives and distributors together.

Günsan’s new series Radius which lays emphasis on the design being inspired by soft lines and today’s pure, simplistic and minimalistic
trends, and Radius App which offers the end user to design and order
their products through their smart devices were showcased to the visitors of the fair.
Smartphone holder sockets available in the Eqona Pratik series by
Günsan were the most popular products both in Günsan’s stand and
the fair in general. Günsan Electricity was awarded a plaque for its
participation during the gala held as part of A-TECH Smart Building
Technologies & Electrical Systems Fair organized by TOKİ, Emlak Konut,
Kiptaş and Metro Istanbul.
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Legrand Grubu, Yeni Nesil Ürünlerini
Data Center Dynamics’te Görücüye Çıkardı

L

Legrand Group Showcases its New Generation of
Products in Data Center Dynamics

egrand Grubu, bölgenin en büyük veri merkezi ve buluta dönüşüm konferansı olan Data Center Dynamics’te bu yıl da yerini
aldı. Fuara inovasyon anlayışının dışa vurumu olan yeni nesil
ürünleriyle katılan Legrand, ayrıca 2018 yılında lansmanını gerçekleştireceği LCS3 Yapısal Kablolama Sistemleri ve Forte 3-Level UPS
serisini de konferans katılımcılarının bilgisine sundu.

Bina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler konusunda
uzman Legrand Grubu, bu yıl 5 Aralık Salı günü 8. kez kapılarını açan
Data Center Dynamics’e katıldı.
Konferans kapsamında yeni nesil teknolojiyle tasarladığı ürünlerini
sektör profesyonellerine tanıtan Legrand, 2018 yılında lansmanını
gerçekleştireceği LCS3 Yapısal Kablolama Sistemleri ve Forte 3-Level
UPS serisini de konferans katılımcılarının beğenisine sundu. İnform,
Estap, Cablofil ve Raritan markaları ile fuara katılan Legrand, Data
Center uygulamaları için uçtan uca çözümlerini fuar katılımcılarının
bilgisine sundu. 3- Level topolojiyle yüksek verimlilik sunan İnform
Forte UPS serisi, sıcak ve soğuk koridor için estetik tasarıma sahip Estap DCMax kabin, yüksek performans ve esnek çözümleriyle Legrand
LCS3 Yapısal Kablolama Sistemleri’nin yanı sıra çok çeşitli materyallere ve ebatlara sahip tel örgü tava seçenekleriyle Legrand Cablofil
ve tüm isteklere cevap verebilen PX3 serisi akıllı PDU çözümleriyle
Legrand Raritan, konferansta gövde gösterisi yaptı.
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Legrand Group claimed its place in Data Center Dynamics, the largest
data center and cloud transformation conference of the region. Having participated in the fair with its new generation of products which
express the company’s innovative approach, Legrand also introduced
its LCS3 Structural Cabling Systems and Forte 3-Level UPS series which
are to be launched in 2018.
Legrand Group, a specialist in products and systems for building, electricity and digital infrastructures, participated in the 8th Data Center
Dynamics held on December 5th.

Having showcased its new generation of products for the sectorial
professionals, Legrand also introduced its LCS3 Structural Cabling Systems and Forte 3-Level UPS series which are to be launched in 2018.
Claimed its place in the fair with its Inform, Estap, Cablofil, and Raritan
brands, Legrand informed the guests about end-to-end solutions for
Data Center applications. Inform Forte UPS series which offers high efficiency with 3-Level topology; Estap DCMax cabin with aesthetic design for hot/cold aisle; Legrand LCS3 Structural Cabling Systems offering high performance and flexible solutions; Legrand Cablofil made of
mesh with many material and size options; and Legrand Raritan with
PX3 series smart PDU solutions which are ideal for any need made an
appearance in the fair.
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Askaynak’tan Benzersiz Bir Ürün: Powerplus
1000HD Tozaltı Kaynak Makinesi

aynak sektörünün lider kuruluşu Eczacıbaşı-Lincoln Electric Askaynak, sabit akım ve sabit gerilim tozaltı kaynak uygulamaları
için ideal bir tozaltı kaynak makinesi sunuyor: PowerPlusTM
1000HD. En zorlu kaynak koşullarında çalışmak için tasarlanan ürün,
sağlam ve güvenilir yapısının yanı sıra avantajlı paket fiyatıyla da
dikkat çekiyor. Genellikle alaşımsız çelik, düşük alaşımlı çelik ve pas-

inşaa sanayi, rüzgar kuleleri vw basınçlı kap imalatı başta olmak
üzere birçok sanayinin tüm ihtiyacını karşılıyor. Hassas çıkış kontrolü
sayesinde kararlı bir ark oluşturan ürün, analog göstergelere sahip
kullanıcı dostu kontrol paneli sayesinde kaynak sırasında akım ve
gerilim değerlerinin takip edilmesine imkan veriyor. Akımı önceden
ayarlayabilme özelliğine sahip olan PowerPlus 1000HD, şebeke geri

lanmaz çeliklerin kaynağında kullanılan ürün, yarı-otomatik ve otomatik olarak gerçekleştirilen MIG/MAG, özlü tel ve tozaltı kaynağı
uygulamalarının yanında karbon kesme ve oluk açma işlemleri için
mükemmel bir çözüm sunuyor.
40 yılı aşkın tecrübesiyle kaynak profesyonellerine en uygun çözümleri geliştiren Eczacıbaşı-Lincoln Electric Askaynak, tozaltı makinelerindeki uzmanlığını yansıtan PowerPlus 1000HD ile kalite ve
avantajlı paket fiyatı birlikte sunuyor. 1000 Amperde %100 çevrim
oranı ve 1200A maksimum çıkış kapasitesine sahip; yarı-otomatik
ve otomatik olarak gerçekleştirilen MIG/MAG, özlü tel ve tozaltı kaynağı uygulamalarının yanında karbon kesme ve oluk açma işlemleri
için tasarlanan mükemmel bir kaynak makinesidir. Lincoln tozaltı
uzmanlığı ile tasarlanan ürün, sağlam ve güvenilir yapısıyla gemi

lim kompanzasyonu sayesinde, ±%10’luk dalgalanma aralığında
kalınması durumunda kaynak tutarlılığı korunuyor. Güç ünitesinin
Lincoln Electric RoverTM Tractor ile birlikte kullanılması durumunda
sağlam ve güçlü yapıya sahip bir otomatik kaynak sistemi oluşturulmasını sağlayan PowerPlus 1000HD, en zorlu kaynak koşullarında
çalışmak için de ideal.
Lincoln Electric RoverTM Tractor 45o köşe kaynağı yapabiliyor ve dört
çeker yürüyen sistemi sayesinde kaynak başlangıç ve bitişinde mükemmel hassasiyet sunuyor.
Genellikle alaşımsız çelik, düşük alaşımlı çelik ve paslanmaz çeliklerin kaynağında kullanılan PowerPlus™ 1000HD, karbon arkı ile oluk
açma işlemlerinde de kullanılabiliyor ve yerden tasarruf sağlamak
için iki makineye kadar istiflenebiliyor.
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Louvre Abu Dhabi’nin Yangına Dayanıklı
Kabloları Prysmian’dan

P

rysmian Group, Louvre Abu Dhabi Müzesi’nin 500 km uzunluğundaki yangına dayanıklı kablolarını sağladı. Enerji ve
telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri
Prysmian Group, 11 Kasım’da kapılarını halka açan Louvre Abu Dhabi müzesi için 500 kilometreden fazla FP yangına dayanıklı kablo
sağladı.
Şirketin sağladığı yangına dayanıklı FPPLUS ve FPPLUS FLEX kablolar, yangına daha uzun süre dayanımın yanı sıra, bir yangın durumunda alev iletmeme ve düşük duman yoğunluğu ve halojenden
arındırılmışlık gibi özellikler sunuyor. Bu sayede, ziyaretçilerin binayı
boşaltması için gereken süre uzarken, acil müdahale ekiplerinin
daha iyi koşullarda çalışması sağlanabiliyor. Yangına dayanıklı kabloların işlevini sürdürmesi, ayrıca güç kaynağının ve yangın alarm
sisteminin yangın sırasında çalışmasına da olanak veriyor.

Denizde Bir Müze Şehir
Jean Nouvel tarafından tasarlanan Louvre Abu Dhabi, Arap yarımadasındaki en büyük müze olma niteliğini taşıyor. Denizde bir “müze
şehir” olmayı ilham kaynağı olarak belirleyen müze kompleksinde,
Arap yerleşimlerindeki alçak evlerden esinlenilen 23 galeri dahil
kontrastlar yaratan 55 beyaz bina, geçici sergi alanı, bir çocuk müzesi, 200 kişi kapasiteli bir oditoryum, restoran, kafe ve mağazalar
yer alıyor.
Prysmian Group’un Orta Doğu Bölgesi Genel Müdürü Antonio Chiantore şöyle konuştu: “Prysmian olarak bir misyonumuz var: müşterilerimize her türlü uygulama için en uygun, yenilikçi ve ileri teknolojili
kabloları sunmak. Kabloların bina güvenliğinde oynadığı kritik rolü
anlıyor, invasyona sürekli yatırım yaparak sadece en iyi işlevsel kabiliyetlere sahip olan değil, aynı zamanda en yüksek ürün güvenliği
standartlarını karşılayan ürünler sunabiliyoruz. Kablolarımız, bir kez
daha bu nedenlerle, çok değerli sanat eserlerine ev sahipliği yapacak, dünyanın en yenilikçi ve simgesel yapılarından biri için tercih
edildi.”
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Dünyadaki Birçok Prestijli Yapının Kablolarını Prysmian Sağlıyor
Prysmian Group, yüksek teknolojili projelere ve ürünlere odaklanma stratejisi doğrultusunda, altyapı sektörü için geliştirdiği yüksek
performanslı yangın kabloları ürün yelpazesiyle, dünyada güvenliğin en kritik unsurlardan biri olduğu pek çok prestijli binada tesisat
kurulumu yapmış bulunuyor. En dikkat çekici kurulumlar arasında
dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa (Dubai), Guggenheim
Müzesi (Bilbao), dünyanın biyoyakıt kullanan en büyük yenilenebilir enerji projesi Drax Power Station (İngiltere), Batı Avrupa’nın en
yüksek binası The Shard (Londra) ve bugüne dek gerçekleştirilmiş en
yenilikçi mimari projelerden biri olan Marina Bay Sands (Singapur)
öne çıkıyor.
Prysmian Group Türkiye de, Türkiye’nin son dönemde öne çıkan birçok prestijli projesine kablo temin etti. Bu projeler arasında, TEİAŞ
ile birlikte gerçekleştirilen Çanakkale Boğazı Denizaltı Kablo Bağlantı Projesi başta olmak üzere, İstanbul Yeni Havalimanı, Yavuz Sultan
Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal
Tüneli, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Solar Parkı, Dört Büyüklerin
Stadyumları, Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi birçok farklı kablo tipinin tercih edildiği birçok önemli proje yer alıyor.
Yangına Dayanıklı Kablolar Türkiye İçin de Önemli
Prysmian Group bünyesinde gerçekleştirilen tüm çalışmaları ilgiyle
takip ettiklerini ve bu çalışmalara paralel olarak, Türkiye’nin önemli projelerinde yer almaktan büyük gurur duyduklarını belirten
Prysmian Group Türkiye CEO’su Erkan Aydoğdu, “ ‘Türkiye’yi Yarınlara
Bağlıyoruz’ misyonumuzdan hareketle, Türkiye’nin önemli yatırımlarının kablolamasında görev aldık. Ancak Türk Kablo Sektörü’nün
öncü firması olarak, sadece projelere kablo temin etmekle kalmıyor;
aynı zamanda, sektörümüzü geliştirecek her tür çalışma, proje içerisinde yer almaya çalışıyoruz.
Türk Kablo Sektörü’nün yapısını derinden etkileyen, 1 Temmuz’da
zorunlu hale gelen Avrupa Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) bu
kapsamda değerlendirdiğimiz ve sürecin en başından bu yana içerisinde yer alıp, hem ülkemize hem sektörümüze fayda getirmeye
çalıştığımız bir proje. CPR’ın sektörümüzde köklü değişikliklere sebep olacağı çok açık. Üreticiden son kullanıcıya kadar, bu yönetmelikle ilgili kablo sektörünün tüm kesimlerine birçok görev düşüyor.
Biz Prysmian Group Türkiye olarak, ilk günden bu yana bu konuda
elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu konuda, Türk Kablo Sektörü
olarak hep birlikte hareket edersek, ülkemizin ve sektörümüzün çok
daha iyi günler göreceğine gönülden inanıyoruz.”
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Kolen’den Elektriğe Her Saat İçin Ayrı Fiyat
olen Elektrik, perakende müşterisine her saat için ayrı elektrik
fiyatı imkanı sundu. Gün öncesi elektrik pazarındaki piyasa
takas fiyatına endeksli 24 zamanlı yeni tarife devrede. Kolin

K

ruz. Günü 24 saate bölüp, her saat dilimi için farklı kullanım ve ücretlendirme öneriyoruz. Böylece isteyen abone elektriği günün en ucuz
olduğu saat dilimlerinde kullanarak faturasını aşağıya çekebilecek.”

Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Kolen Elektrik’in Genel Müdürü
Kaya Uğur Karayurt düzenlediği basın toplantısında şirketin 2017 faaliyetleri, 2018 hedefleri ve yeni hizmet paketleri hakkında bilgiler
paylaştı. Türkiye elektrik piyasasında bir ilke imza atarak 24 Zamanlı
Tarife adıyla yeni bir hizmet paketi geliştirdiklerini belirtti. Yeni tarifede gün öncesi elektrik piyasasındaki piyasa takas fiyatlarının esas
alınacağını belirten Karayurt şöyle dedi:
“Sektörde üç zamanlı kullanım ve ücretlendirme mevcuttu. Biz saatlik okuma yapılabilen abonelerde biz işi biraz daha öteye götürüyo-

Tüketici Talebine Uymayan Çekilir
Kaya Uğur Karayurt, elektrikte serbest tüketici uygulamasıyla sektörde tüketici taleplerinin hızla değiştiğini belirterek bu değişime
ayak uyduramayan şirketlerin yok olacağı bir dönemin içerisinde
olduklarını söyledi. “Biz bu değişimi kendi bünyemizde en iyi şekilde
yönetiyoruz” diyen Karayurt “Teknolojik açılımlar, şirketimizin büyüme performansına ciddi bir katkı sağlıyor. 2014’ten yılından bu yana
sergilediğimiz yüzde 100’lük büyüme performansı bunun çok açık
bir göstergesi” ifadelerini kullandı. Kaynak : Enerji Günlüğü
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Dikkat! Aboneliğini Üzerine Almayan
Usulsüz Elektrik Kullanıyor

lektrik aboneliğini üzerine almayan tüketicilerin ‘usulsüz elektrik’ kullandığına dikkat çeken CK Boğaziçi Elektrik, önümüzdeki
günlerde bu abonelere önce SMS ve e-posta ile uyarı, ardından
da ihtarname göndermeye hazırlanıyor. Çünkü düzenlemelere göre
başkasının aboneliği üzerinden elektrik kullanmak suç.

Online Hizmetlerimizi Geliştirdik
Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde aboneliği üzerinde olmayan tüketicilerin usulsüz kullanımı ile ilgili madde bulunduğuna işaret eden CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal,
“Elektrik aboneliği başkası üzerine olan kişi ya da kurumlar borçlarını
CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal

Usulsüz elektrik kullanımında yaklaşık 140 liraya varan para cezası
ve daha da önemlisi elektriğin kesilmesine kadar uzanan bir süreç
söz konusu. Tüketicilere aboneliği üzerinize alın çağrısı yapan şirket,
bu sırada işlemleri hızlandırmak amacıyla www.ckbogazici.com.
tr’ye ‘Tık’la Abone Ol’ adıyla yeni bir sayfa ekleyerek abone olmak
isteyen tüketicilere kolaylık sağladı.
Perakende elektrik sektörünün lider şirketi CK Boğaziçi Elektrik, aboneliğini üzerine almayan tüketicilere, “Usulsüz elektrik kullanma, bir
tıkla abone ol” çağrısı yaptı. Bu sırada bir bilgilendirme kampanyası
başlatan şirket, söz konusu abonelere SMS ve e-posta yolu ile önce
uyarı, ardından da ihtarname göndermek üzere düğmeye bastı.
Özelleştirme sürecinin ardından bilgi güncellemeye büyük önem
veren ve bu yöndeki çalışmalarına aralıksız devam eden CK Boğaziçi
Elektrik, aboneliğini kendi üzerine almak isteyen tüketicilere kolaylık sağlamak, süreci hızlandırmak amacıyla www.ckbogazici.com.tr
adresine yeni bir sayfa ekledi. ‘Tıkla Abone Ol’ adıyla devreye alınan
sayfada abonelik işlemlerinin yanı sıra mevcut bilgilerin doğru olup
olmadığı, eksik bilgilerin hangileri olduğu da sorgulanabiliyor.
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ödemedikleri taktirde aboneliği üzerinde bulunan mevcut aboneler
ciddi mağduriyet yaşıyor. Üstelik bu durum yasal düzenlemelere de
aykırı. Usulsüz elektrik kullanımında yaklaşık 140 liraya varan para
cezası, daha da önemlisi elektriğin kesilmesine kadar uzanan bir
süreç mevcut. Oysa artık abonelik işlemleri çok hızlı ve kolay olarak
çözülüyor. Tüketicilerimizin daha hızlı işlem yapabilmesi için son
olarak internet sitemizde ‘Tıkla Abone Ol’ sayfasını devreye aldık.
Yenilikçi çalışmalarla online hizmetlerimizi geliştirdik. Abonelerimizden bilgisi güncel olmayan yaklaşık % 15’ine denk gelen usulsüz
kullanıcıların da aynı hizmetlerden faydalanmalarını istiyoruz” dedi.
Güncel Borç Bilgisi de Sorgulanabiliyor
CK Boğaziçi Elektrik’ in yeni uygulaması üzerinden abonelik işlemlerinin yanı sıra güncel borç, tahsilat bilgilerine ulaşmak ve hesap
hareketlerini görmek de mümkün. Elektrik tüketicileri bu sistem
sayesinde aboneliği üzerine alabilirken abone bilgileri eksik ya da
eski olanlar da abonelik bilgilerini güncelleyebiliyor. Güncelleme ardından fatura bilgilerine ulaşma ve şirket tarafından düzenlenecek
kampanya duyurularından haberdar olma imkanı da sunuluyor.
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Estap’tan DCMax
DCMax by Estap

S

öz konusu kabinet olduğunda yüksek performansın yeni bir
adı var. 1989 yılından beri Türkiye’nin öncü kabinet üreticisi
Estap, yeni nesil DCMax veri merkezi kabinetleri ile sıradanlığa
meydan okumaya devam ediyor. Tasarımı, estetik ve profesyonel görünümünün yanı sıra dört yöne hareket ettirilebilen 19 profilleri ve
1.500 kg yük taşıma kapasitesiyle DCMax, sunucular için maksimum
iç kullanım alanı sağlıyor.

Türkiye kabinet sektöründe Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE)
onaylandığı ilk firma olma özelliğiyle sektördeki gücünü kanıtlayan
Estap, son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği DCMax veri merkezi kabinetleri ile sıradanlığa meydan okuduğunu bir kez daha kanıtlıyor.
Profesyonel Kablo Yönetimi
Sıcak ve soğuk koridor için kusursuz ve estetik tasarıma sahip DCMax
kabinler, kritik veri merkezi altyapıları için güvenilir, esnek ve ölçeklenebilir yüksek performans sunuyor. Yer tasarrufu sağlayarak profesyonel kablo yönetimine de olanak tanıyan DCMax, 1500 kg ağırlığında yük taşımaya uygun konstrüksyiona sahip olmanın ötesinde
1000 kg sismik teste tabi tutularak yük gücünü kanıtlıyor. En iyi hava
sirkülasyonu için yüzde 80 perfore ön ve arka kapılarıyla beğeni toplayan Estap DCMax kabinler, 180˚ açılabilen kapılarıyla kullanıcısına
kullanım kolaylığı sağlıyor. Estetik ve profesyonel görünümü yüksek
performansla taçlandıran DCMax kabinler, IP20 ve IP55 seçenekleriyle Estap’ın üretim bandında hassasiyetin ve kalitenin en yüksek
olarak sağlandığı CNC ve robot teknolojisiyle üretiliyor.
Kritik göreve sahip olan Data Center’ların garanti altına alınmış bir
performans eşliğinde, güvenilir, esnek ve ölçeklenebilir altyapılar
gerektirdiğini savunan Estap, hayata geçirdiği projelerinde enerji
verimliliği yüksek, yönetilebilir çözümler sunuyor.
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When it comes to cabinets there is a new term for high performance.
Turkey’s leader in cabinet production since 1989, Estap is challenging
the ordinary with its new generation of DCMax data center cabinets.
In addition to its design, aesthetic and professional look, DCMax is
offering the maximum space for server with its 19 profiles able to move
in all directions and the capacity of bearing up to 1,500 kg load.
Having proven its sectorial domination, becoming the first firm to
be approved in cabinet sector by Turkish Standards Institution (TSE),
Estap is challenging the ordinary with DCMax data center cabinets
using the state-of-the-art technology.
Professional Cable Management
Offering the ideal and aesthetic design for cold and hot corridors,
DCMax cabinets are providing high performance for critical data center
infrastructures with reliability and flexibility. Also allowing for cable
management, having saved from the space, DCMax has proven its
load bearing capacity being subject to seismic tests of up to 1000 kg in
addition to its capacity to bear up to 1500 kg load. Drawing attention
with its 80% perforated front and rear doors ensuring the optimal
ventilation, Estap’s DCMax cabinets are offering ease of use with their
doors that open 180 degrees. Crowing aesthetic and professional look
with high performance, DCMax cabinets are being manufactured
using CNC and robotics technology with IP20 and IP55 options in the
production line of Estap which do not compromise on precision and
quality.

An advocate of reliable, flexible and measurable infrastructures in
combination with a guaranteed performance are the musts of Data
Centers with critical duties, Estap is offering high energy efficiency and
highly manageable solutions with its projects.
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EWE “2 Şehrin Dokusu” Fotoğraf Sergisini
Buyaka AVM’nin Ziyaretçileriyle Buluşturdu
EWE Introduced “Texture of 2 Cities” Photography Exhibition to its Audience in
Buyaka Mall

T

ürkiye’de 10. yılını kutlayan EWE Turkey Holding, “2 Şehrin
Dokusu” isimli fotoğraf sergisini bu kez Buyaka AVM’ye taşıdı.
22-27 Kasım tarihleri arasında düzenlenen fotoğraf sergisi, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

EWE Turkey Holding, en büyük yatırımlarının olduğu ve Türkiye’nin
sanayi sektörüyle ön plana çıkan illeri Bursa ve Kayseri’nin fotoğraflarından oluşan “2 Şehrin Dokusu” isimli fotoğraf sergisiyle bu kez
Buyaka AVM’deydi. Bursa ve Kayseri’nin modern yüzünü ve kültürel
mirasını yansıtan sergi, fotoğraf sanatçıları Ahmet Çetintaş ve Nuri
Çorbacıoğlu’nun fotoğraflarından derlendi. 22-27 Kasım tarihleri
arasında düzenlenen “2 Şehrin Dokusu” ziyaretçiler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
Sergi EPDK’da Enerji Sektörünü Buluşturmuştu
“2 Şehrin Dokusu” isimli fotoğraf sergisi ilk olarak EPDK’nın (Enerji
Piyasası Düzenleme Kurulu) Ankara’daki Sergi Salonu’nda düzenlenmişti. Alman Büyükelçi Martin Erdmann ve EPDK Başkanı Yardımcısı
Mehmet Ertürk’ün katılımıyla açılan sergi, enerji sektörünün önemli
kurum ve kamu temsilcilerini bir araya getirmişti. EPDK’dan sonra
Bursalı sanatseverler ile buluşan fotoğraf sergisi ilerleyen dönemde
Kayserili sanatseverleri ağırlayacak. EWE Turkey Holding, enerjiyi
sanatla buluşturan fotoğraf sergisiyle faaliyetlerine yeni bir boyut
kazandırmayı amaçlıyor.
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Celebrating its 10th year in Turkey, EWE Turkey Holding brought the
photography exhibition, “Texture of 2 Cities”, to Buyaka Mall. Opened
its doors between November 22 and 27, the photography exhibition
caught the attention of the visitors.
EWE Turkey Holding brought this photography exhibition, a collection of photos from Bursa and Kayseri, both industrial cities with the
largest investments in Turkey, to Buyaka Mall this time. Reflecting the
modern face and cultural heritage of Bursa and Kayseri, the exhibition
consists of the photos taken by Ahmet Çetintaş and Nuri Çorbacıoğlu,
photographers. Organized between November 22 and 27, the photography exhibition caught the attention of the visitors.

The Exhibition Had Brought the Energy Sector Together at EMRA
The exhibition, “Texture of 2 Cities”, was first opened for visitors in the
Exhibition Hall of EMRA (Energy Market Regulation Authority) located
in Ankara. Opened with the participation of Martin Erdmann, German Ambassador, and Mehmet Ertürk, Vice-Chairman of EMRA, the
exhibition had brought the parties operating in the energy sector. After EMRA, the exhibition was introduced to art enthusiasts from Bursa,
and art enthusiasts from Kayseri will be served for in the close future.
EWE Turkey Holding is aiming to open a new dimension in its activities with this photography exhibition which brings energy and arts
together.
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ABB Proses Endüstrileri “Madencilikte ABB
Çözümleri” Semineri Düzenledi
ABB Process Industries Has Held The “ABB Solutions For Mining” Seminar
BB Türkiye Proses Endüstrileri birimi, 30 Kasım 2017 tarihinde
Wyndham Ankara Oteli’nde, madencilik endüstrisine sunduğu
çözümlerle ilgili bir günlük seminer düzenledi. ABB’nin madencilik endüstrisine sunduğu anahtar teslim ve özel çözümlerin

A

ABB Process Industries Turkey team has held a seminar on the companies solutions for mining industry on 30 Nov 2007 in Wyndham Ankara Hotel. In addition to the turnkey solutions and custom solutions
ABB offers to the mining industry, ABB Ability™ platform and digital

yanı sıra ABB Ability™ platformu ve dijital çözümlerin de paylaşıldığı
toplantıda katılımcılar, yazılım ve dijital uygulamaları aynı zamanda
canlı demo sistemi üzerinden de görme ve deneyimleme olanağı
buldu.
Yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen seminerde katılımcılar
ABB’nin sunduğu çözümlere yoğun ilgi gösterdi. Seminerde aynı zamanda ABB’nin Maden, Alüminyum, Çimento ve Yeraltı Madenciliği
Global Grup yetkilileri de yer aldı.
Seminerin açılış konuşmasını, ABB Türkiye Proses Endüstrileri Lokal İş
Birimi Müdürü Mehmet Yetkin ve ABB Maden, Alüminyum, Çimento

solutions are discussed in the seminar and the participants found the
chance to view and experience the software and digital applications
through a live demo system.
Hosted approximately 100 people, the participants paid great attention to the solutions presented by ABB. Authorized personnel of the
Mining, Aluminium, Cement and Underground Mining Global Group
of ABB were also there at the seminar.
Mehmet Yetkin, Director of Process Industries Local Business Unit of
ABB Turkey, and Max Luedtke, Vice Chairman of Mining, Aluminium,
Cement Group of ABB, delivered the opening speeches of the seminar.
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Grup Başkan Yardımcısı Max Luedtke gerçekleştirdi. Yetkililer, madencilik endüstrisindeki gelişmeler ve endüstriyel devrimden ve bu gelişmelere uyumlu olarak ABB’nin Endüstri 4.0 ve dijitalizasyon alanlarında endüstriye yönelik özel uygulamalarından bahsetti.
Seminerin ana konusu olan anahtar teslim çözümler ve dijitalizasyon kapsamında ABB’nin madencilikte yapılanması, ABB AbilityTM
platformu ve madencilik endüstrisine özel geliştirilen MineOptimize çözümleri ve MineOptimize ile değer yaratan dijital uygulamalar
üzerinde duruldu. Enerji ve üretim verimliliğini artıran, işletme hatalarını azaltan, hataların bulunmasını ve doğru karar verilmesini
kolaylaştıran, bakım maliyetlerini azaltan dijital uygulamalar Proses
Kontrolü (Process Control), Enerji Kontrolü (Power Control), Gelişmiş Proses Kontrolü (Advanced Process Control)/Expert Optimizer,
Durum İzleme&Varlık Yönetimi (Condition Monitoring&Asset Management), Entegre Maden Operasyonları (Integrated Mine Operations) (Planlama/Programlama, Sevk ve Filo Yönetimi), Information
Management/Knowledge Manager ve İşbirliği Temelli Operasyonlar
(Collaborative Operations) ele alındı.
Proses Endüstrileri Bölümü’nün yapısı ve sunduğu anahtar teslim çözümler, mühendislik ve proje yönetimi bütünleşik ürün, servis ve sistem çözümleri ile birlikte Proses Endüstrileri Lokal İş Birimi Müdürü
Mehmet Yetkin ve madencilik sektöründen sorumlu Satış Yöneticisi
İlten Karadağ tarafından sunuldu.
Yürütmekte olduğu her projede İş Sağlığı ve Güvenliği konularının
önemine inanan Proses Endüstrileri bölümü, seminerde, özellikle
madencilik sektörü için günümüzde gittikçe daha da önemli hale
gelen İSG konuları ile ilgili de ABB’nin yapmış olduğu uygulamalar
konusunda ayrı bir sunum gerçekleştirdi.
Seminerde, ayrıca, ABB’nin yeraltı madenciliği kapsamında sunmuş
olduğu maden vinç çözümleri ve yeraltı madenciliği kapsamındaki
dijital uygulamalarına da yer verildi. Sevk & iş emri yönetimi, yerleşik makine raporlaması, uzaktan izleme, ekipman performans raporlaması gibi alt uygulamaları olan Mobil Filo Yönetimi (Mobile Fleet
Management), planlama, üretimi yürütme, malzeme izleme, üretim
performans raporlaması gibi alt uygulamaları olan İşletme Yönetimi
(Execution Manager), Madeni Uzaktan Kontrol Etme İstasyonu (Mine
Remote Control Station), Maden Havalandırma Kontrolü (Mine Ventilation Control) uygulamaları, sunumda ele alınan ana konulardı.
ABB’nin madencilik sektörüne sunmuş olduğu bir diğer çözüm
olan öğütme (RMD, GMD, HPGR) ve malzeme taşıma çözümleri de
seminer oturumunda ele alınan konular arasında yer aldı. Dijitalizasyonun vurgulandığı seminerde yapılmış olan her sunuma ilişkin
katılımcıların geri dönüşleri ve seminerin genel değerlendirmesi,
katılımcılardan yine dijital ortamda alındı. ABB’nin Proses Endüstrileri ekibi, katılımcıların olumlu geri dönüşlerini dikkate alarak 2018
yılında da benzeri programları planlamaktadır.

108

www.sektorumdergisi.com

Ocak January 2018

Speakers focused on the developments in the mining industry, industrial revolution and ABB’s custom applications for the sector in Industry 4.0 and digitalization in line with these developments.
ABB’s organization in mining as part of turnkey solutions and digitalization, ABB AbilityTM platform and MineOptimize solutions, custom solutions for mining industry, and digital applications creating
value with MineOptimize brought forward as the main subjects of the
seminar.
Digital applications which improve energy and production efficiency,
which reduce business errors, or make it easier for detecting such errors while making it possible to make better decisions, and reduce
maintenance costs; Process Control; Power Control; Advanced Process
Control/Expert Optimizer; Condition Monitoring&Asset Management;
Integrated Mine Operations; Information Management/Knowledge
Management; and Collaborative Operations were addressed.
Mehmet Yetkin, Director of Process Industries Local Business Unit of
AB Turkey, and İlten Karadağ, Sales Manager Responsible for Mining
Sector, gave presentations about the structure of Process Industries
Department, the turnkey solutions they offer, engineering and project
management, and integrated product, service and system solutions.
Process Industries Department, a department known for holding
Work Safety and Security in high esteem, also made a presentation
of Work Safety and Security issues especially around mining industry
and informed the guests about ABB’s current practices.
Nevertheless, seminar also included the crane solutions for mining
industry and digital applications aimed at underground mining.
Among the main topics of the presentation were Mobile Fleet Management with its practices such as shipping and work order management, embedded machinery reporting, remote monitoring,
equipment performance reporting; Execution Management with its
practices such as planning, production, material tracking, production
performance reporting; Mine Remote Control Station; and Mine Ventilation Control.
Further included in the seminar were grounding (RMD, GMD, HPGR)
and material carriage solutions ABB has been offering to the mining
industry.
Having made digitalization one of its central targets, the seminar also
included the digital feedback of the participants for each presentation and their assessment of the seminar in general.
Process Industries team of ABB is now planning another take of this
seminar in 2018 as a result of the positive feedback of the participants.
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Temsa’nın Elektrikli Otobüsü
MD9 Electricity

G

üler Sabancı: “%100 Türk mühendisliğinin eseri olan otobüslerimizi, bugün dört kıtada ve 66 ülkede yollarda görebiliyoruz.” Ekonomi Bakanlığı koordinasyonuyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) tarafından düzenlenen 6. Türkiye İnovasyon
ve Girişimcilik Haftası, 9 Aralık Cumartesi günü İstanbul Kongre
Merkezi’nde düzenlenen kapanış programı ile sona erdi. Organi-

yatırımlarını bu alanda yoğunlaştıran Temsa’nın küresel bir güç olma
yolunda ilerlediğini görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz.
Temsa’nın, artık teknoloji odaklı bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv üretimi yapan bir teknoloji şirketi konumuna gelmiş olmasından gurur duyuyoruz. %100 Türk mühendisliğinin eseri olan otobüslerimizi, bugün dört kıtada ve 66 ülkede yollarda görebiliyoruz.

zasyon kapsamında, Türkiye’nin önde gelen otomotiv şirketlerinden
Temsa tarafından üretilen MD9 electricity model elektrikli otobüs,
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı tarafından
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edildi. Tüm yazılımı
ve tasarımı Türk mühendisler tarafından geliştirilen araç hakkında
yetkililerden detaylı bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nden Beşiktaş’taki Yıldız
Sarayı’na kadar otobüsün performansını test etti. Bugün ABD pazarında dördüncü konumda bulunan Temsa’nın, toplam ihracatının
12 bine yakın olduğu bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projede
emeği geçenleri tebrik etti.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Güler Sabancı, sanayi başta olmak üzere, faaliyet
gösterdikleri tüm alanlarda yüksek teknolojiye öncelik verdiklerinin altını çizerken, “Yüksek teknolojiye yatırım yapan, inovasyon ve
Ar-Ge ile öne çıkan şirketler fark yaratmayı başarıyor. Son dönemde

Temsa dünya standartlarında teknoloji üretiyor ve daha temiz bir
dünya için yenilikçi ürünlerine her geçen gün yenilerini ekliyor. “Yeni
Neslin Sabancı’sı” olarak, önümüzdeki dönemde de Türkiye ekonomisini dünyada hak ettiği yere ulaştıracak katma değerli üretimin
öncüsü olmaya, teknoloji odaklı çevreci yatırımlarımızla ülkemizin
ve dünyamızın sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmaya devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Sabancı Topluluğu’na İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda
Üç Ödül
Sabancı Topluluğu, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda üç ödüle layık görüldü.
İnovalig Ödülleri’nde, Sabancı Topluluğu şirketlerinden Temsa Ulaşım Araçları, “İnovasyon Döngüsü” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olurken; Kordsa da “İnovasyon Stratejisi” Kategorisi’nde
üçüncülük ödülüne layık görüldü. Ayrıca TİM İnovasyon Özel Ödülleri
kapsamında da Sabancı Holding’e Açık İnovasyon Özel Ödülü verildi.
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Teksan Jeneratör Yenilikçi Ürünleriyle
Power-Gen Fuarı’ndaydı

nerji sektörü Power-Gen Fuarı’nda buluştu.Teksan Jeneratör
yenilikçi enerji çözümleri ile sektörün en büyük buluşmalarından Power-Gen 2017 Fuarı’ndaydı. Las Vegas’ta gerçekleşen ve
enerji sektörünün en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul

ilk hibrit jeneratörünü TÜBİTAK işbirliği ile 2015 yılında geliştirdi.
Dünyada hibrit teknoloji kullanan sayılı şirketlerden olan Teksan
Jeneratör, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına entegre olarak çalışıyor. Böylece yakıttan yüzde 65 tasarruf sağlarken

edilen fuar bu yıl da sektörün nabzını tutmaya devam etti. Ürünlerini
120’den fazla ülkeye ihraç eden Teksan Jeneratör’ün ürün gamında
önemli yer tutan hibrit jeneratör ve mini aydınlatma kulesi PowerGen Fuarı’nda yoğun ilgi gördü.
Enerji sektörünün yakından takip ettiği Power-Gen Fuarı bu yıl da
firmaların yeni ürünlerini tanıttığı bir platforma dönüştü. Pek çok
bölgeden binlerce katılımcı ve ziyaretçiyi buluşturan fuarda yaklaşık çeyrek asırdır yenilikçi çözümleri ile enerji sektöründe hizmet
veren Teksan Jeneratör hibrit jeneratör ve mini aydınlatma kulesi ile
yer aldı. Teksan, Fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gören Türkiye’nin

karbon salınımını da yüzde 80 azaltıyor. Teksan Jeneratör’ün pratik
kullanımı ve az yer kaplama özelliği ile fuarda dikkat çeken bir diğer
ürünü ise mini aydınlatma kuleleri oldu. Boyutları yüzde 52 küçülen ve böylece tek seferde daha çok konteyner yüklemesine olanak
sağlayan mini aydınlatma kulesi, yüzde 57 daha fazla yakıt tasarrufu
sağlıyor ve yüzde 66 daha fazla aydınlık veriyor. Bakım masraflarını
düşüren mini aydınlatma kuleleri daha uzun lamba ömrü ile ekonomik bir çözüm sunuyor. Elektrik enerjisinin olmadığı yerlerde, inşaat
sahaları, yol, köprü projelerinin yapımı gibi pek çok alanda aydınlatma amacıyla kullanılıyor.
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Cosa, Akıllı Enerji Monitörü İle Elde Ettiği Büyük
Veriyi Hanelerde Enerji Tasarrufuna Çevirecek

C

osa’nın Türkiye’de geliştirip ürettiği yeni ürünü “Cosa Akıllı Enerji Monitörü”, hanelerde enerji tüketen bütün aletlerden gelen
veriyi raporlayıp, tüketimin kontrol altına alınmasını sağlayacak. Akıllı enerji teknolojileri alanında uzman Cosa, yeni ürünü Akıllı
Enerji Monitörü’nü çok yakında piyasaya süreceklerini duyurdu. Evlerdeki sigorta kutularına kolayca takılarak çalışan bu yeni ürün ile
enerji dağıtım şirketleri ve son kullanıcılar, evlerde bulunan buzdolabından saç kurutma makinesine kadar tüm elektrikle çalışan alet-

“Hanelerde enerji yönetimini üstleniyoruz” diyen Cosa Kurucu Ortağı
ve aynı zamanda İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Planlaması ve Yönetimi
Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Emre Erkin: “Enerji kaynaklarımızı doğru tüketmek, hane içerisinde tasarruf ve konforu bir arada
sunan teknolojiler geliştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamak en
büyük hedeflerimizden biri. Bu hedefimiz doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdürüyoruz. Yeni geliştirdiğimiz Akıllı
Enerji Monitörü ile de hanelerdeki elektrik enerjisi tüketimini analiz

lerin tükettiği enerji miktarları, tüketim zamanı ve süreleri, enerji
kalitesini ve varsa tasarruf sağlanabilecek fazla tüketimleri hakkında
detaylı bilgi sahibi olabilecek. Kullanım alışkanlıklarını takip ederek
elde ettiği veriyi anlamlandıran ve böylelikle dağıtım şirketlerinin
her haneye özel tarifeler geliştirilebilmesini sağlayacak olan akıllı cihaz, son kullanıcıları da elektrik enerjisi tüketimi konusunda bilinçlendirerek elektrik enerjisinde tasarruf yapabilmesini sağlayacak.
Evlerimizdeki elektrik enerjisi tüketimini ne için, ne kadar ve ne
zaman harcadığımızı bilirsek, o zaman enerjiyi yönetebilir duruma
gelebiliriz.

edip, gereksiz enerji tüketimini tespit ederek kullanıcıları doğru yönlendirerek tasarruf edebilmelerini ve böylelikle konforlu ve tasarruflu bir yaşam sürdürebilmeyi sağlayacağız. Bu teknoloji ile elektrik
dağıtım şirketleri saatlik, günlük, haftalık, aylık enerji tüketimlerini
raporlar halinde alabilecekler ve müşterilerine daha katma değerli,
kişiselleştirilmiş ve de uygun tarifeler sunabilecekler. Biz de böylelikle doğaya ve çevreye kazandırdıklarımızı ölçebileceğiz. Çünkü enerji
tasarrufu sağlamak için öncelikle enerjiyi nerde ve ne kadar tükettiğimizi bilmemiz gerekiyor. Unutmayalım ki ölçmeden bilemeyiz,
bilmeden yönetemeyiz, yönetmeden de tasarruf edemeyiz” dedi.
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Elektrik Sektöründe İş Fırsatları

S

omut verilerle konuşmak gerekirse, geçtiğimiz aylarda Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından elektrik sektöründe yatırım miktarının 5 milyar lira olarak belirlendiği açıklaması yapılmıştı. Hal böyle olunca üretimden dağıtıma, satış ve pazarlamaya

Elektrik Teknikeri: Bu ünvana sahip çalışanlar sektör bünyesinde
hizmet veren işçilerle mühendisler arasında köprü vazifesi görür.
Elektrik teknikerleri çalıştığı alana uygun projeler üretebilir ve kendilerine verilen yetki ölçüsünde bu projelerin uygulanmasında söz

kadar sayısız alanda iş fırsatı ortaya çıkıyor.Yalnızca bununla da sınırlı değil, yenilenebilir enerji tüketimi konusunun önem kazandığı şu
günlerde “yeşil meslek” adı verilen yeni bir meslek alanı da sektöre
dahil olmaya başladı.
Beyaz ve mavi yakalı meslek gruplarına alternatif olarak ortaya çıkan bu yeşil yakalı mesleklerin var oluş amacı mevcut ekosistemi ve
biyoçeşitliliği korumak, doğal çevre tahribatını önlemek. Bu yazımızda sizler için elektrik sektöründe değerlendirebileceğiniz farklı iş
alanlarından birkaçını bir araya getirdik.
Sizi Elektrik Sektöründe Ne Tür İş Fırsatları Bekliyor?
Elektrik sektörünün yakın gelecekte oldukça rağbet görecek birçok
mesleği bünyesinde barındırdığından bahsetmiştik. Sektörde akla
gelen ilk meslekler teknikerlik ve mühendislik.

sahibi olabilir. Elektrik teknikerleri, elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü makine ve tesisatın kurulumu,
bakım ve onarımından sorumludur.
Zaman zaman tek başlarına iş yaparken ekip çalışmasını gerektiren
projeler söz konusu olduğunda çalışma arkadaşlarıyla işi yürütebilir.
Kimi elektrik teknikerleri yeri geldiğinde müşteri ile direkt iletişime
geçebilir.
Elektrik Mühendisi: Sektörde en çok rağbet gören meslekler arasında üst sıralarda yer alan elektrik mühendisliği, piyasada ihtiyaç
duyulan bir iş koludur. Elektrik mühendisleri elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması için gerekli tüm sistem ve cihazların
tasarımı, geliştirilmesi, kullanılması, denetlenmesi ve güvenli olup
olmadığı konularından sorumludur.
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Bunun yanı sıra, elektrik mühendisleri Araştırma ve Geliştirme
merkezlerinde “AR-GE Mühendisi” olarak çalışabilirler. Yüksek lisans
eğitimi alan elektrik mühendisleri çalışma hayatlarına “yüksek mühendis” ünvanıyla devam ederler.

Saha Satış Temsilcisi: Elektrik sektörü adına sağlanan hizmetlerin
müşterilere en uygun seçenekler halinde sunulması ve daha sonra
bu hizmetlerle ilgili geribildirimlerin toplanması konusunda çalışma
yürüten saha satış temsilcilerinin pazarlama konusunda tecrübeli
olmaları gerekiyor.
Müşteri odaklı çalışan ve satış becerileri ile ikna kabiliyetinin önem
kazandığı bu iş kolunda satış temsilcisinin mevcut ürünün çalışma
prensibini ve bununla birlikte pek çok özelliğini de bilmesi de önemli. Aldığı teorik eğitimi sahada tecrübeye dönüştürerek kariyerini
geliştirmek isteyen tüm sektör üyeleri bu meslek dalında başarıya
ulaşabilir.
Sektöre Yeni Bir Soluk: Yeşil Meslekler
Küresel iklim değişikliğinin tüm dünyayı derinden etkilediği günümüzde bilinçli enerji tüketimi de oldukça önem taşıyor. Elektrik
enerjisinin doğal kaynaklardan elde edilmesi için pek çok çalışma
yürüten sektörün önde gelen firmaları, “yeşil meslekler” adını verdiğimiz yeni iş fırsatları da ortaya çıkardı.
Yeşil meslekler içinde en çok bilinen iş fırsatları yenilenebilir enerji
mühendisliği, çevre ve enerji hukuku uzmanlığı, çevre mühendisliği
ve şehir planlama mühendisliği olarak sıralanabilir.
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Yaşam Koçluğundan Doğal Yaşam Koçluğuna
Yenilenebilir enerji ve doğal çevre odaklı bu meslek alanları içinde
en ilgi çekici olan iş fırsatı doğal yaşam koçluğu. Yenilenebilir enerji
mühendisliği ya da çevre mühendisliği gibi alanlardan mezun olup
sosyoloji, psikoloji, psikolojik rehberlik ve danışmanlık gibi alanlarda
kendini geliştiren bireyler artık doğal yaşam koçu olabilecek.
Bu kişiler birlikte çalıştıkları bireylerin yeme-içmesinden, en temel
alışkanlıklarına kadar hayatlarının pek çok yönünde bilinçli tüketici
olmaları ve daha yeşil bir çevrenin inşa edilmesine katkı sağlamayı
hedefliyorlar.
Elektrik Sektöründe İş Fırsatları Bunlarla Sınırlı Değil
Elektrik sektörüne son yıllarda artarak devam eden yatırımlar göz
önünde bulundurulduğunda bu sektörde sayısız iş fırsatı olduğunu söylemek yanlış olmaz sanırım. Elektriğin hayatımızdaki yerini
düşündüğümüzde ise iş olanakları da katlanarak artıyor. Eskiden
yalnızca mühendislik ya da teknikerlik gibi meslekler akla gelirken
bugün yeşil yakalı meslekler ortaya çıkmış durumda.

Dört duvar arasında çalışmaktan sıkılan insanlar için ise saha satış
temsilcisi olup müşterilerle direkt iletişim içinde olmak daha cazip
geliyor. Tabi yalnızca bunlarla sınırlı değil; siz de bayilikler açarak
elektronik cihaz ve malzemelerin satışını yapabilir, işin zanaatını öğrenmek istiyorsanız çıraklıktan başlayarak yükselebilirsiniz.
Teknik bakım elemanı, üretim şefi gibi meslekler de sektörde oldukça rağbet gören iş kolları arasında. Teknik çizim yapmayı sevenler
için ürün tasarım uzmanı mesleğini hatırlatmakta fayda var. Son
olarak, çağrı merkezinde çalışarak tüketicilerin her türlü sorun ve
önerilerine yardımcı olabilirsiniz.
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Senegal’in 10 Yıllık Hayali Limak ve Summa
Ortaklığıyla Gerçek Oldu

D

akar’ın dünyaya açılan kapısı Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı hizmete girdi. Türkiye’nin en önemli altyapı yatırım
şirketlerinden Limak, havacılık sektöründeki yatırımlarına
devam ediyor. İnşaat çalışmaları Limak ile Summa tarafından tamamlanan ve Senegal’in son yıllardaki en önemli yatırım projeleri
arasında gösterilen Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı’nın açılışı,

Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı’nın açılışı, 7 Aralık 2017 tarihinde, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türkiye Cumhuriyeti
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Limak
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir’in yanı sıra iki ülkenin siyaset ve iş dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Toplam 575 milyon euroya mal olan projenin
açılış töreninde konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “Havalimanı inşaatı ve işletmeciliği konusundaki tecrübelerimizi bu projeyle birlikte Senegal’e taşıyacak olmaktan dolayı
büyük gurur duyuyoruz. ‘Güçlü Türkiye’ vizyonuna gönülden bağlı bir
şirket olarak, gelecek dönemde imza atacağımız yeni projelerle, Türk
bayrağını dünyada en iyi şekilde dalgalandırmaya devam edeceğiz”
dedi.
15 milyonu aşkın nüfusu ve coğrafi konumuyla, Batı Afrika’nın giriş
kapısı olarak nitelendirilen Senegal, yıllardır beklediği yeni havalimanına kavuştu. Türkiye’nin ve dünyanın en önemli altyapı ve inşaat
şirketlerinden Limak ile Summa tarafından yapımı tamamlanan Dakar

Toplam Yatırım 575 Milyon Euro
Senegal’in başkenti Dakar’ın yaklaşık 40 kilometre dışında yer alan
havalimanında inşaat süreci 2007 yılında başlamış fakat çalışmalar
bir türlü istenilen seviyeye getirilememişti. Bunun üzerine Limak ve
Summa, Nisan 2016’da, Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı’nın
inşaatının tamamlanması ve 25 yıl işletilmesi işini devralmış, havalimanının kalan yüzde 30’luk bölümü için çalışmalar bu kapsamda
yeniden başlamıştı. 9 yılda yüzde 70’i bitirilen havalimanının kalan
bölümü ise Limak ve Summa tarafından, taahhüt edildiği üzere, yaklaşık 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. 8 aylık inşaat döneminde,
500’ü Türk olmak üzere 1.500 kişi çalıştı. Toplam 575 milyon euroya
mal olan havalimanı ilk etapta yılda 3 milyon yolcuya hizmet edecek, söz konusu rakam 2035 yılında yılda 10 milyon yolcuya kadar
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çıkabilecek. Havalimanı, Limak ile Summa’nın yanı sıra, Senegal
devletinin de ortak olduğu şirket tarafından 25 yıl süreyle işletilecek.
Tecrübemizi Senegal’e Taşıyoruz
Projenin açılış töreninde konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Nihat Özdemir, Türk şirketleri olarak bu süreçte rol almış olmaktan ve verdikleri taahhütleri zamanından önce yerine getirmiş
olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydederken, “Havalimanları bir ülkenin dünyaya açılan kapıları gibidir. Bu havalimanı
da Senegallilerin gurur duyacağı dünyaya açılan yeni ve modern

kapıları olacaktır” dedi. Havalimanı inşaatı ve işletmeciliği konusundaki tecrübelerini söz konusu projeyle birlikte Senegal’e taşıyacaklarının altını çizen Nihat Özdemir, “Limak olarak bugüne kadar pek çok
havalimanının yapımında rol aldık ve almaya da devam ediyoruz. 25
milyon yolcu kapasiteli İstanbul’un ikinci havalimanı olan Sabiha
Gökçen’in terminal binasını 18 ay gibi rekor bir sürede tamamladık.
Şimdi 150 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en büyük havalimanı
olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşaatına ortaklarımızla birlikte devam ediyoruz. Yine 25 milyon yolcu kapasiteli Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminali inşaatına bu yıl başladık, normal
süresinden 2 yıl önce yani 4 yıl içinde bu projeyi de teslim edeceğiz.
Mısır’da Kahire Havalimanı’nın ikinci terminalini bitirdik, şu anda
işletme ve devir sürecindeyiz. Kosova’da Priştine Havalimanı yeni
terminalini yine rekor bir sürede tamamladık şu anda işletiyoruz.
Rusya’da Sovyet dönemi sonrası sıfırdan yapılan ilk havalimanı olan
Rostov Havalimanı’nın inşaatını bitirdik, bugünlerde onun da açılışını gerçekleştireceğiz. Ayrıca yine Rusya’da Volgagrad Havalimanı
terminalini yapıyoruz. ‘Güçlü Türkiye’ vizyonuna gönülden bağlı bir
şirket olarak, gelecek dönemde imza atacağımız yeni projelerle, Türk
bayrağını dünyada en iyi şekilde dalgalandırmaya devam edeceğiz”
şeklinde konuştu.
Batı Afrika’nın Önemli Hub’ı Olacak
Dakar’ın havalimanı işletmeciliği konusunda coğrafi olarak son derece önemli bir konumda bulunduğunun da altını çizen Nihat Özdemir,
“Senegal bizim için sadece potansiyeli bulunan, gelişmekte olan bir
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ülke değil. Aynı zamanda Batı Afrika’nın dünyaya açılan kapısı. Yapacağımız yatırım ve getireceğimiz tecrübe ile birlikte Blaise Diagne
Uluslararası Havalimanı, Batı Afrika’nın önemli hub havalimanlarından birisi haline dönüşecek” dedi.
Yeni Yatırımlara da Hazırız
Türk iş insanlarının Afrika’da önemli yatırımlara imza attığını da
sözlerine ekleyen Nihat Özdemir şu ifadeleri kullandı: “Limak olarak Mozambik ve Fildişi’nde iki çimento fabrikası kurduk. Şimdi ise
Senegal’deyiz. Şirket olarak havalimanı inşaatı ve işletmeciliğinin
yanı sıra, inşaat, altyapı yatırımları, enerji, turizm ve çimento sektörlerinde de faaliyet gösteriyoruz. Bu sektörlerle ilgili Senegal ve
diğer Afrika ülkelerindeki yatırımları yakından takip etmekteyiz.
Senegal’de faaliyette bulunduğumuz diğer sektörlerle ilgili olarak
da yeni yatırımlar yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.
Bizler Türk iş insanları olarak sizlerle birlikte kazanmak ve bu ülkeye
değer katmak için buradayız.”
Yılda 80 Bin Uçak İniş/Kalkış Yapacak
Dakar’da faaliyet gösteren Léopold Sédar Senghor Uluslararası
Havalimanı’nın yerini alacak Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı, toplam 45 milyon metrekarelik bir yüz ölçümüne sahip olacak.
Yeni havalimanın terminal binasının büyüklüğü, 42 bin metrekare
ile mevcut Léopold Sédar Senghor Uluslararası Havalimanı’nın tam
iki katı.

Havalimanında, toplam 44 check-in kontuarı, 20 pasaport kontrol kontuarı, 4 bagaj konveyörü ve 700 araçlık park yeri bulunuyor.
Havalimanına yılda 80 bin uçak iniş/kalkış yapacak. 79 uçağın park
halinde bulunabileceği havalimanı, dünyanın en büyük yolcu uçağı
jumbo jet Airbus A380’nin dahi iniş/kalkış yapabileceği piste sahip
olacak. Yeni havalimanı yıllık 50.000 ton kapasiteli, 5.600 metrekarelik kargo tesisleriyle, Senegal’in ihracatı için de önemli bir role
sahip olacak.
Blaise Diagne Kimdir?
1872-1934 yıllarında yaşamış Dakar valisi ve Fransız politikacı olan
Blaise Diagne, Fransız hükümetinde görev almış ilk siyahi Afrikalıdır.
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BEDAŞ, Personeli ve Araçları İle
Kesintisiz Enerji İçin Kışa Hazır

stanbul Avrupa Yakası’nda 4,8 milyon aboneye hizmet veren
BEDAŞ, sert kış şartları başlamadan kesintisiz enerji için tüm önlemlerini aldı. 1.528 personeli ve 217 aracını olası arızalara karşı
sahada konumlandıran BEDAŞ, 1.404 trafo merkezi ve 307 kilometre
enerji nakil hattının da kapsamlı bakımını yaptı.

Yoğun Trafiğe Karşı Alternatif Besleme Kaynakları
Elektrik dağıtım faaliyetinin aksamadan yürütülebilmesi amacıyla
olumsuz hava koşullarına karşı ekip ve destekleyici donanımların
doğru planlanması gerektiğini dile getiren BEDAŞ Genel Müdürü
Murat Yiğit, “İBB Afet Koordinasyon Merkezi ve Meteoroloji 1. Bölge

Sert kış koşulları henüz yüzünü göstermedi, ancak İstanbul Avrupa
Yakası’nda toplam 4,8 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) şimdiden alarma geçerek
önlemlerini aldı. Kış şartlarında meydana gelebilecek olası arıza ve
kesintilerin en kısa zamanda giderilmesi için 1.528 personelinin sahadaki görev yerlerini belirleyen BEDAŞ, bu amaçla 217 aracını da
müdahale için hazır bekletiyor.
Sahadaki vardiya planını 7/24 esasına göre hazırlayan BEDAŞ, hava
muhalefeti kaynaklı arıza yoğunluğunun oluşmasına karşı da ‘acil
eylem planı’ hazırladı. Böyle bir durumda ekip, malzeme ve ekipman
desteği ile arızaların mümkün olan en kısa sürede onarımı planlanıyor.
Personel ve araç hazırlığının yanı sıra trafo ve nakil hatlarının bakımına da ağırlık veren BEDAŞ, toplam 1.404 trafo merkezi ve 307
km enerji nakil hattına kapsamlı bakım yapı. Malzeme yorgunluğu,
yıpranma ve aşırı yüklenmelerden kaynaklanabilecek arızaların önlenebilmesi amacıyla aynı zamanda 1.538 trafo merkezinde de önleyici bakım çalışması gerçekleştirildi.

Müdürlüğü ile oluşturulan koordinasyon sayesinde meteorolojik
uyarı ve tahminlerden anlık haberdar oluyoruz. Bu sayede ekip sayısının artırılması, ekiplerin trafik yoğunluğunda arızalara müdahalede yaşadıkları zorlukları azaltmak amacıyla kritik lokasyonlarda konuşlandırılması gibi gerekli tedbirlerin hızlıca alınmasını sağlıyoruz”
diye konuştu. Olumsuz hava koşullarında havai hat yoğunluğunun
fazla olduğu Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Kumburgaz bölgelerinin
daha çok etkilendiğine dikkat çeken Yiğit, “Şiddetli rüzgar ve fırtınada direklerin yıkılması, iletkenlerin kopması gibi olaylar yaşanabiliyor. Biz Meteoroloji’nin yaptığı uyarılara göre bu tür durumlara karşı
ön hazırlık yapıyoruz. Yine sorumluluk sahamızdaki en eski yerleşim
alanlarından olan Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde ise sel ve su baskını
kaynaklı arızalar görülebiliyor. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek
için havai hatlarımızda ve trafo binalarımızda önleyici ve planlı bakım çalışmaları yürütüyoruz. Buna ek olarak olumsuz hava şartlarının etkisi ile artan trafik yoğunluğunda, meydana gelen kesintilere
müdahalede gecikme yaşanmaması için alternatif besleme kaynakları oluşturuyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Kaynak : Enerji Haber
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ENIPE 2018 Başlıyor

B

inalarda yalıtım, yüzde 40 enerji verimliliği sağlıyor. “Binalarda Enerji Verimliliği ve İnovasyon” temasıyla gerçekleştirilecek
olan ENIPE Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Fuarı ve Zirvesi, 1114 Ocak tarihleri arasında kapılarını açıyor. Enerji kullanımında ilk
sırada yer alan sanayi ve 2. sıradaki binalara yönelik enerji verimliliği
çözümleri ve ürünler fuarda profesyonellerle ve son tüketici ile buluşacak.
Dünyanın en önemli gündem maddesi olan enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmak, sanayiye ve son tüketiciye yönelik en

Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürü Vekili Tuğba
İçmeli ve ENVER Genel Sekreteri Yeşim Beyla toplantıda konuşmacı
olarak yer aldı.
Enerjinin günümüzün en önemli ve en kritik başlıklardan biri olduğunu söyleyen İDTM A.Ş. Genel Müdürü Rüştü Argıt, enerji verimliliğinin enerji üretimi kadar önemli bir konu olduğuna dikkat çekti.
Enerji Verimliliği Alternatif Bir Enerji Kaynağı
Toplantının moderatörlüğünü yapan İTO Meclis Üyesi, Enerji Verimliliği Derneği İstanbul Şube Başkanı Rasim Mazlum, enerji verimlili-

teknolojik sistemlerin, en yeni ürünlerin sunulacağı ENIPE Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Fuarı ve Zirvesi’nin basın tanıtım toplantısı
Dedeman Otel’de gerçekleştirildi.
İDTM A.Ş. Genel Müdürü Rüştü Argıt, İTO Meclis Üyesi ve Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) İstanbul Şube Başkanı Rasim Mazlum, İSO
Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Kaya, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Zeki Güvercin, İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ertuğrul Şen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel
Müdür Yardımcısı Vekili Murat Oral, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sera

ğinin alternatif bir enerji kaynağı olduğunu, yapılan hesaplamalara
göre verimlilik sağlanırsa elde edilen tasarrufun değerinin, enerji
kaynaklarımızdan üretebileceğimiz enerjiden daha fazla olduğunu
belirtti. “Bizler dernek olarak; ülkemizi kuzeyden güneye, doğudan
batıya dolaşarak enerji verimliliği konusunda toplum bilincini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz” diyen Mazlum, Enerji Takımı adı altında
gerçekleştirilen projelerle evde, okulda, yolda, sanayide her alanda
enerji verimliliğinin önemini anlattıklarını, 2023 yılına kadar 150
milyar lira kaynak oluşturmayı hedeflediklerine anlattı.
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Enerji Takımı’nın üyelerini anlatan Mazlum şöyle devam etti: “Takımın ilk parçası olan “Enerji Hanım” projesi ile bugüne kadar 21 ilde
34 bin kadına ulaştık ve evlerinde nasıl ufak önlemlerle tasarruf
yapabileceklerini, yılda bir çeyrek altın kazanabileceklerini anlattık.
Takımın ikinci oyuncusu olan “Enerji Çocuk” ile 81 İlde 3 yılda 81 ilde
25.000 öğrenciye ulaştık. Enerji Verimli Sanayi Projesi ile sanayide
enerji verimliliğinin önemine dikkat çekmek istedik. Çok basit uygulamalarla sanayide yaklaşık yılda 6,5 milyar lira tasarruf sağlıyoruz.
Enerji Verimli Ulaşım Projesi ile de ulaştırma sektöründe, verimlilik

sağlayıcı çalışmaların ortaya koyulmasını ve bu alanda tüketilen
enerji miktarının düşürülmesini amaçladık. Şoförlerimize “Verimli
Sürüş Teknikleri Eğitimleri” verdik ve vermeye de devam ediyoruz.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığımız işbirliğiyle hayata geçireceğimiz 5. Oyuncusu “Enerji Verimli Bina” Projemizi de 11 Ocak
2018’de fuarda yapacağımız toplantıda kamuoyu ile paylaşacağız.”
Mazlum, “Enerji Verimli Bina” projesi ile Enerji Kimlik Belgeleri olmayan binaların 2020 yılına kadar Enerji Kimlik Belgelerini almalarını konusunun işleneceğini, yalıtımsız binaların ise yalıtım çalışmalarının zorunluluk dışında bir proje dahilinde yapılması ve bina
sakinlerinde konu ile ilgili bilinç oluşturulmasının projenin amacını
oluşturduğunu ifade etti.
Enerji Verimliliği; Düşük Karbonlu Ekonominin Kalbidir
Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Fuarı ve Zirvesi’nin en ucuz enerji
kaynağının enerji verimliliği olduğu algısını bir kez daha ortaya
koyması ve enerji verimli ürünlerin imalatını teşvik etmesi açısından
önemli olduğunu belirten İSO Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Kaya
“Bu açıdan etkinliğin paydaşı olmayı çok önemsiyoruz” dedi.
Enerji verimliliğinin düşük karbonlu ekonominin kalbi olduğuna
dikkat çeken Kaya “Çeşitli önlemlerle, daha verimli binalarla, enerji
verimli aydınlatma, yakıt tasarruflu araçların gelişimi ve sanayide
enerji verimli uygulamalar ile enerji talep büyümesini yarı yarıya
düşürme potansiyeline sahibiz” şeklinde konuştu. “Aynı ürünü AB
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ülkeleri ile karşılaştırdığımızda daha fazla enerji harcayarak üretmek
sanayimizin bir sorunu gibi gözükse de aslında milli bir meseledir”
diyen Kaya şöyle devam etti:
“İnovasyonun etkisiyle gelişen teknoloji dünyamızı hızla ileriye taşıyor. Özellikle dijital teknolojilerin temelini oluşturduğu Endüstri 4.0
hayatımıza son yıllarda girdi. Enerji sektöründe dijital teknolojilerin
kullanımının yaygınlaşması, enerji üretiminin, iletim ve dağıtım
altyapısının akıllı şebeke kavramı ile bütünleşmesi, üretimde teknolojik ürünlerin ve gelişmelerin devreye girmesi ile enerji artık farklı
bakış açısıyla düşünülmesi gereken bir konu. Bu noktada sanayiciler
olarak biz de üzerimize düşeni yapmalı, tesislerimizde enerjiyi daha
az tüketmenin yanında enerjiyi daha az tüketen ürünler üretmeli,
Ar-Ge ve inovasyonu bir firma politikası haline getirmek için çaba
sarf etmeliyiz.”
İşadamları Olarak Enerji Verimliliği Önemli Gündem Maddemiz
Enerji verimliliği konusunda iş adamı olarak bizlere önemli görevler düşüyor diyerek konuşmasına başlayan MÜSİAD Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet Zeki Güvercin, “İnşaat- yapı sektöründe de önemli
ürün ve hizmetler bulunmaktadır. Türkiye’deki iş adamları olarak
enerji verimliliği konusunda çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu anlamda Çevre Bakanlığı ile zirvede imzalanacak protokol
çok önemli bir adım” şeklinde konuştu. Şehirlerimizde enerji verimliliğinin hepimizin gündeminde olduğuna dikkat çeken Güvercin,
“Avrupa’da pek çok uygulama hayata geçirildi. Dizel araçlar trafikten
kaldırılıyor. Bizler de enerji verimliliği konusu uygulamaların ardından giden değil, öncü olmalıyız” dedi.
Enerji Kullanımında Sanayi 1. Binalar 2. Sırada
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Vekili Murat Oral, enerji kullanımında sanayinin yüzde 37 ile ilk
sırada olduğunu, yüzde 35 kullanım ile binaların 2. sırada olduğunu
söyledi. Oran, ithal edilen enerjinin 15 milyar dolarının binalarda
kullanıldığını ifade etti. Binalarda Enerji Kimlik Belgesi uygulamasına dikkat çeken Oral, yapılacak tüm binaların en az C sınıfı belgeye
sahip olmak zorunda olduğunu ifade etti. Oral, 2000 yılından önce
yapılan binaların önemli oranda enerji kullandığını, alınacak tasarruf önlemleriyle yaklaşık yüzde 40 enerji tasarrufu sağlanabileceğini
anlattı.
Sera Gazı Artışında Sanayi Büyük Rol Oynuyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon
Ticareti Şube Müdürü Vekili Tuğba İçmeli, insanlık için ciddi bir tehdit
oluşturan iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadelede geç
kalınması halinde gerekli tedbirlerin maliyetinin de artacağına dikkat çekti. Türkiye’nin bu konuda 2030 yılı yol haritasını belirlediğini
ifade eden İçmeli “Ulusal katkı niyeti olarak anılan bu plan Birleşmiş
Milletler İklim Sekreterliğine sunulmuştur. Bu plan ile Türkiye, sera
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gazı emisyonlarını 2030 yılında referans senaryoya göre %21 oranına kadar artıştan azaltmayı hedeflemektedir” dedi.
Türkiye’nin ulusal sera gazı envanterinin 475 milyon ton olduğunu
ve bu rakamın yaklaşık %75’inin enerji kaynaklı emtialar olduğunu
söyleyen İçmeli şöyle devam etti: “Bu çerçevede enerji verimliliğinin
artırılması, iklim değişikliği ve emisyonların azaltılması öncelikli politika olarak değerlendirilmektedir. Zira enerji kaynakları emisyonlarında en büyük pay bina ve sanayi sektörlerindendir. Bakanlığımızın yürütmekte olduğu kentsel Dönüşüm çalışmaları ile binalarda %
25 ila % 50 oranında enerji verimliliği ve buna bağlı olarak %33 ila
% 40 oranında sera gazı azaltımı sağlanacaktır. Sanayi tesisleri için
oluşturulan online sera gazı takip sistemi ile de ulusal emisyonların
yarısı tesis bazında izlenebilmektedir.”

Yaz saat uygulamasına yönelik bir soruyu yanıtlayan İçmeli “Uygulamaya genelde bireysel olarak bakıyoruz ama bu konuya sadece
bireysel olarak değil, sanayici tarafından bakmamız gerek. Bir üniversite tarafından yapılan araştırmaya göre yaz saati uygulaması ile
sanayide önemli oranlarda kar elde edildi. Hatta yurtdışında yaptığımız toplantılarda Avrupa Birliği’ndeki ülkelerin bu sisteme geçmeye
hazırlandığını söyleyebiliriz” dedi.
15 Milyon Konutta Isı Yalıtımı Yapılmalı
Binaların tükettiği enerjinin, toplam tüketilen enerjinin %40’ına
yaklaştığına dikkat çeken İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ertuğrul Şen, binalarda enerji verimliliğinin odak noktasının ısı yalıtımı olduğunu ifade etti. Şen, Enerji Bakanlığı’nın açıklamalarına
göre Türkiye son on yıl içinde ortalama 44 milyar dolarlık enerji ithalatı yaptığını, enerji bakımından dışa bağımlılığımızın yüzde 75’lere
dayandığını söyledi.
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“Ülkemizde 2018 yılında binalarda daha etkin enerji verimliliği sağlayabilmek için ısı yalıtımsız 22 milyon mevcut bağımsız konutun
en az 15 milyonunda ısı yalıtım seferberliği başlatılmalı” diyen Şen
şöyle devam etti: “Binalarda kullanılan enerjinin yüzde 85’i ısıtma ve
soğutmada kullanılıyor. Yeni binalardaki zorunlu ısı yalıtımı uygulamaları etkin şekilde denetlenmeli, tüketicinin aldatılmasının ve haksız rekabetin önüne geçilmeli. Tüketiciyi bilinçlendirme çalışmaları
yapılmalı. Tüketici enerji verimliliği uygulamaları için uygun finans
kaynaklarına kolaylıkla erişebilmeli.”

ENVER Genel Sekreteri Yeşim Beyla Türkiye’nin 17 sanayicisinin oluşturduğu ve başkanlığını İbrahim Çağlar’ı yaptığı ENVER ile kadın,
çocuk ve sanayicilere yönelik enerji verimliliği projeleri geliştirdiklerini ve uyguladıklarını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile de
binalara yönelik bir proje geliştirdiklerini ifade eden Beyla, ENVER’in
binalara yönelik yeni projesini Ocak ayında paylaşacaklarını belirtti.
Zirvenin Her Günü Ayrı Bir Konu Ele Alınacak
11- 14 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek ENIPE Enerji Verimli
Sanayi ve Ürünler Fuarı kapsamında “Binalarda Enerji Verimliliği ve
İnovasyon” konulu uluslararası bir de zirve gerçekleştirilecek. İGDAŞ,
İETT, İstanbul Enerji A.Ş. ve TURKCELL sponsorluğunda gerçekleştirilecek ENIPE’de düzenlenecek zirve 3 gün boyunca farklı konu başlıklarında devam edecek. ENIPE 2018, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO)
işbirliği ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD)
desteğiyle gerçekleştirilecek. ENIPE Fuar ve Zirvesi’nin sponsorları
ise İGDAŞ, İETT, İstanbul Enerji A.Ş. ve TURKCELL.
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Firmalara Bakanlık Teşviki ISK-SODEX Fuarı’nda

A

vrasya bölgesinin en büyük iklimlendirme sistemleri fuarı
ISK-SODEX, Ekonomi Bakanlığı’nın fuar teşvikleri kapsamına
alındı. Katılımcı sayısının artırılması amacıyla hayata geçen
düzenlemeye göre, ISK-SODEX katılımcıları Bakanlık tarafından verilen yüzde 50 devlet teşvikinden yararlanabilecek. Bu yıl ilk defa düzenlenen “ISK-SODEX Ustalar Ligi 2018” yarışması ile Türkiye’nin en
iyi kombi ustalarının da belirleneceği fuar 7-10 Şubat 2018 tarihleri
arasında gerçekleştirilecek.
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık
Genel Müdürü Alexander Kühnel

Ekonomi Bakanlığı tarafından fuar teşvikleri kapsamına alınan ISKSODEX’te yerli katılımcılar yüzde 50 Bakanlık teşvik desteğinden yararlanacak. Teşvikten yararlanan firmaların 30 bin TL’ye kadar maddi
destek alabileceğine dikkat çeken Hannover Fairs Turkey Fuarcılık
Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları ifade etti: “İklimlendirme
sektörü 2017 yılında ihracata önemli bir katkı sağladı. Bu gelişmenin devam edebilmesi noktasında, firmaların teşvik edilmesi ve
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desteklenmesi yönünde adımlar atılıyor. Bu kapsamda ISK-SODEX
katılımcılarının Ekonomi Bakanlığı teşviğinden yararlanabilecek
olması sevindirici bir gelişme. Bu yıl fuarda çok sayıda firma, fuarı
ziyaret edecek uluslararası satın alma heyetleri ile yeni işbirliklerinin
yolunu arayacak.”
Ustalar Ödül İçin Yarışacak
ISK-SODEX bir yeniliğe daha imza atıyor. İstanbul 2018 Fuarı, bu yıl ilk
defa düzenlenecek olan Ustalar Ligi 2018 yarışması ile bir ilke imza
atacak. Yarışmada zamanlama, doğru montaj, projeye uygunluk ve
estetik kriterlerinde dereceye giren ilk üç kombi ustası Türkiye’nin en
iyi ustası seçilerek ödüllendirilecek.
Borusan Mannesmann, E.C.A., Fıratboru ve Rothenberger sponsorluğunda gerçekleşecek ISK-SODEX Ustalar Ligi 2018 yarışmasını,
sektörün nitelikli teknik personel ihtiyacına dikkat çekerek ustalık
eğitimlerini desteklemek amacıyla düzenlediklerini belirten Kühnel
şöyle konuştu:
“Türkiye’de sanayinin hemen her dalında nitelikli ara elemana ihtiyaç olduğunun bilincindeyiz. Sektörün bu ihtiyaç ve taleplerine
dikkat çekmek istedik. Sertifikalı kalifiye personel yetiştirmek için
eğitim alanında yeni yatırımların hayata geçirilmesi gerekiyor. Eğitimli personelin desteklenmesine büyük önem veriyoruz”.
Türkiye genelinde, ustalık sertifikasına sahip tüm ustaların katılabileceği yarışmanın birincisi 5.000 TL, ikincisi 3.000 TL, üçüncüsü ise
2.000 TL değerinde ödül kazanacak. Yarışmaya başvurular 25 Aralık
tarihinde tamamlanacak.
İklimlendirme Sistemleri Sektörü Masaya Yatırılacak
Fuar sürecinde destekleyici programların yürütüleceği ISK-SODEX’de
katılımcı ve ziyaretçilere tanışma, iş bağlantıları kurma, bilgi ve deneyim paylaşımı konusunda yeni imkânlar sunulacak. Bu yıl katılımcı firmaların sektöre ilişkin kendi çözüm önerilerini de sergileyebilecekleri özel forum alanlarının oluşturulduğuna dikkat çeken Kühnel
şöyle konuştu:
“Bu yıl fuarda, katılımcılarımızın yeni ürün ve çözümlerini anlatabilecekleri bir Forum Alanı oluşturuyoruz. Yoğun ilgi gören bu alanda
30’ün üzerinde kaıtlımcımız sunum gerçekleştirecek. Bunun yanı
sıra, sektörün tüm paydaşları arasındaki diyalogu artırmak amacıyla bu yıl dernek ve odaların gerçekleştireceği etkinliklere de büyük
önem veriyoruz. Fuar süresince birçok dernek ve kuruluşun seminerine ev sahipliği yapacağız. Ziyaretçilerimiz hem Forum Alanı’na
hem de seminerlere ücretsiz olarak katılım gösterebilecekler.
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Philips Aydınlatma 2 Milyarlık LED Ampul
Satışında Yolu Yarıladı

ir milyar LED ampul eşiğini geçen ilk şirket olan Philips Aydınlatma, 2020 yılına kadar 2 milyar LED ampul ve armatür satma
taahhüdünü karşılama yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu sayede elde edilen tasarruf, 30 orta ölçekli kömür santralinin ürettiği
enerjiye ve 12 milyon arabanın yarattığı karbondioksit emisyonuna

mış oldu. Philips Aydınlatma, 2006 yılının Aralık ayında akkor ampullerin kullanımının tüm dünyada aşamalı olarak terk edilmesine
yönelik bir çağrı yapmıştı. O dönemde aydınlatma, tüm dünyadaki
elektrik tüketiminin %19’una denk geliyordu. Bu oran, 2015 yılında Paris Anlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte %15’e düştü ve 2030

eşit. Philips Aydınlatma, hükümetleri, binalarda ve sokak aydınlatmasında %100 enerji verimli aydınlatma hedefine taahhüt etmeye
çağırıyor. Aydınlatmada dünya lideri Philips Aydınlatma, Temiz Enerji Platformu’nun dünya çapında enerji verimliliğini arttırmak için 10
milyar yüksek enerji verimliğine sahip aydınlatma noktasının yerleştirilmesine yönelik gerçekleştirdiği kampanyası ‘Global Lighting
Challenge’ kapsamında, bir milyar ampul ve armatür sattı. Böylece,
2020 yılına kadar iki milyar ampul satma hedefini yarılamış oldu.
Philips Aydınlatma, bu eşiğe ulaşan ilk şirket olurken, iklim değişikliğini yavaşlatmada önemli bir ölçüt olan enerji verimli aydınlatmaya
küresel geçiş çerçevesinde de elde edilen en yeni başarıya imza at-

yılına kadar %8’e kadar düşürülmesi hedefine doğru emin adımlarla
ilerleniyor.
Philips Aydınlatma’da Global Kamu ve Hükümet İşlerinden Sorumlu Başkanı Harry Verhaar “Ulaştığımız bu kilometre taşı, geleneksel
aydınlatma teknolojilerinden LED aydınlatmaya başarılı bir şekilde
geçebileceğimizi ve böylece küresel iklim değişikliği hedeflerine
önemli bir katkıda bulunabileceğimizi gösteriyor. Enerji verimliliği
her yıl %1.5 oranında bir iyileşme gösteriyor ama bu oran ikiye katlanarak yılda %3e yükselirse, o zaman sürdürülebilirlik anlamında
önemli bir yol kat etmiş oluruz.” şeklinde konuştu. Verhaar sözlerine
şöyle devam etti: “LED ampuller, miadını doldurmuş olan aydınlatma
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kaynakları ile karşılaştırıldığında, elde edilen enerji tasarrufu, 30
orta ölçekli kömür santralinin ürettiği enerjiye ve bu sayede sağlanan karbondioksit azaltımı, 12 milyon arabanın yarattığı karbondioksit emisyonuna eşit. Yaratılan etki gerçek ve ölçülebilir.”Sadece
LED ampullere geçmek gibi basit bir aksiyon sonucunda dahi çok
önemli bir enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Bu ampuller, bir de bağlantılı aydınlatma sistemleri ile bir arada kullanıldığında, elde edilen

enerjiye denk. Philips Aydınlatma, beraber daha ileriye, daha hızlı
gidebileceğimizi hepimize gösterdi” dedi. Düzenlenen törende, Philips Aydınlatma, tüm dünyadaki hükümetlere, dünyayı daha enerji
verimli kılma hedefine katılmaları yönünde bir çağrıda bulunarak
aşağıdakileri söyledi:
• 2020 yılına kadar, tüm yeni binalarda LED ya da eşdeğer enerji verimliliği sağlayabilen aydınlatma sistemleri kullanılmalı.

tasarruf daha da arttırılarak aydınlatma amaçlı kullanılan elektrik
%80’lere kadar azaltılabiliyor. 1 milyarıncı LED ampul, aralarında
BM, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Verimlilik için Birlik (U4E)
girişiminin bir parçası olan Küresel Çevre Fonu’ndan yetkililerin de
bulunduğu, çevresel değişimin etki sahibi savunucularının katıldığı
ve Bonn’da gerçekleştirilen özel bir törende, uluslararası hükümet
kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan
bir gruba sunuldu.
Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji Girişimi CEO’su ve BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Rachel Kyte, “Paris’te birçok şirket düşük karbonun mümkün olduğu bir dünya için birçok taahhütte bulundu.
Philips Aydınlatma ise sözlerini eyleme dönüştürdü ve sadece iki
yılda 2020 yılına kadar 2 milyar LED ampul satma hedefini yarıladı.
Satışı gerçekleşen bir milyar LED ampul, 300.000 hanenin tükettiği

• 2025 yılına kadar, tüm sokak aydınlatmaları, LED ya da eşdeğer
enerji verimliliği sağlayan aydınlatma sistemleri ile yapılmalı.
• 2030 yılına kadar, tüm mevcut kurumsal binalarda, LED ya da eşdeğer enerji verimliliği sağlayabilen aydınlatma sistemleri ile donatılmalı. Global Lighting Challenge, Temiz Enerji Platformu’nun bir
kampanyası olup, LED ampuller gibi, tüm dünyada kümülatif olarak
on milyar yüksek verimli, yüksek kaliteli, düşük maliyetli gelişmiş
aydınlatma ürününün satılmasını hedefliyor. Enerji verimli aydınlatmaya geçiş, küresel sera gazı emisyonlarını azaltmada en önemli
kısa vadeli girişimlerden biri olabilir. Uluslararası Enerji Ajansı’nın
2016 yılında yayınladığı bir rapora1 göre, enerji verimliliği 2000 yılından bu yana iyileştirilmemiş olsaydı, dünya %12 daha fazla enerji
kullanmış olacaktı. Bu oran, küresel enerji pazarına bir Avrupa Birliği
daha eklemeye eşdeğer.
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Acıbadem Altunizade’ye Özel Aydınlatma

S

ağlık sektörünün önde gelen markası Acıbadem’in Altunizade’de
açtığı 98.000 m2 büyüklüğündeki hastanenin aydınlatmasının
büyük bir bölümü, projeye 14.000’den fazla ürün tedarik eden
Lamp 83 tarafından üstlenildi. Acıbadem Sağlık Grubu’nun 22. hastanesi olan Acıbadem Altunizade Hastanesi teknik altyapısı, tıbbi
teknolojisi, tüm uzmanlık dallarında sağlık profesyonelleri ve özellikli
merkezleriyle hizmet veriyor. 98 bin m² kapalı alanı ve 350 yatak kapa-

ürünlerin içinde farklı difüzör veya reflektörlerin başarıyla kullanılması
sayesinde; farklı lokasyon veya mimari alanlar arasındaki geçişler başarılı oldu.’ yorumunu yaptı. Projenin genelindeki gerek görsel, gerek
teknik anlamdaki talep ve ihtiyaçlarını karşılayabildiği için Lamp 83’ü
tercih ettiklerini belirten Çelik, sözlerini ‘Proje boyunca çözüm ortağımız olarak aydınlatma hesabı, ürün tasarımı gibi teknik konuların yanı
sıra bütçesel anlamda da projenin ihtiyacı olan her konuda hızlı çözüm

sitesi ile Türkiye’nin en büyük kapalı alana sahip “özel hastanesi” olan
Acıbadem Altunizade Hastanesi, içindeki çocuk oyun alanı, kafeterya,
kuaför, alışveriş alanı gibi özellikleriyle bir hastaneden çok, 5 yıldızlı bir
oteli andırıyor. Çok modern teknolojik altyapısı ve hastalarına sunduğu
ayrıcalıklı hizmetleri sayesinde, hastanenin, uluslararası sağlık turizmi
açısından yeni ve önemli bir çekim merkezi olması planlanıyor.
Acıbadem Proje Yönetimi adına proje kapsamında Lamp 83’ün yaptığı
çalışmaları değerlendiren Sepken Çelik, ‘Lamp 83’ün ürünleri teknik
olarak aradığımız ışık düzeyi ve rengini sağlamanın yanı sıra, görsel
açıdan teknik aydınlatmadan ziyade, daha çok dekoratif birer aydınlatma elemanı olarak öne çıktı. Görsel anlamdaki algı değişmeden,

üreten Lamp 83 ile çalışmak bizim için büyük konfordu.’ diyerek noktaladı. Lamp 83 Satış Grup Müdürü Serhan Acar ise yapılan çalışmayla
ilgili, ‘Sağlık sektörünün en prestijli markalarından Acıbadem’in en
büyük hastanesi için çalışmak, bizi çok mutlu etti.
Lüks bir otel veya kongre merkezini andıran bu sıra dışı projede, teknik
ve görsel ihtiyaçları karşılayabilmek adına, bazı ürünlerimizi modifiye
ederken, bazı ürünleri de sırf bu proje için sıfırdan tasarladık.
Süreç boyunca Acıbadem Proje Yönetimi ve Metex Design Group’la
yakalanan sinerji sayesinde, aslında çok zor olan bir projeyi başarıyla
tamamladık” yorumunu yaptı.
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Projenin Teknik Detayları
Proje için Acıbadem Proje Yönetimi ve Metex Design Group tarafından
Lamp 83’e verilen hedefler içinde tamamen medikal olan MR, Ultrason
vb alanlarla; insanların dolaştığı ve dinlendiği koridorlar, resepsiyon,
bankolar, yeme-içme alanları, bekleme salonları vb. alanların aydınlatma anlamında ayrılması yer alıyordu. Bu alanlarda, insanların ken-

Genel mekanlarda kullanılan dekoratif aydınlatma aygıtları ise daha
çok ışık efekti ve görsel anlamda, mekana katkı yaptı. Bu devasa projenin teknik aydınlatma sorumluluğunu üstlenen Lamp 83, Acıbadem
Proje Yönetimi’nden Elektrik Mühendisi Sepken Çelik’in koordinasyonunda Metex Design Group’un firma sahibi Mimar Sinan Kafadar ve
Mimar Didem Çalışkan Gençsoy ile çalıştı.

dilerini hastanedeymiş gibi değil de, evlerinde veya rahat bir sosyal bir
ortamdaymış gibi hissetmelerini sağlamak için, ışık rengi olarak 3000K
tercih edildi. Böylece, bu genel kullanım alanlarında, görsel konfor düzeyi arttırılmış ve rahat bir ortam hissi yakalanmış oldu. Hasta odası
gibi hem medikal, hem de dinlenme alanlarının kesiştiği yerlerde ise,
hasta yatakları üzerinde, barrisol tercih edilirken, hastanenin tamamında tasarım dili olarak öne çıkartılan görsel kullanım ve aydınlatma
aygıtlarına odalarda da yer verildi.

Lamp 83, Acıbadem Altunizade Hastanesi için, hem seri üretim standart ürünler, hem de projenin ihtiyaçlarına göre geliştirilen özel ürün
çözümleri ile 50 farklı tipte, toplam 14.000 parçanın üzerinde aydınlatma aygıtı üretti.Lamp 83, proje için çoğunluğu projeye özgü özel
tasarımlar olmak üzere, ankastre, sıva üstü, spot ve dış aydınlatma
tiplerinde 50 farklı cins aydınlatma aygıtı üretti. Ayrıca dış mekanlarda, Lamp 83’ün 20 yılı aşkın bir süredir işbirliği yaptığı İtalyan Goccia
firmasının bazı ürünleri de kullanıldı.
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Bursa Caddeleri Işıl Işıl Aydınlatıldı

S

ehir estetiği uygulamaları ile ilçenin çehresine görsel dokunuşlar yapan Yıldırım Belediyesi, aynı zamanda sürdürülebilir çevre
politikası kapsamında kaynakların doğru kullanımı sağlamak
amacıyla enerji tasarrufu gerçekleşmesine öncülük eden önemli
çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda ilçenin önemli ulaşım akslarından olan Teyyareci Mehmet Ali Caddesi’nde Yıldırım Belediyesi Fen

İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dekoratif aydınlatma çalışması
yapıldı. Bu doğrultuda 2,5 kilometre uzunluğundaki cadde boyunca
uzanan orta refüjdeki 84 direkte 118 adet 54W yeşil LED projektör
montajı gerçekleştirildi. Yapılan bu çalışma ile hem dekoratif aydınlatma sağlanarak caddede görsel zenginlik elde edilirken, montajı
yapılan aydınlatma armatürlerinin enerji tasarrufusağlayan özelliğe
sahip olması nedeniyle ihtiyaç dışı tüketimin önüne geçilmiş oldu.
Parklar Aydınlatılıyor
Öte yandan enerji tasarrufu çalışmalarını ilçe genelinde yaygınlaştıran Yıldırım Belediyesi, ilçedeki 122 parkta 929 aydınlatma armatürünü değiştirdi. 220W‘lık armatürlerin 54W‘lık LED armatürlerle
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değiştirilmesi sonucu, parklardaki aydınlatma 3 kat artarken, enerji
tüketiminde ise önemli tasarruf elde edildi. Ayrıca karanlıkta kalan
parkların aydınlatılmasıyla da olası güvenlik tehditlerinin önüne
geçilmiş oldu. 80 parkta yapılan elektrik, tesisat, kaynak bakım ve
onarım çalışmalarıyla da parklarda altyapı hizmetleri sağlanmaya
devam edildi.
Şehir Estetiğine Katkı
Yıldırım’ın ulaşım ağındaki önemli akslardan olan Teyyareci Mehmet
Ali Caddesi’nde yapılan dekoratif aydınlatma çalışmasıyla ilçede görsel zenginlik sağlandığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail
Hakkı Edebali, “Şehrimizde gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmaları
ve kentsel dönüşümün yanında ilçemizin çehresini güzelleştirecek
ve şehir estetiğine katkı sağlayacak uygulamalara da imza atıyoruz.
Şehrimizde ulaşımın önemli bölgesi olan 2,5 kilometre uzunluğundaki Teyyareci Mehmet Ali Caddesi’nde 118 adet 54W yeşil LED
projektör montajı ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi. Şehrimizde
ticaretin kalbinin attığı bölgelerden birinde yapılan bu çalışma ile
hem dekoratif aydınlatma sağlanarak caddede görsel zenginlik elde
edilirken, montajı yapılan aydınlatma armatürlerinin enerji tasarrufu sağlayan özelliğe sahip olması nedeniyle ihtiyaç dışı tüketimin
önüne geçtik. Günümüzde enerji kullanımının son derece yüksek
olması nedeniyle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına enerji kaynaklarında tasarrufa sürdürülebilir çevre politikamız kapsamında büyük önem veriyoruz” dedi.
Hem Tasarruf Hem Güvenlik
İlçedeki parklarda gerçekleştirilen aydınlatma çalışmalarıyla da hem
eski tip armatürleri tasarruflu LED armatürlerle değiştirerek önemli
kazanım sağladıklarını hem de karanlıkta kalan parkların aydınlatılmasıyla yaşanabilecek güvenlik problemlerinin önüne geçtiklerini
vurgulayan Başkan Edebali, “İlçemizdeki parkların aydınlatılma konusuna güvenlik sebebiyle önem veriyoruz.
122 parkımızda 220W‘lık eski tip aydınlatma elemanını 929 adet
54W’lık LED armatürlerle değiştirerek parklarda aydınlatmayı artırırken, enerji tüketiminde ise önemli tasarruf elde ediyoruz. Ayrıca
karanlıkta kalan parkların aydınlatılmasıyla da olası güvenlik tehditlerinin önüne geçilmiş oluyoruz.
Bu şekilde karanlık köşelerin, kuytu bölgelerin madde bağımlılarının
ve güvenliği tehdit eden unsurların meskeni olmaktan çıkıyor. Mahalle sakinlerimiz için parklarımızın güvenli alanlar haline gelmesini
sağlıyoruz” diye konuştu. Kaynak : Yıldırım Belediyesi - Aydınlatma Portalı
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Akıllı Şehir Aydınlatma Sistemi

D

ünya’da ve Türkiye’de elektrik giderlerinin %25’nin aydınlatma için kullanıldığını biliyor muydunuz? Bu durum ülkemize
her yıl yaklaşık 1.5 milyar TL’ye mal oluyor. Evinizdeki ışıkları
söndürebiliyorsunuz, peki ya sokaklar ve parklar? Bunun hem kolay,
hem de etkili bir çözümü var.

ve ömürleri kayıt edilir. Bakım ve onarım iş emri oluşturulur. İş emrine uygun rotalama yapılır. Marka, model, kurulum tarihi, garanti
süresi, gücü gibi bilgiler önceden kayıtlı olduğu için bakım ekipleri
arızaya hazırlıklı giderler. Böylece işçilik, zaman ve malzemeden tasarruf sağlanır.

Logiba akıllı şehir aydınlatma sistemi; ASAS. Park ve sokaklardaki
lambaları akıllı hale getiren Logiba ASAS hem klasik hem de LED
lambalar ile uyumludur. Logiba ASAS‘a entegre edilen hareket, trafik
ve aydınlık sensörleri sayesinde park ve sokaklarda yayalar, bisikletliler ve araçlar her zaman aydınlıkta yol alır.
Trafik yoğunluğunun az olduğu, kimsenin parkta ve sokakta olmadığı zamanlarda aydınlatma düzeyi düşürülür ve gereken zamanda
gerektiği kadar aydınlatma yapılır. Aydınlatma armatürlerinin arıza

Sisteme entegre edilen panik butonu ve kamera sayesinde anlık
alarmlar oluşturulur ve olaylar hakkında ilgili birimlere bildirimler
yapılır.
Sonuç, %50 daha az bakım ve işletme maliyeti, %60’a varan enerji
tasarrufu ve talep edildiğinde yeni fonksiyonlar ekleyebilme imkanı. Dahası bu yatrımınız 2 ile 4 yıl içinde kendisini amorti eder. Bu
sebeple Logiba ASAS aydınlatmalarda tasarruf, güvenlik ve esneklik
sağlayan yerli bir teknolojik çözümdür.
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Pelsan Aydınlatma Ankara’da LED Semineri
Düzenledi
Pelsan Lighting Holds a LED Seminar in Ankara

L

ED seminerlerine hız kesmeden devam eden Pelsan
Aydınlatma‘nın son durağı Ankara oldu. Hilton Garden Inn
Hotel’de düzenlenen LED Semineri‘ne katılım yoğundu. Pelsan
Aydınlatma Genel Müdürü, Yiğit Gögüş, Pelsan Aydınlatma’nın kuruluş hikayesini anlatarak seminerin açılış konuşmasını yaptı. Ardından aydınlatma sektörünün günden güne büyüdüğünü, sektör

The last stop of Pelsan Lighting, and its continued LED seminars, was
Ankara. Held in Hilton Garden Inn Hotel, the LED Seminar was a highlight. Roya Eivazi, Marketing Director, participated in the event as the
representative of Lighting Portal. Yiğit Gögüş, General Manager of Pelsan, delivered the opening speech for the seminar with a story from
the first days of Pelsan Lighting. Mr. Gögüş drew attention to the fact

hacminin 2011 yılında 1,7 milyar Dolar iken 2017 yılında 5 milyar
Dolar‘a çok hızlı şekilde yükseldiğini ve elektrik tüketiminde aydınlatmanın payının %20 oluğuna değindi.
Son 10 yıl itibariyle ihracat rakamları arttıkça ithalat rakamlarının
düştüğünü, Pelsan Aydınlatma yıllık 5 milyon adet ürün üreterek
65 ülkeye ihracat yaptığını söyledi. Firma kendi laboratuvarında
aydınlatma armatürlerine ENEC sertifikası verebiliyor. Laboratuvar
hizmetleriyle diğer üreticilere de yardımcı oluyor.
Yiğit Göğüş, 2016 yılında Yılın Aydınlatma Firması seçildiklerini belirtti ve bu anketi düzenleyen Aydınlatma Portalı‘na teşekkürlerini
iletti. Sunumlar ışık kaynaklarının tanıtılması, LED ürün çeşitlerinin
anlatılmasıyla devam etti. Dış cephe aydınlatmalarında yapılan hatalara dikkat çekildi ve sadece LED armatür kullanılmasının başarılı
bir aydınlatma tasarımı anlamına gelmediği belirtildi.

that lighting sector has been growing every other day, and that the
sectorial volume has increased up to $5 bln in 2017 once it was $1.7
bln in 2011, not to mention the share of lighting in power consumption
reaches up to 20%.
Mr. Gögüş further stated that in the last decade, import rate is decreased as the export rate is increased and that Pelsan Lighting is exporting to 65 countries and producing 5 million products a year. The
firm is capable of awarding ENEC certificate to its lighting products in
its own labs. It is also offering its laboratory services to other manufacturers operating in the sector. Yiğit Göğüş said that his company
was voted the Lighting Firm of the Year in 2016 and thanked Lighting Portal for organizing such a survey. Presentations on light sources,
and LED products followed the opening speech. Special attention has
drawn to the mistakes being done in building facade lighting and it
was emphasized that the sole use of LED lighting products does not
always mean that it is a successful lighting design.
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Genel Aydınlatma Eksikliklerine Ek Süre ve
Para Cezası
Extension of Time and Fines for General Lighting Deficits

E

lektrik dağıtım şirketlerine armatür veya direklere ilişkin eksiklerin giderilmesine ilişkin süre verilecek ve bu süre zarfında
eksiklikler giderilmezse her bir direk ve armatür için 500 lira idari para cezası verilecek. Torba Tasarı olarak bilinen 7061 sayılı ‘Bazı
Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Power Distribution companies will be granted an extension for the
time period they need to eliminate any shortcomings of the lighting
products and lighting poles, and in case of failure to do so, they will be
fined TL 500 for each dysfunctional luminaire and lighting pole.
Also known as the ‘Bag By-Law’, “The Law Requiring Amendments to
Certain Tax Laws and Some Other Laws” no.7061, approved in Parliament

Buna göre, elektrik dağıtım şirketlerinin denetimleri haricinde de
genel aydınlatma kapsamında tespit edilen yanmayan, yerinde
olmayan armatür ve/veya direklere ilişkin eksiklerin giderilmesine
ilişkin süre verilecek.
Belirlenen sürelerde eksikliklerin giderilmemesi durumunun tespiti
ile belirlenen her bir direk veya armatür için Bakanlığın Kurula bildirmesini müteakip Kurul tarafından beş yüz Türk lirası idari para cezası
verilecek.
Tespit edilen eksikliklerin giderilmesine ilişkin verilecek süreler ve
eksikliklerin tespit esasları yönetmelikle belirlenecek.

General Assembly on 28 November 2017 has been published in the Official Gazette and has become effective.
Accordingly, power distribution companies will be granted an extension of time in order to replace any broken, dysfunctional or missing
luminaires and/or lighting poles which were detected during both internal and external inspections. Any failure to do so in the given time
will translate into fine of TL500 for each lighting pole or luminaire
upon the detection of such failure and instruction received from the
Ministry by the Council.
The extension of time granted to eliminate the deficits and the basics
of deficit detection will be communicated in the regulation.
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Guardian Clarity İle Beyoğlu’na Yeni Bir Bakış;
Yapı Kredi Kültür Sanat Binası

Y

apı Kredi Kültür Sanat binası, Teğet Mimarlık imzasıyla geçirdiği renovasyonun ardından kısa süre önce Beyoğlu, Galatasaray’daki yerinde yeniden kapılarını açtı. Kültür sanat meraklılarını semte tekrar kazandıracak olan binanın ziyaretçileri, Guardian
Glass ürünü Guardian Clarity ile tasarlanan yeni cephe sayesinde
Beyoğlu’nun tarihi ve bugünü buluşturan özgün atmosferini en şeffaf haliyle soluyacak.

Çok yüksek ışık geçirgenliği sunarak, düşük yansıma elde edilmesini
sağlayan Guardian Clarity™ anti-reflekte cam, sunduğu alışılmışın
ötesinde işlevsellik ve göz alıcı görüntü ile çarpıcı cepheler için geliştirilmiş en ideal çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Aşırı yansımanın
görüntüyü bozduğu her yerde sağladığı ‘yansıtmama’ etkisi ile tasarımı bulunduğu noktada odak noktası haline getiren Guardian Clarity™ anti-reflekte cam, İstiklal Caddesi üzerinde dikkatleri üzerine

Beyoğlu, İstiklal Caddesi’nin merkez noktası Galatasaray Meydanı’ nda
konumlanan ve Alman Mimar Paul Schmitthener tarafından 1958
yılında tasarlanan Yapı Kredi Kültür Sanat Binası (YKSS), Teğet Mimarlık imzasıyla geçirdiği renovasyonun ardından yeniden açıldı.
Yapılan renovasyonda kütlesi, İstiklal Caddesi ve Ara Sokak’a bakan
cephe düzeni, kat hizaları ile dikey taşıyıcıları aynen korunan binanın meydana baktığı noktada tamamen içi boşaltılarak yepyeni bir
cepheyle meydana kazandırıldı.
Yapı Kredi Kültür Sanat Binası’nın gerek orjinal yapının hatırasına
saygı göstermek ve toplumsal belleğe hitap etmek amacıyla korunan eski cephelerinde, gerekse de bambaşka bir deneyim sunarak
meydana açılan yeni cephesinde Teğet Mimarlık’ın tercihi olağanüstü şeffaflık sunan Guardian Clarity™ anti-reflekte cam ürünleri
olmuş.

toplayan YKKS’de kullanıcılara etkileyici ve bölünmemiş bir Beyoğlu
manzarası sağlarken, kişinin semtin atmosferinden kopmadan keyifli ve kaliteli zaman geçirmesine olanak tanıyor. Binanın, kitabevi,
sergiler ve salon arasındaki dolaşımı bir canlının iç yapısı gibi meydan tarafından izleyenler için sergilenebilirken, binaya tırmanan
izleyiciye çeşitli işlevler arasındaki seyahatinde İstiklal Caddesi ve
Galatasaray Meydanı’nı farklı açı ve yüksekliklerden tecrübe etme
fırsatı sunuluyor. Bunlarla birlikte en can alıcı duraklardan birini,
YKKS koleksiyonundaki en önemli eser olan İlhan Koman’ın “Akdeniz
Heykeli” tutuyor. Dünya çapında ikonik binalar için geliştirdiği son
teknoloji ürünleri ile Türkiye’de de hızla ilerleyen Guardian Glass, tarihi dokunun en çok hissedildiği Beyoğlu’nda YKKS’ye sağladığı katkı
ile kentsel hafızaya saygı gösterirken bir yandan da sıra dışı cephe
tasarımlarında yarattığı farkı kanıtlıyor.
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Işığın Tedavi Amaçlı Kullanımı

P

rofesyonel aydınlatma tasarımcılarının, ışığın sağlığımız ve
kendimizi iyi hissetmemiz üzerinde derin etkileri olabileceğini
anlamaları gerekir. Işık, çoğu eski kültür toplumlarında tedavi
amaçlı kullanılırken, 21. yüzyılın başından beri ışık tıbbı alanında
araştırma faaliyetlerinde belli bir kıpırdanma görülüyor. Yıl içinde
binlerce makale yayınlanıyor. Bu noktada, aydınlatma tasarımcılarının belli ilgi alanlarına göre uyarlanan ışık terapisi alanında bazı
güncel araştırma çalışmaları konusunda kısa bir güncelleme var.

Ryberg Finsen’e tıp dalındaki ilk Nobel ödülü verilmiştir. Bu ödülün
arkasındaki öncü çalışma foto terapi alanında yapılmıştır. 1930’lu
yıllarda keşfedilen antibiyotiğin geniş kullanımı ile ışık terapisi tekrar bir “tıbbi batıl inanç” olarak görülmüş ve ikinci bir önemli keşif
yapılana kadar gelişime uğramamıştır.
Beden İçin Işık: Tıbbi Uygulamalar
İlk keşifler ışığın; hücreler içindeki metabolik süreçleri sağlayabildiği
ve üstelik bu işlemi bir dizi biyo-kimyasal karmaşık süreçlerle yaptığı

Güneş ışığı en önemli enerji kaynağıdır ve dünyadaki tüm yaşamı
sağlar. Bu nedenle güneş ışığının insan sağlığı üzerinde etkisi şaşırtıcı değildir. Işığın tedavi aracı olarak kullanımı, insanlık tarihi kadar
eskidir ve eski Mısır, Hint, Yunan metinlerinde bahsedilmektedir.
Güneş ışığı Antik çağda helyo terapi olarak hem en saf şekli hem
de değerli taşlar ve diğer renkli malzemeler ile tıpta önemli bir yardımcı araç olmuştur. Güneş ışığının rolü Batı’da yüz yıllarca dikkate
alınmamıştır, çünkü Hristiyanlık helyo terapiyi bir tür güneşe tapma
olarak görmüş ve batıl inanç olarak yasaklamıştır. Ancak 19. yüzyılın
sonuna doğru insanlar tekrar güneş ışığı ile ilgilenmeye başlamıştır.
Bu dönemde ışık tıbbına büyük saygı gösterilmiş, 1903 yılında Nils

belirlenmiştir. Tüm bunlar bu alanda çalışan en önemli araştırmacı,
Prof. Tiina Karu tarafından foto-biyo modülasyon olarak adlandırılmaktadır. Prof. Karu insan hücrelerindeki minicik yüksek enerji tüketimli mitokontrileri, çoğunlukla kırmızı ve enfraruj alanına yakın
ışık frekansları ile sınırlı ışık simülasyonlarının ana alıcıları olarak
tanımladı. Bu bilgi “Low-Level-Lasertherapie / LLLT” olarak adlandırılan düşük seviyeli lazer terapisi başlıklı yepyeni bir araştırma
alanına yol açtı. Termal olmayan lazer ışık enerjisi sinir hücreleri ve
yumuşak doku hücrelerini yenilemek üzere tedavide kullanılıyor. Artık LLLT giderek daha fazla kabul görüyor. Dünya çapında foto-biyo
modülasyonun temel hücresel süreçlerine yönelik araştırmalar artı
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yor ve farklı renkleri belli etkileri keşfediliyor. Örneğin, mavi ışık akne
tedavisinde, sarı-turuncu ışık cildi germede, kırmızı yaraları iyileştirmede, enfraruj eklemlerin yükünü almada kullanılıyor. Son yılların
en ilginç gelişmelerinden bir başkası da transkranyel ışık terapisi.
Bu terapide beyin hücrelerinin iyileşmesi için enfraruj ışığı kranyum
içinden veriliyor. Aynı tedavi enfarktüs, demans ve depresyon gibi
bulguları da azaltabilir.

İkinci önemli keşif ise ışığın, hormon sistemimizi önemli ölçüde
etkileyecek ancak görünmeyen büyük etkileri olmasıdır. Bunlar
göz sinirinden ayrı görülmelidir. Göz siniri gözden, büyük beyinde
primer görsel kortekse kadar görme sisteminin birbiri ile bağlantısı
olan nöronlar zinciridir. Işığın görünmeyen görsel etkileri olabileceği
yüz yıllardır tahmin ediliyordu. Ancak, 2000 yılında foto reseptörlerinin yeni bir türü olumlu olarak tanımlandı. Bunlar melanopsin
proteinini salgılayan ve vücutta biyolojik reaksiyonlara neden olan
iPRGC’lerdi (Intrinsic Photosensitive Ganglial Cells). Melanopsin
önce Invertebraten içinde tanımlandı ve sonra memeli hayvanlar
yerine omurgasız hayvanlar ile ilişkilendirildi. iPRGC’ler doğrudan
hipotalamus’a bağlı ve hem melatonin düzeyimizi hem de zirkadyan ritmimizi etkiliyor. Mevsime bağlı depresyonların tedavisi için
buradan “Bright-Light-Therapy” terapisi ortaya çıktı. Bu uygulama
bugün herkes tarafından “ışık terapisi” olarak algılanıyor ve bu şekilde kabul görüyor. Bu bulgu aydınlatma tasarımcıları için derin
sonuçlar doğurdu. Artık aydınlatma planlamaları ve tasarımları sadece ekonomik ve estetik unsurları dikkate almayacak aynı zamanda
sağlığımızı da etkileyecekti. Oturma odalarındaki ışık içindeki mavi
miktarı, renk ısısı (Grad Kelvin) olarak ifade edilerek tasarımın kilit
unsuru yapıldı. Genelde aslında her şey açıktı: Öğleden önce ve öğle
saatlerinde uyanıklık halini sürdürmek için yüksek renk ısısı (5.000
Grad Kelvin) ve akşamları, günün ritmini tamamen yok etmemek
için düşük renk ısıları (3.000 Grad Kelvin’den daha az, sarımsı bir
renk) kullanıldı.
Son 10 yıl içinde ışığın görünmeyen etkileri konusunda bir hayli
yazıldı çizildi. Bu konu ile ilgili olarak yıl içinde yüzlerce araştırma
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çalışması yayınlanıyor ancak bunlar konunun sadece olağanüstü
karmaşıklığının altını çiziyor. Yukarıda bahsedilen genel tavsiyeler
aslında geçerliliğini korumaya devam ederken 2010 yılından itibaren giderek daha fazla şüphe oluştu.
Birkaç yıl önce alanında tanınmış 14 araştırmacıya “ışığın melanopsin yaşında ölçümü ve uygulanması” konusunda görüşleri soruldu.
Onlar da şu sonuca vardılar: Basit kurallar büyük bir olasılıkla yararlı
olduklarıkadar zarar da veriyorlar. Ve hatta en iyi uygulamalardan
bahsedildiğinde belli koşullar altında uzmanlar da farklı görüş bildiriyorlar. Bugünün karmaşıklıkları çok çeşitli. Kendi melanopsin
pigmentine tepki olarak görünmeyen iPRGC’ler de görsel foto reseptörlerden – çubuk ve koniler – iletiyorlar. Ortaya çıkan ışığa olan
zirkadyana hassasiyet, artık hem görünen hem de görünmeyen uyarı ve sinyalleri birbirine bağlayan karmaşık bir ağ olarak görülüyor.
İlk model, 460 nanometrede (nm) bir melatonin baskılamasına göre
ayarlanıyor. Bugün zirkadyan hassasiyetin tayfı farklı, lineer olmayan modellerle tarif ediliyor. Burada 490 nm ile bir ucun ortalama
kayması söz konusu. Bugüne kadar beş farklı adede kadar iPRGC
tanımlandı. Her biri kendi hareket tayfına ve dentritik ağ yapısına
sahip. Farklı iPRGC türlerinin ve de “geleneksel” çubuk ve konilerin
çok önemli dereceli farklı tepki hızları, retinanın sinir düğümleri

hücre matrisi içinde karmaşık zamansal ve alansal dinamiği olduğuna işaret ediyor. Görünen ve görünmeyen sistemlerin açık bir
şekilde birbirinden farklılaştırılması artık geçerli değil. iPRGC’lerin
hipotalamusun üzerinde etki ettiği ve görme için önemli olan tüm
beyin alanlarına etki ettiği tahmin ediliyor. Buna göre bunlar görsel
algının unsurlarını da etkiliyor. İç saatimiz, zirkadyan ritim renk ısısı
değeri değil gerçekten daha çok gün doğumu ve güneş batımındaki
renk ısısının yoğun çeşitleri ile kumanda ediliyor ki tüm bunlar “İnsan Merkezli Aydınlatma Tasarımı” üzerinde geniş sonuç doğuruyor.
Eğer tüm bunlar size biraz karmaşık geliyorsa, kendinizden şüphelenmeyin. Çünkü yalnız değilsiniz.
Bundan sonraki yazımız “Işık Hijyeni:LED Uyuşmazlığı ” ile devam
edilecektir. Kaynak: pldturkiye / Anadi A. Martel
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Banyo ve Tuvaletlerde Aydınlatma Nasıl Yapılır?

E

vlerimizde banyo ve tuvaletler sıkça vakit geçirdiğimiz yerler değildir. Ancak bu alanlarda aydınlatma evin diğer bölümlerinden
daha az önemli görülmemelidir. Her alanın aydınlatılmasının
kendine göre bir önemi ve bazı gereklilikleri vardır. Banyolar için 150
lüks aydınlatma seviyesi yeterli görünürken, tuvaletler için ise 100
lüks önerilmektedir.

Banyolar için 150 lüks aydınlatma seviyesi yeterli görünürken, tuvaletler için ise 100 lüks önerilmektedir. Banyo ve tuvaletlerde kısa
süreli bulunduğumuzdan, aydınlatma elemanlarına ışığın tam
parlaklığına ulaşması için yeterli süreyi tanımayız. LED aydınlatma
armatürleri veya LED lamba ile donatılmış aydınlatma elemanları
anında %100 parlaklıkta ışık verdiğinden bu alanlar için iyi bir

Evlerimizde banyo ve tuvaletler sıkça vakit geçirdiğimiz yerler değildir. Ancak bu alanlarda aydınlatma evin diğer bölümlerinden daha
az önemli görülmemelidir. Her alanın aydınlatılmasının kendine
göre bir önemi ve bazı gereklilikleri vardır. Banyo aydınlatmasında
nelere dikkat edilmelidir gelin birlikte bakalım.
Özellikle banyolar nemli ve ıslak alanlardır. Bu yüzden aydınlatmada
kullanılacak ürünler yüksek derecede IP korumalı olmalıdır. Aydınlatma armatürlerinin IP44 veya daha yüksek derecede korumaya sahip olması önerilir. Buna ek olarak kullanılacak aydınlatma elemanı
metal ise paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

seçenektir. Banyoda en az iki adet aydınlatma armatürü kullanılması
tavsiye edilir. Banyoda ayna etrafında hassas işler yapıldığından kusursuz bir aydınlatma gereklidir. Ayna etrafından görev aydınlatmalarıyla genel aydınlatmaya ek bir aydınlatma yapılabilir.
Özellikle yaşlı bireylerin konakladığı evlerde banyo ve tuvaletlerde
gece aydınlatması da unutulmamalıdır.
Banyo ve tuvaletler kullanılmadığı zamanlarda mevcut aydınlatma
seviyelerini %20’ye indirerek gece boyunca aydınlatmayı sürdürmek, güvenliğin arttırılmasına yardımcı olacaktır.
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Dış Aydınlatmada LED’e Dönüşüm
Tamamen Geri Tepti

E

nerji tüketimini azaltmak için dünya genelinde birçok ülke dış
mekan LED aydınlatmasına geçiyor. Ancak yeni araştırmalara
göre bu katı hal çözüm beklenen enerji tasarrufunu sağlamadığı
gibi ve daha kötüsü, her zamankinden daha fazla ışık kirliliği yarattı.
Uluslararası bilim adamları ekibi uydu tabanlı sensörleri kullanarak
gezegenimizin yüzeyinin gece aydınlık ya da karanlık olup olmadığını anlamak ve LED’lerin küresel ölçekte enerji tasarrufu sağlayıp
sağlamadığını belirlemek için uğraşıyordu. LED’ler, OLED’ler ve
PLED’ler gibi katı hal aydınlatmanın devreye girmesiyle geleneksel

aydınlatmadan – elektrikli filamentler, gaz ve plazma gibi – geçişin
büyük enerji tasarrufu sağlayacağı düşünülüyordu ve umutlar bu
doğrultudaydı. Bununla birlikte, son araştırmalara göre LED’lerin
kullanımı pek çok bölgede enerji tasarrufu nedeniyle daha fazla ışık
kullanmayı seçen bir “geri tepme” etkisi yarattı.
Gerçekten de yeni sonuçların gösterdiği gibi son birkaç yıl içinde
dünya genelinde dış aydınlatma miktarı arttı. Araştırmacılar yeni
yayınlanan çalışmayla Avrupa’nın yarısı ve Kuzey Amerika’nın dörtte
birinde büyük ölçüde bir “gece” kaybına dikkat çekiyor.
Bu sonuca Suomi NPP hava uydusunda bulunan Day-Night-Band
(DNB) enstrümanı tarafından toplanan yüksek çözünürlüklü görüntüleri analiz ettikten sonra ulaşıldı. Bu sensör 2.460 feet (750 metre)
uzaysal çözünürlüğe sahip ve 500-900 nm aralığında “görünebilir”
(insanların 400-700 nm aralığında gördüğü düşünülürse). Geleneksel lambalar DNB’nin algılayabileceği kızılötesi ışık da yayarlar ve
LED’ler ise sensörün göremediği çokça mavi ışık üretirler. Şehirler
dış mekan ışıklarını LED’e geçirdikçe bilim adamları uydu tarafından
gözlemlenen ışığın azaldığını gördüler. Bu da insan gözünün parlaklığının aynı gözüktüğü anlamına gelir.
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Tüm bu çalışmanın sonucunda aydınlatma sağlanmış olsa da veriler
küresel ölçekte LED’lerin dış mekan aydınlatma uygulamaları için
enerji tasarrufu sağladığı hipoteziyle tutarlı olamadı. Daha önce
de belirtildiği gibi DRB insanların görebileceği düşük dalga boylu
mavi ışığı algılayamıyor. Dolayısıyla, gezegenimizin özellikle zengin
bölümlerinde LED’e geçişle algılanan ışığın azalması gerekir. Ancak
azalmak bir yana aynı seviyede kalıp bazı durumlarda arttı bile.
Bu çalışma önemli, çünkü tahmin edilen 2 konuyu destekliyor. Işık
kirliliğinin oranı dünya çapında artıyor ve dış aydınlatmada eski
teknolojilerden LED’ye geçmek beklendiği gibi kullanılan enerjinin
azalmasına yardımcı olmuyor.
Gece fazla kullanılan aydınlatma hayvanlara, bitkilere ve mikroorganizmalara zarar veren ciddi bir çevre kirleticisi olarak düşünülür.
Ancak insan sağlığı için de kötü çünkü metabolik bozukluklara yol
açan biyolojik sirkadiyen ritmi de bozuyor.

Yeni çalışmayla bağlantılı olmayan Exeter Üniversitesi’nden topluluk
ekolojisti Thomas Davies, geceleri yapay ışığın küresel olarak yaygın
bir kirletici olmasının sır olmadığını söylüyor ancak genişleme hızını
tahmin etmek teknik olarak çok zor. Araştırmacılar bu sorunun çözümünün aslında oldukça basit olduğunu söylüyor ve geceleyin ışıkla
olan ilişkimizi aşamalı olarak değiştirmemizi istiyorlar.
Dış aydınlatma armatürlerinin yukarı ışık atmayacak şekilde dönüştürülmesi tek başına problemi %50 azaltabilir. Yani bu, doğrudan
ufukta ışık yayılmadığı anlamına geliyor. Armatürleri düzgün tasarlar ve sadece gerekli yere ışık atmaları sağlanabilirse ışık kirliliğini
daha da azaltabiliriz. Son olarak, renk sıcaklığı daha düşük ışık kaynakları seçerek, mümkün olduğunca az kısa dalga boylu (mavi) ışığı
yaymalarını sağlayarak ışıklarımızın biyolojik zararını azaltabiliriz
ama bu değişiklikleri gerçekleştirmenin en etkili yolu kamu politikası, bu nedenle bu ilkelerin tüm dünyadaki yerel, bölgesel ve ulusal
yasalara dönüştürülmesini teşvik etmeliyiz. Kaynak: PLD Türkiye
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İç Mimar Eda Tahmaz: “Yeni Yıl, Dekorasyonda
Minimalist ve Çevreci Yaklaşımla Geliyor”

K

ullanıcı odaklı olarak fonksiyonel tasarım anlayışı ile konut iç
mekan tasarımlarında konforu ve estetiği bütünleştiren Edda
Mimarlık Kurucusu İç Mimar Eda Tahmaz, yeni yıl ile beraber
gelen yeniliklerin başta ıslak mekanlar olmak üzere tüm yaşam alanlarımızdaki yansımalarını analiz etti. Stil, renk, doku ve malzemelerdeki 2018 trendlerini değerlendiren Tahmaz, kişilerin fazlalıklardan
arındırılmış, daha kompakt mekanlara yönelmeye başladığını vurgulayarak geleceğin konut iç mimarisinde yaşanacak değişimlerde
minimalist ve çevreci bir yaklaşımın hakim olacağı görüşünde.

ken, mutfaklar da salonla birleşiyor ve yemek odalarının fonksiyonu
mutfaklara yükleniyor. Islak mekanlarda bu sene hakim olan koyu
gri ve siyah tonları ile 2018 yılında da özellikle mutfak zeminlerinde
sıklıkla karşılaşacağımızı belirten Eda Tahmaz’a göre, lacivert, yeşil,
mor gibi canlı renkli veya naturel ahşap mutfak dolap kapaklarını,
siyah ya da beyaz mermer veya akrilik tezgah malzemelerle tamamlayarak dinamizmi kolay bir şekilde mekana katmak mümkün.
Mat ya da parlak ayırt etmeden kullanılacak olan bakır ya da pirinç
renkli metal kulplar, doğal efekt verilmiş veya ham malzemeler yeni

Yeni yıl ile beraber yaşam alanlarında fark yaratmak isteyen kişiler
için 2018 yılında konut iç mekanlarında sıklıkla rastlayacağımız
trendleri aktaran İç Mimar Eda Tahmaz, vaktimizin büyük bir kısmını geçirdiğimiz banyo ve mutfak gibi ıslak mekanların da artık birer
yaşam alanına dönüştüğünü vurgulayarak, stil, bütünlük, kullanılan
malzemeler ve renkler gibi değişim yaratacak püf noktalar ile mekanların yeni yıla nasıl adapte edilebileceğini aktardı.
Gelişen ve hızlanan şehirli yaşamının bireyler üzerinde yarattığı
etki sonucunda, daha çok bireyin ön planda olduğu kompakt yaşam alanlarının bir tercih sebebi haline gelmesi ile önem kazanan
kriterlerin başında, aynı mekan içerisinde farklı fonksiyonların çözülebilmesi geliyor. Azalan oda sayısı ile beraber alanlar da küçülür-

yıl trendleri içerisinde ön plana çıkarken ıslak alanlarda ahşap, mermer ve seramik bu sene de vazgeçilmezler arasında. Klasik tarzdaki
çizgilerinden şaşmayanlar için ise, modern mobilyalar ve minimalist
lambalar kullanarak dekorasyonda sürprizler yaratılabileceği önerisini getiren Tahmaz, çeşitli aksesuar ve yeşil bitkilerle yeni yılda ıslak
mekanlara samimi ve sıcak bir kimlik kazandırılabileceğini vurguluyor.
Aydınlatmada ise sadece yeni yıla özgü olarak değil, her zaman gün
ışığının tercih edilmesi, beyaz ışıktan uzak durulması gerektiğini
ifade eden Tahmaz, günümüz şartlarına uygun olarak dekorasyona
hakim olan minimalist anlayış doğrultusunda azalan mobilya sayısı
ile beraber çevreye duyarlı ürünlere ağırlık verileceğine de dikkat
çekiyor.
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GMW MIMARLIK, Kurucu Üyesi Olduğu Avrupa
Mimarlar Birliği’ne 17 Yıldır Aktif Olarak Katkıda Bulunuyor

K

uruluşundan bu yana yurt içinde ve yurt dışında pek çok nitelikli mimari ve iç mimari projeye imza atan GMW MIMARLIK,
Avrupa’nın önemli pek çok merkezinde yerleşik ve dünyanın
çeşitli yerlerinde çok farklı projelere imza atan 20’den fazla saygın
mimarlık ofisinin üye olduğu Avrupa Mimarlar Birliği’nin (European Architects’ Alliance) kurucu üyelerinden biri olarak uluslararası
tecrübe ve iş yapma anlayışı ile geniş bir proje yelpazesi deneyimi
üzerine kurulmuş ortak bilgi birikiminin üretilmesine 17 yıldır katkıda bulunuyor.

Ali Evrenay Özveren, Dicle Demircioğlu ve Pınar İlki Emekçi liderliğinde başta havalimanları, tren istasyonları ve kurumsal yapılar
olmak üzere farklı fonksiyonlarda pek çok nitelikli mimari ve iç mimari proje üreten GMW MIMARLIK, her ülkenin sadece bir mimarlık
ofisi tarafından temsil edildiği Avrupa Mimarlar Birliği’nin (European
Architects’ Alliance) kurucu üyelerinden biri olarak 2000 yılından bu
yana aktif olarak birlik içerisinde yer alıyor. Üye ülke sayısı her geçen
yıl artan Avrupa Mimarlar Birliği; Londra, İstanbul, Brüksel, Berlin,
Milano, Helsinki, Dublin, Kopenhag, Amsterdam gibi Avrupa’nın
önemli pek çok merkezinde yerleşik ve dünyanın çeşitli yerlerinde
çok farklı projelere imza atan 20’den fazla saygın mimarlık ofisinin
üyeliğinden oluşuyor.
Avrupa Mimarlar Birliği (European Architects’ Alliance), Avrupa’nın
farklı ülkelerindeki mimarlık ofislerinin, karşılıklı yarar prensibine
dayalı olarak bir araya gelip 2000 yılında kurdukları bir işbirliği platformu. Kuruluşundaki temel amaç, çok güçlü yerel bilginin yanında
uluslararası tecrübe ve iş yapma anlayışı ile geniş bir proje yelpazesi deneyimi üzerine kurulmuş ortak bir bilgi birikimi platformu
yaratmak olan birlik, bu bilgi birikiminin, birlikte ya da tekil olarak
üstlenilen projelerde, müşteri odaklı çözümlerin üretilmesi amacıyla
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kullanılması; kurulan ortak platform üzerinden gerektiğinde toplamda 600’ü aşan çalışan sayısı ile aynı dili konuşan büyük bir ekip
ile çalışma olanağının yaratılması ve bu yolla da müşterilere en hızlı
ve en iyi mimarlık hizmetinin verilmesini hedefliyor.
Avrupa Mimarlar Birliği (European Architects’ Alliance) üyeleri, yılda
iki kez düzenli olarak bilgi paylaşımında bulunmak ve stratejik kararlar almak üzere toplanıyor. Bunların ilki her yıl Mart ayında MIPIM
organizasyonu döneminde Cannes’da yapılarak, mevcut ve potansiyel müşteriler ile de görüşmeler organize edilebilmesi hedefleniyor.
Diğer toplantı ise her yıl Eylül ayında, bir mimarlık ofisinin ev sahipliğinde farklı bir ülkede gerçekleştiriliyor. Olağan gündem haricinde,
ev sahibi mimarlık ofisinin belirlediği program dahilinde, toplanılan
şehre özel mimari geziler yapılması da yıllar içinde gelenek haline
gelmiş.
GMW MIMARLIK’ın 2007 yılında İstanbul’da ev sahipliği yaptığı Avrupa Mimarlar Birliği yıllık toplantısı, bu yıl Helsinki’de gerçekleştirildi. Geleneksel olarak her mimarlık ofisinin son bir yılda gerçekleştirdiği çalışmalarının Pecha Kucha yöntemi ile sunulması ile başlayan
bu yılki toplantının ana gündem konularından biri de hızla gelişen
teknoloji ile entegrasyon ve yeni yazılım programlarına geçiş oldu.

Pek çok uluslararası projeye imza atan GMW MIMARLIK, uluslararası
projelerin başarıyla yönetilebilmesi için şart olan yerel teamül ve çalışma kodlarına adaptasyonun oldukça çaba ve zaman alan bir süreç
olduğunun altını çizerken, Avrupa Mimarlar Birliği sayesinde farklı
ülkelerde bu bilgilere sahip ve birlikte çalışmaya alışkın oldukları yerel iş ortakları ile çok ciddi zaman kazandıklarını, ayrıca Avrupa’daki
mimarlık pratiğini çok yakından takip etme şansı yakaladıklarını
belirtiyor.
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Işık Kirliliği Nedir?
Light Pollution

1

00 yıldan daha kısa bir süre önce herkes görkemli bir gece gökyüzü görebilirdi. Şimdi ise dünyadaki milyonlarca çocuk yaşadıkları yerlerde Samanyolu’nu göremiyor. Gece yapay ışığın kullanımının artması ve yaygınlaştırılması yalnızca evren görüşümüzü
bozmakla kalmamakta, çevreyi, güvenliğimizi, enerji tüketimimizi
ve sağlığımızı olumsuz yönde etkilemektedir.
Çoğumuz Hava, Su ve Toprak Kirliliğine Aşinayız Ancak Işığın
Da Kirletici Olabileceğini Biliyor Muydunuz?
Yapay ışığın uygunsuz veya aşırı kullanımı – ışık kirliliği olarak da
bilinir - insanlar, yaban hayatı ve iklim için ciddi çevresel sonuçlar
doğurabilir. Işık kirliliğinin nedenleri arasında şunlar bulunur:
Kamaşma (Glare): Görsel rahatsızlığa neden olan aşırı parlaklık.
Gök Parlaması (Skyglow): Yerleşik alanlarda gece gökyüzünün
aydınlatılması.
Işık Taşması (Light trespass): Işığın amaçlanmamış veya gerekli
olmadığı yeri aydınlatması.
Aşırı ve Karışık Işık (Clutter): Parlak, kafa karıştırıcı ve aşırı ışık
kaynakları grupları.
Işık kirliliği, endüstriyel medeniyetin bir yan etkisidir. Dış ve iç aydınlatma, reklam panoları, ticari mülkler, ofisler, fabrikalar, sokak lambaları ve aydınlatılmış spor mekanları bu kirliliğe neden olmaktadır.
İşin gerçeği, gece kullanılan dış aydınlatmanın verimsiz, aşırı aydınlık, kötü hedeflenmiş, uygun olmayan kapaklı ve çoğu durumda
tamamen gereksiz olması. Bu ışık ve ışığı yaratmak için kullanılan
elektrik, insanların aydınlatmak istedikleri gerçek nesnelere ve alanlara odaklanmak yerine gökyüzüne giderek boşa harcanmaktadır.
Işık Kirliliği Ne Kadar Kötü?
Dünya nüfusunun çoğunluğu ışık kirliliği olan gökyüzü altında yaşarken, aşırı ışıklandırma uluslararası bir endişe kaynağıdır. Kentlerde veya banliyölerde yaşıyorsanız, bu tür kirliliği görmek için yapmanız gereken tek şey, geceleri dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaktır.
2016’da çığır açan Yapay Gece Gökyüzü Parlaklığının Dünya Atlası’na
(World Atlas of Artificial Night Sky Brightness) göre, dünya nüfusunun yüzde 80’i parlak gökyüzünün (skyglow) altında yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avrupa’da halkın yüzde 99’u doğal bir
gece yaşayamaz.
Bulunduğunuz yerdeki ışık kirliliğinin ne durumda olduğunu görmek isterseniz, şehrinizin ışıklarının kuşbakışı görünümü için Dünya
Atlası (World Atlas) verilerinden veya NASA Blue Marble Navigator’danoluşturulan bu interaktif haritayı kullanın.
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Less than 100 years ago, everyone could look up and see a spectacular
starry night sky. Now, millions of children across the globe will never
experience the Milky Way where they live. The increased and widespread use of artificial light at night is not only impairing our view of
the universe, it is adversely affecting our environment, our safety, our
energy consumption and our health.

Most Of Us Are Familiar With Air, Water, And Land Pollution,
But Did You Know That Light Can Also Be A Pollutant?
The inappropriate or excessive use of artificial light – known as light
pollution – can have serious environmental consequences for humans,
wildlife, and our climate. Components of light pollution include:
Glare: Excessive brightness that causes visual discomfort.
Skyglow: Brightening of the night sky over inhabited areas.
Light Trespass: Light falling where it is not intended or needed.
Clutter: Bright, confusing and excessive groupings of light sources.
Light pollution is a side effect of industrial civilization. Its sources include building exterior and interior lighting, advertising, commercial
properties, offices, factories, streetlights, and illuminated sporting
venues.
The fact is that much outdoor lighting used at night is inefficient,
overly bright, poorly targeted, improperly shielded, and, in many cases,
completely unnecessary. This light, and the electricity used to create it,
is being wasted by spilling it into the sky, rather than focusing it on to
the actual objects and areas that people want illuminated.
How Bad is Light Pollution?
With much of the Earth’s population living under light-polluted skies,
over lighting is an international concern. If you live in an urban or sub-
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Google Earth kullanıcıları, “Dünya Atlası” verilerinden oluşturulmuş
bir yer paylaşımı indirebilir. Ve sekiz yıldır bilim insanları tarafından
toplanan verilerle yaratılan ışık kirliliği haritası verilerini kontrol etmeyi de unutmayın.
Işık Kirliliğinin Etkileri
Üç milyar yıl boyunca Dünya üzerindeki yaşam, yalnızca Güneş, Ay ve
yıldızların aydınlatmasıyla yaratılmış olan bir ışık ve karanlık ritminde var oldu. Şimdi ise yapay ışıkların karanlığın üstesinden geldiği
geceleri şehirlerimiz parlıyor bu da doğal gece-gündüz modelini
bozuyor ve çevremizin hassas dengesini değiştiriyor.

Bu ilham veren doğal kaynağın kaybedilmesinin olumsuz etkileri
soyut görünebilir. Ancak giderek artan kanıtlar, parlayan gece gökyüzünü doğrudan ölçülebilir olumsuz etkilere bağlıyor:
• Artan enerji tüketimi,
• Ekosistem ve vahşi yaşamın bozulması,
• İnsan sağlığının zarar görmesi,
• Suç ve güvenliği etkilemesi.
Işık kirliliği her vatandaşa zarar veriyor. Neyse ki, ışık kirliliği konusundaki endişeler çarpıcı bir şekilde yükseliyor. Gün geçtikçe artan
sayıda bilim insanı, ev sahipleri, çevre grupları ve sivil liderler doğal gecenin geri getirilmesi için harekete geçiyor. Her birimiz, yerel,
ulusal ve uluslararası ışık kirliliği ile mücadele için pratik çözümler
uygulayabiliriz.
Yardım Edebilirsin
İyi haber, diğer birçok biçiminden farklı olarak ışık kirliliğinin geri
çevrilebilir olması ve her birimiz bir fark yaratabiliriz! Sadece ışık
kirliliğinin bir problem olduğunun farkında olmak yeterli değildir;
eyleme ihtiyaç vardır. Geceleri kendi evinizdeki ışığı en aza indirgeyerek başlayabilirsiniz. Bunu basit adımları izleyerek yapabilirsiniz.
Daha fazla bilgi edin. Işık Kirliliği blog yazılarına göz atın.
• Sadece ve gerekli yerde aydınlatma kullanın.
• Emniyet önemliyse, hareket sensörlü ışıkları ve zamanlayıcıları takın.
• Tüm dış aydınlatmalara uygun şekilde kalkan yapın.
• Işığınızı içeride tutmak için panjurları kapalı tutun.
• Vatandaş bilim insanı olun ve ışık kirliliğini ölçmeye yardımcı olun.
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urban area all you have to do to see this type of pollution is go outside
at night and look up at the sky.
According to the 2016 groundbreaking “World Atlas of Artificial Night
Sky Brightness,” 80 percent of the world’s population lives under skyglow. In the United States and Europe 99 percent of the public can’t
experience a natural night.
If you want to find out how bad light pollution is where you live, use
this interactive map created from the”World Atlas” data or the NASA
Blue Marble Navigator for a bird’s eye view of the lights in your town.
Google Earth users can download an overlay also created from the
“World Atlas” data. And don’t forget to check out the Globe at Night
interactive light pollution map data created with eight years of data
collected by citizen scientists.
Effects of Light Pollution
For three billion years, life on Earth existed in a rhythm of light and
dark that was created solely by the illumination of the Sun, Moon
and stars. Now, artificial lights overpower the darkness and our cities
glow at night, disrupting the natural day-night pattern and shifting
the delicate balance of our environment. The negative effects of the
loss of this inspirational natural resource might seem intangible. But
a growing body of evidence links the brightening night sky directly to
measurable negative impacts including.
• Increasing energy consumption,
• Disrupting the ecosystem and wildlife,
• Harming human health,
• Effecting crime and safety.
Light pollution affects every citizen. Fortunately, concern about light
pollution is rising dramatically. A growing number of scientists, homeowners, environmental groups and civic leaders are taking action to
restore the natural night. Each of us can implement practical solutions
to combat light pollution locally, nationally and internationally.
You Can Help
The good news is that light pollution, unlike many other forms of pollution, is reversible and each one of us can make a difference! Just being aware that light pollution is a problem is not enough; the need is
for action. You can start by minimizing the light from your own home
at night. You can do this by following these simple steps.
• Learn more. Check out our Light Pollution blog posts.
• Only use lighting when and where it’s needed.
• If safety is concern, install motion detector lights and timers.
• Properly shield all outdoor lights.
• Keep your blinds drawn to keep light inside.
• Become a citizen scientist and helping to measure light pollution.
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Güneş Gözlükleri Artık Güneş Enerjisinden
Elektrik Üretiyor
Solar Glasses Generate Solar Power

Y

anınızda taşıdığınız bir mobil cihaza elektrik sağlamak için
güneşi kullanmak istiyorsanız, güneş pillerini güneş ışınlarını
çok fazla alabilecek giydiğiniz bir şey üzerine koymak mantıklı
olur. Bunu göz önüne alan Almanya’nın Karlsruhe Enstitüsü’ndeki
(KIT) araştırmacılar, camların güneş enerjisi alımını iki katına çıkaran güneş pilleri vasıtasıyla elektrik üreten bir güneş gözlüğü yarattı.
İstenilen şekillerde veya renklerde üretilebilen organik güneş pilleri
esnek, şeffaf ve hafiftir. Bu nedenle, geleneksel silikon güneş pilleri
ile gerçekleştirilemeyen çeşitli uygulamalar için uygundur. Bu, organik güneş pillerinin binaların pencerelerine veya çatı pencerelerine
(skylight çatı) entegrasyonu gibi gelecekteki diğer uygulamaların
önünü de açıyor.

Tıpkı geleneksel güneş gözlüğü camları gibi 1.6 milimetre kalınlığında ve yaklaşık altı gram ağırlığında olan güneş enerjisi gözlüğüne bir mikroişlemci ve iki küçük ekran entegre edilmiştir. Bunlar ışık
yoğunluğunu ve ortam sıcaklığını çubuk grafikler olarak gösterirler.
Güneş Enerjisi Gözlüğü (Solar Glasses) ofis veya yaşam alanının olağan aydınlatması olan 500 Lux’e kadar aydınlatma altında kapalı
ortamlarda da çalışır. Bu koşullar altında, “akıllı” merceklerin her
biri, işitme cihazı veya adım sayar gibi cihazları çalıştırmaya yetecek
kadar 200 mikrodot elektrik enerjisi üretir.
Bu teknolojinin başka bir uygulama alanı, güneş pillerinin binalarla
bütünleştirilmesidir: Yüksek katlı binaların cam cephelerinde emilen
ışığı elektrik enerjisine dönüştürmek için organik güneş pilleri kullanmak bariz bir seçenektir.
Kaynak: kit.edu

168

www.sektorumdergisi.com

Ocak January 2018

Semitransparent organic solar cells in eyeglasses to power microprocessor / example of future solar-powered mobile applications
These Solar Glasses with lens-fitted semitransparent organic solar cells
supply two sensors and electronics in the temples with electric power.
(Photo: KIT)
Organic solar cells are flexible, transparent, and light-weight – and
can be manufactured in arbitrary shapes or colors. Thus, they are suitable for a variety of applications that cannot be realized with conventional silicon solar cells. In the Energy Technology journal, researchers
from KIT now present sunglasses with colored, semitransparent solar
cells applied onto lenses that supply a microprocessor and two displays
with electric power. This paves the way for other future applications
such as the integration of organic solar cells into windows or overhead
glazing.
“We bring solar power to places where other solar technologies fail,”
says Dr. Alexander Colsmann, Head of Organic Photovoltaics Group
at KIT’s Light Technology Institute (LTI). The “smart” Solar Glasses designed as a case study by the scientist and his team at KIT, is self-powered to measure and display the solar illumination intensity and ambient temperature. The solar cell lenses, perfectly fitted to a commercial
frame, have a thickness of approx. 1.6 millimeters and weigh about six
grams – just like the lenses of traditional sunglasses. The microprocessor and the two small displays are integrated into the temples of the
Solar Glasses. They show the illumination intensity and the ambient
temperature as bar graphs. The Solar Glasses also work in indoor environments under illumination down to 500 Lux, which is the usual
illumination of an office or a living area. Under these conditions, each
of the “smart” lenses still generates 200 microwatt of electric power
- enough to operate devices such as a hearing aid or a step counter.
“The Solar Glasses we developed are an example of how organic solar
cells may be employed in applications that would not be feasible with
conventional photovoltaics,” stresses PhD student Dominik Landerer
who largely contributed to the development of the solar glasses at the
Material Research Center for Energy Systems of KIT. In the eyes of the
engineer, these solar cells, which are based on hydrocarbons, are very
exciting devices due to their mechanical flexibility and the opportunity
to adapt their color, transparency, shape, and size to the desired application.
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1960’ların Deposu İleri Dönüşümle Aydınlık Bahçeli
Bir Aile Evi Oldu
A 1960’s Warehouse Becomes A Family Home In Melbourne

M

imarlar mevcut bir depoya bahçe ve ışık ekleyerek sıcak
ve yaşanabilir bir aile evi yarattı. Zen Architects tarafından
Melbourne’de tasarlanan projenin ana hedefi 60’larda yapılmış mevcut depo yapısının, konforlu ve enerji verimli bir eve dönüşürken mümkün olduğunca korunması ve mevcut malzemelerin geri
dönüştürülerek yeniden kullanılmasıydı.

Malzemelerin korunması ve yeniden kullanılması felsefesi proje boyunca uygulanmıştır. Aydınlatma elemanları, yangın boruları, kapılar, kaplamalar ve tavan kaplamaları dahil birçok orijinal eleman yeniden kullanılırken, çevre dostu yapının dış cephesi de korunmuştur.
Mevcut zemin döşemesi de, kısmen kısıtlı arazi erişimi nedeniyle
kısmen de olsa kendine özgü enerjisi nedeniyle korundu.
Projeye iç mekanları gün ışığı ile dolduran, kışın sıcak olmasını sağlayan kuzey açılı bir avlu eklendi.
Bol güneş ışığı alan yapıda çapraz ve doğal havalandırma, yeni hareketli panjurlarla sağlandı.
Deponun orijinal hacmi ve yapısı içerisindeki asma odalar yatak
odaları için gizlilik sunarken, yeni yükseltilmiş veranda avlulu yaşam
alanlarını birbirine bağlar.
Kaynak: design-milk.com
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Zen Architects were hired to turn this 1960’s warehouse in Melbourne
into a comfortable family home. One of the main goals of the project
was to keep as much of the original building as possible while reusing
materials wherever they could. That route is not only cost effective, it’s
better for the environment.
In the renovation, they were able to keep the building’s envelope,
along with reusing light fittings, sprinkler pipes, doors, cladding, and
roof sheeting.

The project included adding a north-facing courtyard which floods
the interior with daylight, as well as heat during the winter. Movable
shades open up to allow for cross ventilation.
The concrete floor slab was also kept, mostly due to the fact that it
would have been too difficult to remove and replace because of the
restricted access to the space.
A raised deck unites the courtyard with the open living interior while
also adding a natural element to the industrial space.
Suspended rooms within the original open space offer privacy for bedrooms.
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Genç Girişimci Kadın Mimarlara
Ödül Üstüne Ödül

S

lash Architects kurucuları, iki genç kadın mimar Şule Ertürk
Gaucher ve İpek Baycan projeleriyle dünyanın en prestijli mimarlık yarışmalarında üst üste aldıkları uluslararası ödüllerin
ardından, “Türkiye’nin En İyi Genç Mimarları” seçilerek başarılarını
bir kez daha taçlandırdı. Son olarak tasarladıkları 38° 30° Çiftliği

Gaucher ve Mimar İpek Baycan, Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından “2017 yılının En İyi Genç Mimarları” seçilerek, mesleki kariyerlerinde elde ettikleri büyük başarıları bir kez daha perçinlemiş oldular.
Geleceğin yıldız mimarları olarak hem uluslararası mimarlık camiasında hem de Türkiye mimarlık ortamında büyük destek ve sem-

Peynir Fabrikası yapısı Dünya Mimarlık Festivali’nde “Dünyanın En
İyi Endüstri Yapısı” seçilen yetenekli mimarlar, bu başarının hemen
ardından 2017 Arkitera Genç Mimar Ödülü’nün de sahibi oldu.
Genç ve idealist iki kadın girişimci olarak 2013 yılında kurdukları
Slash Architects mimarlık ofisinde yürüttükleri projelerle kısa zamanda pek çok uluslararası ödülün sahibi olan Mimar Şule Ertürk

pati toplayan Şule Ertürk Gaucher ve İpek Baycan, Afyon’un Tazlar
Köyü’nde, Arkizon Mimarlık işbirliğiyle tasarladıkları 38° 30° Çiftliği
projesi 15-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Berlin’de gerçekleştirilen
ve dünyanın en etkili mimarlık ödüllerinden biri olan World Architecture Festival (WAF) Awards’ta “Üretim Enerji ve Geridönüşüm
Yapları” kategorisinde birinci seçilerek ülkemize büyük bir gurur
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yaşattılar. WAF Awards tarihinde kategori birincisi olma başarısı
gösteren en genç mimarlar arasında yer alan Şule Ertürk Gaucher
ve İpek Baycan, 38° 30° Çiftliği projesiyle yine 2017 yılında mimari ve tasarım alanında dünyanın en prestijli ödülleri olan iF Design

genç mimarlık ofislerinin öne çıkarılıp takdir edilmesini hedefiyle organize ediliyor. Aday mimarların inşaatı tamamlanmış yapıları başta
olmak üzere, tasarım alanındaki bütün birikimleri değerlendirilerek
verilen Arkitera Genç Mimar Ödülü’nün bu seneki seçici kurulu Çağla

Ödülü’ne ve Architizer A+ Awards Mansiyon Ödülü’ne de layık görülmüşlerdi.
Türkiye’nin En İyi Genç Mimarları Oldular
Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen ve
inşa edilmiş projeleri bulunan 40 yaşın altındaki başarılı mimarlara
verilen “Arkitera Genç Mimar Ödülü”nün bu yılki sahipleri de Slash
Architects kurucu ortakları Şule Ertürk Gaucher ve İpek Baycan oldu.
19 Aralık Salı akşamı Tasarım Atölyesi Kadıköy’de yapılan bir törenle takdim edilen Arkitera Genç Mimar Ödülü, nitelikli ürünler veren

Akyürek Elmas, Emir Drahşan, Cem İlhan, Dilgün Saklar ve Ahmet
Tercan’dan oluşuyordu. Jüri üyeleri, Şule Ertürk Gaucher ve İpek
Baycan’ın farklı ölçek ve konularda değişkenlik gösteren bir yelpazede ürettikleri mimarlığın kendi içinde tutarlı bir bütün oluşturması
ve inşa edilen yapılarda izledikleri özenli tutum nedeniyle Arkitera
Genç Mimar Ödülü’ne layık bulunduğunu dile getirdi.
Günümüzdeki mimari üretimin zorlu ve kısıtlayıcı koşullarında ortaya
koydukları duruş ve üretimlerindeki süreklilik de Slash Architects’in
jüri tarafından altı çizilen niteliklerden bazılarıydı.
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Fiberli, 5 Yıl İçinde İkinci Fabrikasına Taşındı

A

ydınlatma sektöründe, iç ve dış mekanlarda projeye özel LED
aydınlatma çözümleri sunan ve bir PSL Elektronik markası
olan Fiberli, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde 16 dönümlük bir arazi üzerine kurulu yeni fabrikasına taşındı ve fabrika binası

yenilenebilir enerji üretecek bir proje ile örnek bir tavır sergiliyor. Bunun yanında yeni fabrika ve yeni yıl ile ilgili diğer bir hedef ise tüm
şirket araçlarının elektrikli araç olması. Bunun için fabrika bahçesine
iki adet elektrikli araç şarj alanı kurulmuş durumda.

15 Aralık 2017’de düzenlenen tören ile açıldı. 400’e yakın çalışanı,
1000’in üzerinde ürün çeşidi ile hızlı bir büyüme sergileyen firma 5
yıl içinde ikinci fabrikasına taşınmış oldu.
Fiberli, Dünya’da ve Türkiye’de LED dönüşümünün başladığı bu dönemde entegre üretim tesisi hedefi ile yerli üretimde çıtayı yükselten bir marka olarak sektörün önemli bir oyuncusu olmaya devam
ediyor. Yüzde 42’lik ihracat payı ve artan proje talepleri ile hızlı ve
kaliteli üretim yapabilmek adına bundan böyle yeni fabrika binası
ile birlikte Antalya’da hizmet vermeyi sürdürüyor.
6 Dönümlük Güneş Enerji Panelli Çatı ile Yaklaşık 400 kW
Yenilenebilir Enerji
Enerji verimliliğini ve çevreye duyarlılığı marka değeri olarak benimsemiş Fiberli, yeni fabrikasının 6 dönümlük çatısı ile yaklaşık 400 kW

Aydınlatma Sektöründeki 4 AR-GE Merkezinden Biri
Yeni fabrika ile birlikte Kasım ayında Bakanlık değerlendirmelerinden başarı ile geçerek AR-GE merkezi haline gelen AR-GE bölümünün hedefi yılda yeni 15 ürün projesi. TÜBİTAK destekli yüksek verimli aydınlatma armatürü geliştirme projeleri bulunan ve 29 kişilik
eğitimli bir ekibe sahip olan AR-GE merkezi aydınlatma sektöründeki 4 merkezden biri.
3 kat büyüyen yeni fabrikası ile 3 dizgi hattı ile saatte 90.000 komponent dizgisi yapabilen, konveyör ve hücresel montaj hatları ile 17
farklı ürünü aynı anda montajlayabilme kapasitesi bulunan Fiberli,
2018’de LED dönüşüm trendlerine yönelik hedefler koyuyor ve yatırımlarını bu yönde yapmaya devam ediyor.
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Antalya’nın Lara ve Konyaaltı Semtlerinde
Yoğun Işık Kirliliği
Intensive Light Pollution in Lara and Konyaaltı
Neighborhoods of Antalya

A

ntalya’da bir lisenin Erasmus projesi kapsamında yapılan teknik ölçümlerde, Lara ve Konyaaltı’nda çok yoğun ışık kirliliği
tespit edildi. Farkındalık yaratılmaya çalışılan projede, ışık kirliliğinin hem doğal yaşamı hem insan sağlığını bozduğuna dikkat
çekildi.Antalya’da Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde, Erasmus projesi olarak geçen yıl 5 ülkeyle ortaklaşa Avrupa
Karanlık Gökyüzü Koruyucuları (European Dark Sky Protectors) baş-

According to the technical measurements taken from Lara and
Konyaaltı Neighborhoods of Antalya as part of an Erasmus science
project performed by a high school, high levels of light pollution were
detected for these neighborhoods. Performed with the purpose of
raising awareness, the project underlined the fact that light pollution
disrupts both ecosystem and human health. A project with the title
of European Dark Sky Protectors was commenced last year with the

lıklı proje başlatıldı. Işık kirliliğinin sosyolojik, psikolojik, fizyolojik,
doğal yaşam ve astronomik çalışmalara etkilerinin ele alındığı projede, ışık kirliliğinin önemli bir çevre kirliliği etkeni olduğu belirtildi.
Projede Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi’nden fizik öğretmeni
Aslı Gülsüm Döyen ve İngilizce öğretmeni Nurcan Atak, konunun
uzmanları Prof. Dr. Zeki Aslan, Prof. Dr. Dursun Koçer, Doç. Dr. Memduh Sami Taner ve endüstri mühendisi Emre Güneş’in destekleriyle,
Antalya’da ışık kirliliğiyle ilgili ölçümler yaptı. İki öğretmen ölçüm

contribution of 5 countries and under the supervision of Aldemir Atilla
Konuk Anatolian High School of Antalya as part of Erasmus program.
The study focused on the effects of light pollution on sociological,
psychological, physiologic, astronomical aspects and ecosystem and
it was underlined that light pollution is an important contributor to
environmental pollution.
As part of the project, lighting measurements were taken with the
contribution of Aslı Gülsüm Döyen, Physics Teacher of Aldemir Atilla
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sonuçlarıyla birlikte ışık kirliliğinin doğal yaşam ve insanlar üzerine
etkilerini de ortaya koydu. Finlandiya, Romanya, Polonya, Yunanistan ve İtalya’dan liselerin ortak olduğu projede ışık kirliliğine karşı bu
ülkelerde de benzer çalışmalar yapılıyor.
Eskişehir Örneği
Işık kirliliğiyle ilgili Prof. Dr. Zeki Aslan ve ekibinin yaptığı çalışmayı
ele alan proje ekibi, “Eskişehir’de yapılan bir araştırmaya göre yıllık
2.2 milyon TL’lik enerji boşa gidiyor. Bu enerjiyle 30 bin dar gelirli
ailenin elektrik faturası ödenebiliyor.
Boşa giden enerjinin yüzde 30’u sokak aydınlatmalarından kaynaklanıyor ve en büyük kirlilik sebebi. Otoyol ve karayolları ikinci, tabela
tanıtım ve reklam amacıyla yapılan reklam aydınlatmaları üçüncü
sırada. Araştırmada Eskişehir’in uzaydan çekilmiş fotoğrafları kullanıldı.
Uzaydan çekilen fotoğraflarda orantılama yapıldığında Eskişehir’in
bu şekilde parladığı bir yerde Antalya’da çok daha yüksek, İstanbul
felaket. İzmir ve Ankara’da 2, 2.5 katı daha yüksek. Biz bu çalışmada
aşırı ışığın fayda değil zarar getirdiği, doğa ve insan yaşamını bozduğu, insanlar üzerinde sağlık açısından da ciddi tehlikeler oluşturduğunu anlatmaya çalışıyoruz” dedi.
Lara ve Konyaaltı’nda Yoğun Kirlilik
Proje kapsamında Antalya’da Lara ve Konyaaltı semtlerinde ölçümler yaptıklarını belirten Aslı Gülsüm Döyen, “Elde ettiğimiz sonuçlar
bizi çok şaşırtmadı. Çünkü metropol düzeyinde oldukça yüksek oranda ışık kirliliğine sahip bir bölge.
Zaten gökyüzüne kafamızı kaldırıp baktığımızda görebileceğimiz
yıldız sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Çok yoğun ışık kirliliğine
maruz yaşıyoruz.
Daha iç kesimlere ve kırsala doğru gidildiğinde ışık kirliliği azalacaktır ama henüz o bölgelerde ölçüm yapmadık. Antalya’da yazın nem,
kışın da yağmur veya kapalı havadan dolayı ölçüm yapılamıyor”
dedi.
Aslı Gülsüm Döyen, Lara ve Konyaaltı’ndaki ölçümlerde 16 kadir
(Gece gökyüzünün açısaniyekare başına parlaklığı) sonucuna ulaşıldığını belirterek, zifiri karanlığın 22 kadirken dünyada ışık kirliliğin
en yüksek olduğu New York, Londra, İstanbul gibi kentlerde bu oranın 14-15’lerde, kenar mahallelerde de 18 olduğunu kaydetti.
Rus Kozmonot Uzaydan Görüntülemişti
Öte yandan Rus uzay istasyonunda görevli Rus Kozmonot Sergey
Ryazanskiy, bir süre önce Antalya’nın uzaydan çekilmiş gece fotoğrafını paylaşmıştı. Sergey Ryazanskiy’in “Antalya Akdeniz’in bir açık
hava müzesi” şeklinde bir not ile paylaştığı ve birçok kişi için çok güzel bir manzara görülen bu fotoğraf ışık kirliliğini gösteriyor.
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Konuk Anatolian High School, Nurcan Atak, English Teacher of Aldemir
Atilla Konuk Anatolian High School, Prof. Dr. Zeki Aslan, Prof. Dr. Dursun Koçer, Assoc. Prof. Memduh Sami Taner, Emre Güneş, industrial
engineer. With the first results obtained from the measurements, the
effects of light pollution on human beings and nature were uncovered.
Performed with the contribution of high schools form Finland, Romania, Poland, Greece and Italy, the counterparts are also doing a similar
work for their region.
The Example of Eskişehir
“According to a study based on Eskişehir, a total amount of TL 2.2 mln
worth of energy is wasted annually in Eskişehir,” said Prof. Dr. Zeki
Aslan on the light pollution. “This level of waste could be used to pay
for the bills issued to 30,000 households with limited income. 30% of
this waste originates from street lighting and this is the major reason
behind light pollution. This is followed by highway lighting and advertisement sign lighting. Satellite images of Eskişehir are used in the
study. The measurements performed on satellite images showed that
Eskişehir is bright while Antalya is at a very high level and Istanbul is
tremendously polluted. Izmir and Ankara, on the other hand, has up
to 2 to 2.5 times more light pollution, comparatively. We are trying to
explain people that excess lighting is not beneficial but a threat to human life and nature,” he added.
Increased Pollution at Lara and Konyaaltı
“The results were not surprising,” said Aslı Gülsüm Döyen, having
noted that measurements were taken from Lara and Konyaaltı Neighborhoods of Antalya as part of the project. “The reason behind these
results is that it is a metropolitan region with high light pollution.
One could tell the level of pollution looking up into the sky at night
and counting the number of stars. We are living with elevated levels
of light pollution. The level of pollution would be reduced when one
moves towards the suburban areas, however, we haven’t performed
measurements on these regions. Dur to humidity in the summertime,
and weather conditions in the wintertime, Antalya is not the perfect
place for measurements,” she added.
Aslı Gülsüm Döyen further stated that they have measured up to 16
magnitude at Lara and Konyaaltı and explained that in pitch-black
conditions the amount measured is 22 magnitude, and measurements
taken from cities with the highest light pollution such as New York,
London and Istanbul are at the levels of 14 and 15 while the suburban
measurements reach up to 18 magnitude.
Russian Cosmonaut Shared Satellite Images
On the other hand, Russian cosmonaut Sergey Ryazanskiy has shared
the satellite images of Antalya a while ago. Sergey Ryazanskiy posted
this image with the comment, “Antalya is the open air museum of
Mediterranean,” and many found it beautiful, however, it was a proof
of the level of light pollution.
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Hayatınızı Modunuza Göre Aydınlatın
Light Up Your Life Depending on Your Mood

R

uh haliniz her gün aynı olmayacağına göre ışığınız niye aynı
kalsın? Milyonlarca renkte ışık veren akıllı aydınlatma ürünü
Aurora, istenilen tasarıma uygun olarak lego gibi birleştirilebiliyor. Toronto merkezli Nanoleaf’ın tasarladığı Aurora, WiFi kontrollü,
renk ayarlı, lego gibi birbirine kenetlenen üçgen panellerden oluşan
modüler bir aydınlatma çözümü olarak tasarlanmıştır.
Geleneksel ampullere göre daha fazla enerji verimliliği sağlayan
ve daha uzun ömürlü olan LED ampullerin büyük bir çoğunluğu
standart bir aydınlatma armatürü gerektirirken, Nanoleaf Aurora
aydınlatma sistemi sadece duvar (veya tavan) alanına ve biraz hayal
gücüne ihtiyaç duyar.

Nanoleaf Aurora’nın 21 cm’lik üçgen şeklindeki RGBW panelleri
(RGBW Teknolojisi Red Green Blue ana renklere, White piksel ekliyor), herhangi bir düz yüzey üzerinde bir araya getirilmek ve birbirine birleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Çift taraflı montaj bandı
paneli yerinde tutar. Bu LED’lerin 30 tanesi herhangi bir panelin
herhangi bir yanına takılabilen tek bir güç kaynağı tarafından desteklenebiliyor.
Apple’ın Siri ya da Amazon’un Alexa sesli komutlarına cevap veren
Nanoleaf Aurora ışıkları, aynı zamanda dinlediğiniz müzikle de
senkronizasyon yapıyor. Kullanıcılar uygulama içinden renk akışlarını, parlaklık hızını ve diğer çeşitli ayarları değiştirerek aydınlatmayı
tamamen özelleştirebilir.
Geleneksel akıllı ev ampul ürünlerinden farklı olarak, Aurora eğlencenin ve özelleştirmenin üzerinde duruyor ve kullanıcıların farklı aydınlatma düzenekleri ve tasarımları oluşturmalarına olanak tanıyor.
Kaynak: nanoleaf.me
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Your mood changes every other day, so why should your lighting be
the same? Aurora, smart lighting product which emits millions of
different colors, is modeled into the desired design.
Designed by Toronto-based Nanoleaf, Aurora is developed as a modular
lighting solution made of triangular panels which are connected to
each other like Lego cubes and remotely controlled over WiFi for color
adjustments.

Many of the LED light bulbs require a standard lighting product while
Nanoleaf Aurora lighting system only requires wall (or ceiling) space
and a bit of imagination to offer increased energy efficiency and longer
life.
RGBW (RGBW technology adds White pixel too Red Green Blue) panels
designed in 21 cm triangular pieces for Nanoleaf Aurora are developed
to be connected to each other on any plain surface. Double-sided
assembly unit keeps the panel intact. Up to 30 of these LEDs can be
supported by a single power supply connected to one of these panels.
Responding to the commands received by Siri of Apple or Alexa by
Amazon, Nanoleaf Aurora lights can also be synchronized with the
music you are listening to. Users are able to alter the lighting effect
fully using many setting options such as color flow, brightness speed,
etc. made available with the application.
As distinguished from conventional smart home lighting products,
Aurora focuses on entertainment and customization; and allows users
to create different lighting mechanisms and designs.
Source: nanoleaf.me
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Doğru Aydınlatma Yaşlılar İçin Önem Taşıyor
Proper Lighting is Important for the Elderly

Y

aşlıların konakladığı alanlardaki aydınlatma ihtiyaçlarının
doğru karşılanması, onları çeşitli ev kazalarından koruyor. 80
yaşındaki ortalama bir gözün, 20 yaşındaki sağlıklı bir göze
oranla yaklaşık 3 kat aydınlık düzeyine ihtiyaç duyduğunu belirten
Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim
üyesi Yrd. Doç. Dr. Arzu Cılasun Kunduracı, yaşlılar için doğru aydınlatmanın önemine dikkat çekti.

Proper lighting of the spaces where elderly are living prevents a variety
of possible accidents that can happen in the home. Having emphasized
that an 80 years old eye would need up to 3 times more light when
compared to a 20 years old healthy eye, Assoc. Prof. Dr. Arzu Cılasun
Kunduracı of Department of Interior Architecture and Environmental
Design of Yaşar University emphasized the importance of proper lighting for the elderly.

Yüksek lisans ve doktora eğitimini aydınlatma üzerine tezler hazırlayarak tamamlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kadifekale Tarihi
Sarnıç Projesi’nin aydınlatma danışmanlığını üstlenen, çeşitli firmalarda aydınlatma tasarımı ve danışmanlığı yapan, ayrıca aydınlatma
tasarımı eğitimi veren Yrd. Doç. Dr. Arzu Cılasun Kunduracı, yaşlılar
için hayati önem taşıyan doğru aydınlatma konusunda bilgiler verdi.
Bilim alanında çalışan pek çok farklı ülkeden akademisyenleri buluşturan Dubai 23’üncü Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Uluslararası
Konferansı’nda sunduğu ‘Yaşlılar İçin Aydınlatma’ başlıklı bildirimiyle en iyi sunum ödülünün de sahibi olan Yrd. Doç. Dr. Arzu Cılasun
Kunduracı, “Aydınlatma mimarinin ayrılmaz bir parçasıdır. Mimari
aydınlatma sayesinde kullanıcıların çevrelerini algılaması, yerine getireceği işlevleri herhangi bir görsel zorluk yaşamadan yerine getirebilmesi ve kendilerini güvende hissetmeleri gibi pek çok gereksinim
karşılanabilir. Farklı işlevlerde gerekli olan aydınlatmanın nitelik ve
niceliğine ilişkin öneri değerler standartlarda yer almaktadır.

Specialized in lighting with master’s and doctoral degrees in this field,
and acting as a consultant for the Kadifekale Historical Cistern Project
of Izmir Metropolitan Municipality, along with lighting design and
consultancy services and education she provides to stakeholders, Assoc. Prof. Dr. Arzu Cılasun Kunduracı communicated important information about the proper lighting and its significance for the elderly.
Also the holder of ‘the best presentation’ award with her presentation,
‘Lighting for the Elderly’. delivered as part of the 23rd Dubai Science
and Technology Research International Conference, an event which
brings academicians of many countries together, Assoc. Prof. Dr. Arzu
Cılasun Kunduracı said, “Lighting is an integral component of architecture”. Thanks to architectural lighting, it is made possible for the users
to better perceive their surroundings while eliminating any possible
visual disadvantage which in return gives them an added sense of
safety. Current standards include the recommended values in terms of
lighting quality and quantity for a variety of functions. Any design de-
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Bu öneriler dikkate alınarak yapılan tasarımlarda, sağlıklı gözler için
görsel konfor sağlanabilir. Ancak bu hazırlanan standartlar, görme
kaybı ya da zorluğu yaşayan bireyleri özellikle de yaşlıları temel alarak değil sağlıklı genç bir gözün görme kapasitesine göre hazırlanmıştır” dedi.

veloped using these values will be comfortable for healthy eyes. However, these standards are developed based on healthy people and not
those who may be experiencing visual impairment or loss, especially
the elderly,” she added.

Kataraktlı Gözlere Dikkat
Standartlara uyarak aydınlatılmış mekanlarda görme kaybı veya
görme zorluğu yaşayan kişilerin en temel işlevleri dahi yerine getirmesinin zor olabileceğine dikkat çeken Kunduracı, “Örneğin 80
yaşındaki ortalama bir gözün, 20 yaşındaki sağlıklı bir göze oranla
yaklaşık 3 katı aydınlık düzeyine ihtiyaç duyar. Bu nedenle 80 yaşındaki bir göz için standartlardaki aydınlık düzeyleri fazla loş olarak
algılanabilir.
Aydınlık düzeyine ek olarak yaşlı gözlerde kontrast daha az algılanır,
göz adaptasyonu ve renk ayırımı zorlaşır. Özellikle de mavi ve maviye
yakın renklere olan hassasiyet azalır. Yaşlılarda yoğun görünen göz
rahatsızlığı kataraktlı gözler ise kısa dalga boylarındaki yani mavi
ışıkları görmede zorluk yaşarken, bu gözler sarı ve turuncuları daha
baskın olarak görür. Bu gibi durumlar dikkate alınarak, yaşlıların konakladığı alanlardaki aydınlatma gereksinimlerinin ne olduğu ve ne
gibi önlemler alınması gerektiği bilinmeli” bilgisini verdi.

Care Must be Taken to Cataract Patients
Having emphasized the fact that spaces illuminated as per the standards may make it difficult for those who suffer from visual loss or
visual impairment to perform most basic functions, “For example, an
80 years old eye will need 3 times more light when compared to a 20
years old healthy eye,” she noted. “Thus, it is possible to state that the
lighting levels published in the standards may be very dim for an 80
years old eye. In addition to improper lighting level, an old eye will
perceive the contrast poorly and eye adaptation and color separation
are more difficult for them. Especially the sensitivity to blue and bluish
colors are impaired. A common eye disorder in the elderly population,
cataract results in inability to perceive light with short wavelength,
i.e. blue light, and the patients are better able to perceive yellow and
orange light. Taking the abovementioned information into consideration, spaces where the elderly are hosted must be adjusted to the lighting needs of this population and necessary measures must be taken,”
she stated.
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LED Ampuller Dünyanın Karbon Ayak İzini Düşürüyor
LED Light Bulbs Reduce Our Carbon Footprint

I

HS Markit hesaplamasına göre LED kullanımı 570 milyon tonluk
karbondioksit tasarrufu sağladı. Binalarda ve dış mekan aydınlatmalarında LED ampul kullanımının 2017’de 570 milyon ton karbondioksit salımının önüne geçtiği hesaplandı.

The use of LEDs reduced the total carbon dioxide emissions of lighting
by an estimated 570 million tons, according to IHS Markit report.
It was calculated that the use of LEDs to illuminate buildings and
outdoor spaces reduced the total carbon dioxide emissions of lighting

Pazar araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından yapılan açıklamada
LED lambaların floresan lambalara göre yüzde 40, akkor ampullere
göre ise yüzde 80 oranında daha az enerji harcadığı hatırlatılırken
LED kullanımı sayesinde önemli oranda elektrik tasarrufu sağlandığına dikkat çekildi.
Elektrik tasarrufunun aynı zamanda fosil yakıt tüketimini de azalttığına vurgu yapılan açıklamada LED ampuller sayesinde önüne geçilen elektrik tüketiminin yol açabileceği ek karbondioksit salımının
162 kömürlü termik santralin kapatılmasına denk olduğu bildirildi.
Açıklamada ayrıca önüne geçilen bu karbondioksit salımının, küresel karbon ayak izinin yüzde 1,5’i oranında olduğu da kaydedildi.

by an estimated 570 million tons in 2017. According to IHS Markit, a
world leader in market research, LED lighting uses an average of 40
percent less power than fluorescents, and 80 percent less than incandescents, to produce the same amount of light.
In the report where it was underlined that power saving also reduces
fossil fuel consumption, this reduction achieved with the use of LED
light bulbs is roughly equivalent to shutting down 162 coal-fired
power plants.
It was further stated that the reduction in carbon emissions also reduced the global carbon footprint by an estimated 1.5 percent in 2017.
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Cezaevinde LED Lamba ve Ekmek Üretiyorlar

İ

skenderun M Tipi Açık Cezaevi’nde kalan hükümlülerce, Türkiye’deki diğer cezaevlerinin ihtiyacı için LED lamba ile adliye ve
lojmanlarda satılmak üzere günde 4 bin 500 ekmek üretiliyor.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İskenderun M
Tipi Açık Cezaevi’ndeki LED lamba atölyesi ile ekmek fırınının tanı-

Fırının günlük 15-20 bin ekmek üretme kapasitesine sahip olduğunu
ifade eden Akın, yaklaşık 1 yılda 1 milyon ekmek üretimi planlandığını vurguladı. Bakanlık onayıyla birkaç kurumla satış sözleşmesi
imzalandığı dile getiren Akın, şunları kaydetti: “Burada da yine 5-6
civarında personelimiz ve yeterli sayıda da hükümlü çalıştırılmakta.

tım toplantısında yaptığı konuşmada, üretilen LED lambaların enerji
tasarrufu sağladığını söyledi. Lambaların hükümlülerce yapılıp diğer
cezaevlerine gönderildiğini aktaran Akın, şöyle devam etti:
“Atölyemizde 1 elektrik teknisyeni, 5 infaz koruma memuru ve 1520 arası hükümlü çalıştırılmakta. Tabii dönemsel olarak ihtiyaca
göre üretim kapasitesi arttıkça hükümlü ve infaz koruma memuru
sayısında da artış yapılmakta. LED’ler değişik renk ve şekillerle hizmete sunuluyor. Üretilen ürünler İS-CİK markasıyla tescillenerek kullanıma sunuluyor.” Akın ayrıca, birkaç ay önce cezaevi içerindeki 225
metrekare alana kurulan ekmek fırınında da günde 4 bin 500 ekmek
üretildiğini aktardı.

Şu an için 2 ceza infaz kurumumuza ekmek veriliyor. Adliye ve lojman kantinimizde de ekmekler satışa sunuluyor Temel ihtiyaç maddesi olan ekmeğin üretimi çok önemli. Bu atölyelerimizdeki öncelikli
hedefimiz tabii ki hükümlülerin meslek sahibi olmaları.
Gelir getirecek bir sektör olması hem de hükümlülerin topluma kazandırılması, az da olsa hükümlülerin gelir sahibi olması hedeflenmekte.”
Tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarına LED atölyesi ve
ekmek fırını gezdirildi.
Kaynak: AA
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Yeraltı Parkına Yeşil Işık Yandı
Underground Park Receives Thumbs Up

D

ünyadaki büyük metropollerde, insanların doğayı hissedebilecekleri, rahatlayabileceği, temiz hava alabileceği, halka açık
yeşil alanlar, parklar ve bahçelere ihtiyaç vardır. Ama yoğun yapılaşmadan dolayı yeşil alanlara yer bulmak mümkün olmayabiliyor.
Amerika’lı tasarımcılar James Ramsey ve Dan Barasch buna kafa
yordular ve “Newyork gibi kalabalık bir şehirde nerede yeni yeşil
alanlar yapabiliriz?” sorusuna “Neden yeraltında olmasın?” karşılığını vererek Manhattan’da Delancey Caddesi altında yeşil yeraltı parkı
projesini tasarladılar.

Large metropolitan cities of the world need green areas, parks and
recreational areas where their residents may feel the nature, relax and
take a deep breath. However, increased urbanization may disregard
this need as it is the case in many of the largest cities of the world.
James Ramsey and Dan Barasch, US-based designers, brainstormed
about this issue and came up with an answer to the question of
“Where to create green areas in crowded cities like New York?”: “Why
not underground?” And the duo designed the underground park area
located on the Delancey Street, Manhattan.

Şimdi New York Belediyesi, Lowline parkının organizatörlerine yeşil
ışık yaktı ve dünyanın ilk yeraltı parkıinşa etme planlarını onayladı.
Lowline, Manhattan Lower East Side bölgesinde terk edilmiş bir
tramvay terminaline yapılıyor. Özel aydınlatma sistemleriyle donatılacak ve doğal güneş ışığı kullanılacak park 2018 yılında açılacak.
Kamusal parkın yaşaması için gerekli olan doğal güneş ışığını, fiber
optik kablolar ve aynalar kullanarak yeraltına yönlendiren yenilikçi

Municipality of New York has recently gave the go-ahead to the
designers of Lowline park and the construction of the first underground
park of the world commenced.
Lowline is being built in a section of a former trolley terminal in
Manhattan’s Lower East Side. To be equipped with custom lighting
systems and designed to make use of natural light, the park will be
opened in 2018. An innovative daylight system will provide for the
lighting needs of the public park bringing the natural daylight which is
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gün ışığı sistemi sağlayacaktır. Işık toplayıcılar, zemin seviyesinde
veya çevredeki çatıların üzerine yerleştirilecektir. Yapay aydınlatma
bulutlu günlerde ve geceleri yönlendirilen güneş ışığını desteklemek
üzere kullanılacaktır.

essential for the future of the park using fiber optic cables and mirrors.
Light collectors will be placed on the floor level or on top of the roofs
of the surrounding buildings. Artificial lighting will be used to support
the sunlight during overcast days and nighttime.

2012 yılında prototipi halka tanıtılan yeraltı parkı projesinin uzun
vadeli fizibilite çalışmalarını belirlemek için, Lowline Lab olarak adlandırılan ve halka projeyi anlatmak için geçen yıl açılan laboratuvar
ve teknik sergiyi 70 bini aşkın kişi gezdi. Uzun vadeli bir laboratuvar
olan Lowline Lab, bitkilerin yeraltında büyümelerini ve sürdürülebilirliğini test etmek ve kanıtlamak için tasarlanmış teknik bir sergidir.
Laboratuvarda, yeraltında yetiştirilen bitkiler için aydınlatma teknolojisi, su toplama sistemleri ve hava sıcaklığını düzenleme yolları
test ediliyor.
300 m2 alana yayılan laboratuvarın peyzajı, 3 binden fazla bitki ve
benzersiz 70 türden oluşuyor. Gelecekte yeraltında büyüyecek en
iyi bitki türlerini belirlemeye yardımcı olacak Lowline Lab, yenilikçi
bir sistem kullanarak doğal ışığı yerin altına yönlendiriyor ve hangi
ağaçlar yeraltında yetiştirilebilir araştırıyor.
Mart 2017 tarihine kadar açık olan Lowline, tartışmalar, sanat yüklemeleri ve eğitim etkinlikleri de dahil olmak üzere çeşitli toplumsal
faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: thelowline.org

Introduced as a prototype to the public in 2012, the underground park
project was showcased as a technical exhibition under the name of
Lowline Lab and received more than 70 thousand visitors last year.
A long-term laboratory project, Lowline Lab is a technical exhibition
which is designed to test and prove the underground growth and
sustainability of plants. In this lab, lighting technologies, water
collection systems and temperature controlling methods are tested for
plants growing underground.
Located on a total area of 300 m2, the lab grows more than 3,000
plants and 70 unique species. Lowline Lab will help define the species
most suitable for underground growth for the future, and it directs
the natural light underground using an innovative method while
observing the potential of tree growth underground.
Closed its doors to the public on March, 2017, the exhibition hosted
several events such as debates, art installations, and educational
programs.
Source: thelowline.org
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Hangi Odada Hangi Aydınlatmayı Kullanmalısınız?

D

aha ferah, daha sağlıklı ve daha kullanışlı yaşam alanları için
en önemli kural iyi bir ışıklandırma düzeni oluşturmaktır.
Ancak ne yazık ki aydınlatma konusuna çoğu evde pek özen
gösterilmiyor. Peki hangi odada hangi aydınlatmayı kullanmalısınız?
Işıklandırma İle İlgili Her Şey
Daha ferah, daha sağlıklı ve daha kullanışlı yaşam alanları için en
önemli kural iyi bir ışıklandırma düzeni oluşturmaktır.

hale gelecek ve daha sağlıklı bir ortama, dolayısıyla da daha yüksek
bir yaşam kalitesine kavuşacaksınız.
Peki hangi odada hangi aydınlatma ögesini nasıl kullanmak gerekiyor? İşte ışıklandırma hakkında bilmek istediğiniz her şey!
Katmanlı Aydınlatma
Evinizi ışıklandırırken bilmeniz gereken ilk şey hemen hemen her
yaşam alanının asla tek bir genel aydınlatma unsuru ile yeterli ve

Ancak ne yazık ki aydınlatma konusuna çoğu evde pek özen gösterilmiyor ve her odaya bir tepe lambası ile ışık ihtiyacı geçiştiriliyor.
Oysa iyi bir ışıklandırma mobilyaları, aksesuarları, duvarları ve zemini, kısacası tüm dekorasyonu daha güzel gösterir. Ama ışıklandırmanın önemi sadece estetik vurgulayıcı özelliğinden ileri gelmiyor.
İyi organize edilmiş bir ışıklandırma sistemi ile yaşam alanlarınız
çok daha ferah bir atmosfere kavuşacak, aktif alanlar daha kullanışlı

kullanışlı bir şekilde aydınlatılamayacağı. Farklı işlevlere sahip alanlar farklı tarzda ışıklandırma elemanları ile aydınlanmalı. Örneğin
mutfakta genel bir ışık kaynağının yanı sıra tezgahı da ayrıca vurgulayan bir başka kaynak daha olmalı.
Oturma odasında da mesela yemek alanı ve televizyon çevresi farklı
ögeler kullanılarak ışıklandırılmalı. Sarkıtlar, spotlar, masa lambaları, aplikler, abajurlar, lambaderler. Tüm bu ışıklandırma elemanları
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katmanlı bir ışıklandırma organizasyonu yaratabilmek için harika
seçenekler. Her birinin kullanım alanları ise elbette farklı.
Spotlarla Dengeli ve Eşit Bir Işıklandırma
Eğer yüksek tavanlı bir evde oturacak kadar şanslı değilseniz, şehirde çoğu apartman dairesinde olduğu gibi basık tavanlı bir evde
yaşıyorsanız spot ışıklar sizin için harika bir çözüm demektir. Sarkıt

Masa Lambaları
Eğer masa başında çalışarak çok zaman geçiren biriyseniz çalışma
alanınızda mutlaka genel ışık kaynağından ayrıca bir masa lambasına ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Konsantrasyonu arttıran ve göz
sağlığınız için de gerekli olan masa ışıkları, renk ve modelleriyle de
dekoratif birer aksesuar aynı zamanda.

avizeler yerine, çok daha dengeli bir dağılımla üstelik ayarlanabilen
ışık miktarı ve değiştirilebilen ışık yönü gibi ergonomik özellikleriyle
modern dünyanın en favori ışık elemanı spotlar diyebiliriz.
Göz Alıcı Bölgesel Aydınlık İçin Sarkıtlar
Tavandan sarkan avizeler model çeşitlilikleriyle estetik olarak dekorasyona doğrudan katkıda bulunan şık birer aksesuar olarak değerlendirilebilir. Ancak estetik özellikleri bir yana, yemek masası
gibi belirli bir işleve sahip olan spesifik bir bölgeyi ışıklandırma ve
vurgulama konusunda da vazgeçilmezler.
Başucu Işıkları: Abajurlar
Genellikle yatak odalarında başucunu ışıklandıran ve bizi uykuya
yönlendiren abajurlar yumuşak ve dinlendirici bir ışık kaynağı oldukları için okuma ışığı olarak başka odalarda da kullanılabilir. Yatak
odanız için doğru abajuru seçerken odanın tarzına ve abajur büyüklüğünün komodinle oranına dikkat edin ve göz yormayan dinlendirici bir model tercih etmeye çalışın.

Endirekt Işıklandırma Elemanları
Bir yaşam alanının kusursuz görünmesi için tek bir kaynakla değil,
çok kuvvetli olmayan farklı ışık kaynaklarıyla dengeli ve işlevli, huzur veren bir formda ışıklandırılması gerekir. Doğrudan yüzünüze ya
da mobilyalara çarpmayan, duvardan yansıyarak odada sofistike bir
etki yaratan endirekt bir ışıklandırma sistemi ile yumuşak atmosferli
bir yaşam alanı istiyorsanız lambader ve duvar aplikleri kullanmalısınız.
Işığı Yöneten Düğmeler
Aydınlatma elemanlarından bahsederken açma kapama düğmelerini de atlamamak gerek. Eskiden tek bir renk ve sınırlı modele mahkum olduğumuz elektrik düğmeleri bugün dekorasyonunuza uyum
sağlayan ve kullanım açısından da farklı fonksiyonel özelliklere sahip
çeşitli model ve renklerde üretiliyorlar. Sıra dışı bir elektrik düğmesi
tercih etmek evinizi sıradanlıktan kurtarmanın da harika yollarından
biri ayrıca.
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Yakında Türkiye’yi Bitkiler Aydınlatacak

Y

akında Türkiye’deki şehirleri bitkiler aydınlatacak. Sokaklarda,
caddelerde, mimaride ve evlerdeki aydınlatma sistemlerinin
yerini organik ışık yayan bitkiler alacak. Ateş böceği, deniz
anası gibi ışık saçan canlıların bu özelliklerinin bulunduğu genlerin
bitkilerin tohumuna aktarılmasıyla ilgili proje Gebze Teknik Üniver-

Enerji Konusunda Verimlilik Sağlayabilecek Ürün Elde Etmeyi Planlıyoruz
Kimya, ziraat, moleküler biyoloji ve genetik gibi farklı disiplinlerin
bir araya gelerek GTÜ Laboratuvarlarında hayata geçirmeyi planladığı bu proje için hazırlıklarına başlayan genç bilim adamı Şahin

sitesi laboratuvarlarında sürüyor. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)’de
organik ışık yayan bitkiler ile Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlanmaya hazırlanılıyor.
Işık Saçan Canlıların Genleri Alınıp Bitki Tohumuna Tümörlenecek
GTÜ Doktora öğrencisi ve Kimya Bölümü Proje Asistanı Murat
Şahin’in sunduğu proje, katılımcıların beğeni ve dikkatlerinden kaçmayarak gündeme düştü. Şahin, yakın gelecekte şehirlerin bitkilerle
aydınlatılacağını söyledi. Aydınlatma ve enerji verimliliği konularında çalışan Şahin’in Organik Işık Yayan Bitkiler Projesinde; ateş böceği, deniz anası gibi ışık saçan canlıların bu özelliklerinin bulunduğu
genler alınıp bitkinin tohumuna tümörlenecek.
Bitki de onu vücuduna yaymaya başlayacak. Böylece ışık içeriği taşıyan moleküller ışık saçtıkça bitki de etrafına ışık yayacak. Bu sistemle
oluşturulan bitkiler ve ağaçlar parlak ışık yayarak, elektrik enerjisi
kullanılmadan aydınlatma ihtiyacını karşılayacak.

“Türkiye’de aydınlanma için yılda 40 milyar TL, sadece D-100 karayolunu aydınlatmak için ayda 2 milyon TL harcanıyor. Bunun için
yapılacak her katkı devlete ciddi paraların geri dönmesi anlamına
gelecek.
Sokak lambalarının yerine ışık saçan ağaçların, evlerimizdeki aydınlatmanın yerini bitkilerin almasını sağlayacak bu çalışma sonucunda
katma değeri yüksek, enerji konusunda verimlilik sağlayabilecek
ürün elde etmeyi planlıyoruz. Bu bitkileri ilk olarak üniversitemizde
kullanmayı çok istiyorum” diye konuştu.
Sokaklarda, caddelerde, mimaride ve evlerdeki aydınlatma sistemlerinin yerini Organik Işık Yayan Bitkiler alacak. Ateş böceği, deniz
anası gibi ışık saçan canlıların bu özelliklerinin bulunduğu genlerin
bitkilerin tohumuna aktarılmasıyla ilgili proje Gebze Teknik Üniversitesi laboratuvarlarında sürüyor.
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Enerji Devleri İstanbul’a Geliyor

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nun
destekleriyle 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.

önüne geçmek için mevcut sistemlerin akıllanması şart olarak görülüyor.
Yeni Bir Dönem Başlıyor
Akıllı şebekelerin en çok ekonomiye ve tüketiciye katkı sağlayacağını
belirten uzmanlar, şebekedeki kesintilerin sayısının azalması, kesintilerin süresinin kısalması, işletme maliyetlerinde tasarrufun sağlanması, enerji üretiminde önemli bir yere sahip olan yenilenebilir

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.
Akıllı Sistemlere Dönüşüm Kaçınılmaz
Türkiye’nin mevcut şebeke alt yapısı 90’ların teknolojisiyle kurulduğundan artık ihtiyaçları karşılamakta güçlük çekiyor. Bu kapsamda
alt yapı sistemi yenilenmeye başlanan ülkemizde dünyanın tercih
ettiği en modern teknolojiye sahip şebeke sistemleri tercih ediliyor.
Uzmanlar, tedarikçi ile kullanıcı arasında karşılıklı iletişimin sağlanması, akıllı sayaç ve izleme sistemlerinin elektrik ve gaz şebekelerine eklenerek izlenmesi, sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak elektriğin
kullanııcılara iletilmesinin büyük önem arz ettiğini dile getiriyor. Bir
taraftan yüzde yüz tüketici memnuniyetini mümkün kılmak diğer
taraftan da şebekeleri uzaktan izleyerek kayıpların ve verimsizliğin

enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonun da akıllı şebekeler ve
akıllı sistemlerle daha verimli hale geleceğini vurguluyor.
Uluslararası Bir Platform Sağlayacak
Akıllı sistemlerle birlikte çevrenin daha az zarar göreceğini ifade
eden uzmanlar, “Bunun en dikkat çekici sonucunu ise doğrudan tüketiciler görecek. Kullanılan elektiriğin kalitesi artacak ve enerji alım
maliyetleri düşecek. Vatandaşlarımız bu sistemler sayesinde sadece
tüketici olarak kalmayacak. Dilerlerse çatısına yerleştirdiği güneş
panelleri ile elektrik üretip şebekelere katkı sağlayacak. 35 milyon
su, 35 milyon elektrik ve 10 milyon doğal gaz abonesi bulunan ve
80 milyon nüfusa sahip Türkiye’nin içinde bulunduğu akıllı sistemlere geçiş sürecinde düzenlenen bu kongre ve Fuarda ; 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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Panasonic Eco Solutions Türkiye Sahneliyor,
Çocuklar Enerji Verimliliğini Öğreniyor

S

ürdürülebilir kalkınmanın insana yatırım ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı ile gerçekleşeceğine inanan Panasonic
Eco Solutions Türkiye ‘Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji
Verimliliği’ projesi ile yaşama değer katmaya devam ediyor. İlkokul
çağındaki öğrencilere enerji verimliliği, doğal kaynakların korunma-

Her Gün Bir Okulda Ücretsiz Oyun
Enerji tasarrufu, dünyamızın geleceğine sahip çıkmak için büyük
önem taşıyor. Bu konuda yeni nesillerin bilinçlendirilmesi çok önemli. Dolayısıyla çalışmalar, özellikle ilkokullar üzerinde yoğunlaşıyor.
Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider şirketi Panasonic Eco

sı, geri dönüşüm ve elektrikli ev kazalarına karşı korunma konularında bilinç kazandırmak amacı ile hayata geçen proje, Panasonic Eco
Solutions Türkiye ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile
yürütülüyor.
Proje kapsamında oluşturulan çocuk tiyatrosunun ücretsiz sahnelediği, ana teması enerji verimliliği olan ‘Aydınlık Bir Gelecek’ isimli
oyun, yaklaşık 5 yılda 570 bin ilkokul öğrencisine ulaşarak bir rekora
imza attı.

Solutions Türkiye, 5 yıldan bu yana sürdürdüğü ‘Aydınlık Bir Gelecek
İçin Okullarda Enerji Verimliliği’ projesi ile bugüne dek 850 okulda
%20 enerji tasarrufu sağlamayı başardı. Proje kapsamında oluşturulan çocuk tiyatrosu ekibi ise ilkokul çağındaki öğrencilere enerji
verimliliği, doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm ve elektrikli
ev kazalarına karşı korunma konularında bilinç kazandırmak üzere
‘Aydınlık Bir Gelecek’ isimli oyununu İstanbul’da her gün bir okulda
ücretsiz sergilemeyi sürdürüyor. Proje ile 2020 yılına kadar 1 milyon
öğrenciye ulaşılmış olması hedefliyor.
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Güneş Enerjili Sulama Sistemlerine
Hibe Desteği

G

üneş enerjili tarımsal sulama sistemi kurmak isteyen yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan yatırımının yarısına hibe
desteği verilecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, “Kırsal
Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerin Desteklemesi Hakkında Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımladı.Buna göre,
tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama, damla sulama ve yüzeyal-

bireysel sulama sistemlerine yönelik mal alımlarında, sadece güneş
enerjisi sistemini içeren, sulama sistemi içermeyen başvurulara hibe
desteği verilmeyecek. Hibe başvurularında, güneş enerjisi sistemi
ile sulama sisteminin birlikte projelendirildiği durumlarda, güneş
enerjisi sisteminin maliyeti toplam maliyetin % 50’sini aşamayacak,
aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından aynı katkı olarak

tı damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; güneş paneli, pompa, filtre,
kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı,
vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanı gibi sadece tarla içinde
kullanılan malzemelerin başvuruya ait parsellerde sisteminin çalıştırılması, eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi giderlerinin KDV hariç yarısı karşılanacak. Bu giderlerin tutarı 1 milyon lirayı aşamayacak. Mal alım bedellerinin, bu
miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan yatırımcının

karşılanacak. Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde,
hibeye esas mal alım tutarının % 50’si oranındaki katkı payını, aynı
katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin
tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü olacaklar. Hibeye esas proje tutarının yüzde birini aşmamak kaydı ile proje
hazırlama giderleri hibe desteği kapsamında olacak. Kabul edilen
başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında
hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra doksan gün içerisinde,
alımı yapılan malzemelerin tarlada montajının tamamlanması gerekecek.
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Savronik İki Şirketinin Birleşmesini
Çalışanlarıyla Kutladı

S

avronik, 2017 yılı itibariyle yakaladığı büyüme oranını ve grup
şirketlerinin birleşmesini kutlamak amacıyla Eskişehir’de bir
gece düzenledi. Savronik, iki alt şirketi olan Savronik Elektronik
ve Savronik Sistem’in birleşmesini Eskişehir’de düzenlenen özel bir
gece ile kutladı. Geceye Savronik yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları katıldı. Gecede bir de plaket töreni düzenlendi.

1986 yılında Türk Savunma Sanayii’ne hizmet vermek amacıyla kurulmuş olan Savronik’in ev sahipliği yaptığı gecede açış konuşmasını Savronik Elektronik Genel Müdürü Hikmet Arif Topçuoğlu yaptı.
Savronik Elektronik Genel Müdürü Hikmet Arif Topçuoğlu konuşmasında; “Bugün Türkiye coğrafyasına bakın; sınırlardan merkeze, göklerden yere, demiryollarından karayollarına, gemilerden tanklara,
insanlı insansız hava araçlarına, toplara tüfeklere; nereye bakarsanız
bakın, Türkiye’nin her bir tarafında Savronik bayrağı dalgalandığını
göreceksiniz. Bugün Savronik ailesinin iki büyük dalı Savronik Elektronik ve Savronik Sistem’in bir araya gelmesini kutluyoruz. Geçmişte
olduğu gibi ama gelecekte daha da fazla, bu iki geleneğin birbirini
destekleyerek, bu iki şirket arasındaki sinerjiyi büyüterek ilerlememiz gerekiyor. Biliniz ki bu şirket sadece Türkiye çapında değil, dünya
çapında bir şirket olmaya adaydır. Yaptığımız yapılanma buna ilişkin
olacaktır” dedi.
Savronik Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Süer, geçtiğimiz yılı 140 milyon TL ciro ile kapattıklarını, bunun beklenen bir
başarı olduğunu belirtti. 2018 yılında ise, şimdiden kontrata bağlanmış 600 milyon liralık proje olduğunu ve bunun 250 milyon liralık
kısmının 2018’de biteceğini söyleyen Süer, gelecek yılın karlılığının
şimdiden heyecan yarattığını sözlerine ekleyip, bu başarıda emeği
geçen tüm Savronik çalışanlarına teşekkür etti.
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Prof. Dr. Sıddık Yarmak: “Şirketi Çalışanlarına Teslim Edeceğiz”
Savronik’in kurucularından ve Savronik Grup Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman, Savronik’in 31. kuruluş yıldönümü ve
birleşme yemeğinde yaptığı konuşmasında şunları söyledi: ”Bu şir-

keti dönemin başbakanı Turgut Özal’ın isteği üzerine, Sezai Türkeş
ve Fevzi Akkaya önderliğinde; Faruk Yarman, Kemal Kumcu, Erbil
Payzın, Aziz Genç, Mustafa Kula, Kenan Işık ve Müveddet Başda Işık
ile birlikte kurduk. Son hayalimiz ise kurduğumuz bu şirketi çalışan-

larımızın yaşatması. Hepinize bugüne kadar verdiğiniz destekler için
sonsuz teşekkür ediyorum. Savronik çok küçük bir sermaye ile kuruldu, bugün cirosu 100 milyonları aştı. Büyük iştiraklerimiz var. Şuanda Savronik’te üçüncü kuşaklar çalışmakta. Ben inanıyorum ki siz
çalışanlarımız, bu şirketi çok daha ileriye taşıyacaksınız ve en büyük
hayalim de, bu şirketi siz çalışanlarımıza teslim etmektir!” diyerek
Savronik şirketler grubunun halka arzının sinyallerini verdi.
Gecede 10-30 yıldır Savronik Ailesi’nin üyesi olanlara teşekkür amacıyla plaket töreni düzenlendi. Plaket töreninin ardından gece İlhan
Şeşen’in sahne performansı ile devam etti.
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Türkiye Seracılıkta Rekabet Gücünü,
Jeotermal ve Güneş Enerjisi ile Arttıracak

A

ntalya’da 29 Kasım – 02 Aralık tarihleri arasında ‘Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması’ ana temasıyla düzenlenen Growtech Eurasia 17.Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı’nda, sektör temsilcileri “Tarım Teknolojilerinin Bugünü
ve Geleceği”ni tartıştı. Panelde konuşan Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Yanmaz, modern seracılığın gelişmesi için jeotermal ve güneş enerjisinin etkin
kullanılmasının Türkiye’nin rekabet gücünü arttıracağını söyledi.

Growtech Eurasia Tarım Sohbetleri çerçevesinde Tarım Editörü İrfan
Donat’ın moderatörlüğünde Anfaş Salonu’nda gerçekleşen panelde,
Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Yönetim Kurulu
Başkanı Müslüm Yanmaz, Doktar Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü
Tanzer Bilgen, Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri
ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Bülent Aytekin ile Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım
Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mehmet Topakçı konuşmacı olarak yer aldı.
Modern Seracılığın Gelişmesi İçin Jeotermal ve Güneş Enerjisi
Etkin Kullanılmalı
Panelde konuşan Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR)
Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Yanmaz, Türkiye’nin en büyük
avantajlarından birinin tarımsal gelişim potansiyeli olduğunu söyledi. İsrail, Hollanda, Almanya gibi büyük sanayi ülkelerinin tarıma
halen büyük teknolojik yatırım yapmakta olduğunu ifade eden Yanmaz, “Büyük firmalarımızın seracılığa yönlenmesiyle birlikte seracılığın teknolojiyle buluşarak, tarladakinden daha sağlıklı ve verimli
ürünler ortaya koyduğu görülüyor. Teknolojik seralarda üretimin her
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aşaması otomasyon ile yönetildiğinden yüksek kalite açısından belli
standartların gerçekleştirilebilmesi mümkün oluyor” dedi.
“Seracılıktaki gelişimlerin esas belirleyici unsurlarından birinin Türkiye’deki jeotermal kaynaklar olduğunu” belirten SERA-BİR Başkanı
Müslüm Yanmaz, Türkiye’nin bir jeotermal cenneti olduğunu belirterek, jeotermal kullanımının yaygınlaştırılmasıyla birlikte enerji
maliyetlerinde önemli tasarruf elde edilebileceğini söyledi. “Mevcut
ortamda Türkiye, sera büyüklüğü bakımından Avrupa’da 2. sırada yer
alırken, ihracat bakımından en son sırada ve en düşük fiyatla ürün
satan ülke konumunda” diyen Yanmaz, “Bunun ana nedeni de profesyonel tarım ve profesyonel seracılık yapılmaması. Öncelikle seralarımızı profesyonel hale getirmemiz gerekiyor. Jeotermali ve güneşi
etkin kullanmalıyız. Devletin yatırımcıların önünü açması gerekiyor.
Özellikle kırsalda yaşayan kadınlarımızın üretici konumuna gelmesi gerekiyor. Bu da modern seracılıkla mümkün. Modern seracılığa
baktığımızda, kadın istihdamına dönük bir uygulama, ihracat sağlayan bir kalem, tarımda teknolojinin uygulanabildiği bir alan, birim
alandan en yüksek verim elde edilebiliyor ve kaliteyi artırıyor. Tüm
bunları da göz önünde bulundurarak modern seracılığın önünün
açılması gerekiyor” dedi.

Rekabet İçin Organize Sera Bölgeleri Şart
Türkiye’de seracılık hakkında bilgi veren Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER)
Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Bülent Aytekin, yatırımların önündeki engeller nedeniyle rekabet gücünün azaldığını vurgulayarak
organize sera alanlarının geliştirilmesiyle birlikte rekabette tekrar
güç kazanılabileceğini belirtti. Growtech Eurasia Tarım Sohbetleri
panelinde konuşmacı olarak yer alan Aytekin, “Türkiye’de 650 bin
dönüm örtü altı yetiştiriciliği mevcut.
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Ancak bunun 12-13 bin dönümü profesyonel seralardan oluşuyor.
Türkiye’de jeotermal, güneş ve kömür kaynakları yeterince kullanılamıyor. Rekabet ettiğimiz Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Rusya
Federasyonu gibi ülkelerde ise doğal kaynak kullanımı çok yüksek ve
maliyeti çok düşük. Dolayısıyla rekabet gücümüz zayıflıyor. Gün geçtikçe kan kaybediyoruz. Rekabet ettiğimiz ülkeler bizden daha fazla
profesyonel seraya sahip olmaya başladılar. Ülkemizde uygun bölgelerde, alternatif enerjilerin kullanılabildiği alanlarda profesyonel
seracılığın geliştirilmesi ve organize sera bölgelerinin oluşturulması
gerekiyor” dedi.

Tarımın Geleceği Akıllı Tarım Teknolojilerinde
Akıllı tarım teknolojileri konusunda bilgi veren Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Topakçı, tarım ve teknoloji buluşmasının
önemine değinerek, seracılığın bu buluşmada büyük rol oynadığını
vurguladı. Topakçı, “Dünya nüfusunun artışıyla birlikte yiyecek gereksinimi de artıyor. Yeni tarım alanları açamadığımızdan mevcut
alanların etkin biçimde kullanılması zorunlu. Akıllı tarım teknolojileri bu kapsamda mevcut alanların verimli kullanılmasını sağlıyor.
Akıllı tarım teknolojileri; bilgisayar, elektronik ve kontrol teknolojilerinin çevrenin korunması için uygulanmasıdır. Yenilikçi bir teknoloji.
Sürdürülebilir tarım kapsamında değerlendirdiğimizde önceliğimiz
çevre kirliliğinin azaltılması, barınma ihtiyacı ve doğal kaynakların
etkin kullanımıdır. Akıllı tarımın ilk uygulamalarını özellikle seralarda görebiliyoruz. Hayvancılık işletmelerinde de süt sağma, yemleme
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robotlarıyla bu uygulamaları görebiliyoruz. Geleneksel tarım uygulamalarında toprak analizi gerçekleştirirken, arazinin çeşitli noktalarından toprak örneği alarak tümünü karıştırıp bu karışımın analizini
gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken tüm arazi homojenmiş gibi yanlış
bir yaklaşım söz konusu. Akıllı tarım teknolojilerinde ise arazinin
noktasal analizleri yapılarak haritalandırılmakta ve bu değişkenlere
bağlı uygulamalar yapılabilmektedir. Bu da ilaçlama, gübreleme anlamında da önemli tasarruflar sağlamaktadır” dedi.
Tarladaki Bitkinin Gelişimi Uydu Görüntüleri İle Uzaydan Takip
Ediliyor
Tarım teknolojileri alanında hizmet veren Doktar’ın Kurucu Ortağı
ve Genel Müdürü Tanzer Bilgen de panelde gerçekleştirdiği konuşmasında, veri analizinin önemine değindi ve Doktar’ın geliştirdiği
teknolojik çözümler hakkında bilgi verdi. Bilgen, “Doktar olarak tarım ve teknolojiyi birleştirerek işin matematiğine bakıyoruz. Elde ettiğimiz veriyi işleyerek üreticilerimizin hizmetine sunuyoruz. Hava,
toprak ve bitkinin takibinin yapılmasını sağlıyoruz. Öne çıkan üç teknolojimiz mevcut. Bitkinin gelişimini takip etmek için uydu görüntülerini kullanıyoruz. Birçok uydudan gelen veriyi işleyerek zaman
serisi içerisinde bitkinin gelişimini ve sağlığını izleyebiliyoruz. Ayrıca
meteoroloji istasyonlarımız mevcut. Cep telefonunuza gönderilen
mesajlarla anlık takip yapabilmeniz mümkün olabiliyor. Üçüncü
teknolojimiz ise toprağı analiz etmeye yarayan özel bir cihaz. Petrol
endüstrisinde kullanılan bu cihaz, ışın yöntemiyle toprağın analizini
2 dakika içerisinde ve standart olarak yapabiliyor. Cihazdan cihaza
değişiklik gösteren bir analiz ortaya koymuyor. Analizlerde insan
hatasının da önüne geçilmiş oluyor” dedi.
Çin’den ABD’ye, İsveç’ten Kamerun’a Dünya Ülkeleri Growtech
Antalya Tarım Fuarı’na Akın Etti
Bu yıl 17’ncisi düzenlenen Growtech Eurasia Uluslararası Sera, Tarım
Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı, 29 Kasım-02 Aralık tarihleri arasında ’da Antalya Expo Center’da 50 bin m2 alanda ABD, Afrika, Asya
ve Avrupa kıtalarından 30 ülkeden 800 firma katılımı ile yapıldı.
Çin’den ABD’ye, İsveç’ten Kamerun’a, Mısır’dan Rusya’ya, İtalya’dan
İsrail’e kadar birbirlerinden binlerce kilometre uzaklıktaki tarım sektörü temsilcileri, 4 gün süre ile Antalya’da Growtech Eurasia çatısı
altında buluştu. Fuar, T.C. Ekonomi Bakanlığının koordinasyonu ve
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’nin organizasyonu ile Alım Heyeti
Programı’na evsahipliği yaptı. Program kapsamında Azerbaycan,
Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, Hırvatistan, Kazakistan, Kosova, Sudan, Tacikistan, Ürdün gibi ülkelerden 27 firma heyeti, Growtech
Eurasia’da katılımcılarımızla fuar alanında birebir görüşmeler yaptı. GROWTECH ATSO Tarımsal İnovasyon Ödülleri, 30 Kasım 2017’de
Growtech Eurasia’da Anfaş Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Ödül kazanan proje ve ürünler fuar alanında ATSO
standında sergilendi.
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Vodafone Park Akıllı Güvenlik Teknolojileri İle
Korunuyor

ntegre güvenlik teknolojileriyle Vodafone Park’da hizmet veren
Sensormatic, dünyanın en yüksek çözünürlüklü güvenlik kameralarının ve gelişmiş yazılımların kullanıldığı sistemlerini ve
güvenlik trendlerini müşterilerine anlattı.
On binlerce kişinin heyecan, coşku ve hayal kırıklığını bir arada yaşadığı futbol stadyumları; seyircilerin huzur ve emniyetini eksiksiz

ürettiği veriyi bilgiye dönüştürmek ya da başka bir deyişle anlamlandırmak, şirketler için rekabet avantajına dönüşüyor. İleri düzey
iş zekası yazılımları ile birlikte akıllı algoritmaların ürettiği veriler
analiz edilip, olay henüz gerçekleşmeden proaktif biçimde önlem
alabilen ve tehditleri engelleyen öngörüye dayalı güvenlik çözümle
ri oyunun kurallarını yeniden belirliyor.

sağlamak için her geçen gün daha gelişmiş güvenlik sistemlerine
ihtiyaç duyuyor. Teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler de ileri
düzey, “proaktif” güvenlik çözümlerinin yükselişini tetikliyor. Böylelikle dev stadyumlar; gelişmiş video analiz algoritmaları, biyometrik
teknolojiler, robotlar ve drone’lar, kısacası yeni nesil teknolojiler için
mükemmel bir kullanım alanı hâline geliyor. Kalabalık bir insan topluluğunun aynı anda, pek çok farklı duyguyu yaşadığı stadyumlarda
kontrolü sağlayabilmek, ailece maç izlemeye gelen taraftarları huzurlu kılabilmek; akıllı şehirlerde kullanılacak teknolojiler için de bir
referans niteliği taşıyor.
İş Dünyasının İhtiyaçları, Güvenlik Trendlerini Belirliyor
Teknolojiyle birlikte insanların alışkanlıkları değişirken, güvenlik ihtiyaçlarını da bu dönüşüme ayak uyduracak trendler belirliyor. Mobilite ile birlikte akıllı cihazların hayatın merkezine oturması, güvenlik
çözümlerinin de mobilleşmesine zemin hazırlıyor. Teknolojilerin

Türkiye’nin teknolojik çözüm entegratörü Sensormatic, sunduğu entegre çözümler ile verimlilik ve operasyonel iyileşmenin uçtan uca
hayata geçirilmesini sağlıyor.
Vodafone Park, Dünyanın En İyileri İçin Referans Oldu
Dünyanın en yüksek çözünürlüklü güvenlik kameraları ve gelişmiş
yazılımlarla Vodafone Park’da hizmet veren Sensormatic, sektörün
önde gelen isimlerini misafir ettiği müşteri etkinliğinde, stadyumda
kullanılan çözümleri yerinde anlattı. 3 Kasım Cuma günü Vodafone
Park’da gerçekleşen etkinlikte, Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli ve
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu akıllı güvenlik çözümleriyle elde edilen faydaları
firma yöneticileriyle paylaştı.
Taraftarlara en güvenli seyir deneyimini yaşatmak isteyen Beşiktaş
JK, bu amaçla güvenlik kameralarından gelen yüksek çözünürlüklü
görüntüleri analiz ederek, olayları kontrol altına alacak entegre
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bir sistemin kurulumu için Sensormatic ile çalıştı. Stattaki risk olasılıklarını tespit eden ve farklı alanlar için farklı güvenlik seviyeleri
belirleyen Sensormatic, yaptığı analizleri baz alarak stadyumun
güvenliğini en iyi şekilde sağlayacak güvenlik sistemini oluşturdu.
Böylelikle dünyanın en iyi spor parklarında kullanılan video izleme
çözümlerinin Vodafone Park’da entegrasyonu sağlandı. Futbol maçlarının coşkusunu kaybetmeksizin, daha güvenli bir atmosferde izlenmesine imkân tanıyan çözümlerini Vodafone Park’da müşterilerine anlatan Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli, “Bugüne kadar bir akıllı

stadyuma gittik. Yapılan çalışmaları incelediğimizde, en başarılı
projelerde Sensormatic imzası olduğunu gördük. Kullandığımız güvenlik çözümlerinin ne kadar iyi sonuç verdiğine her maçta yeniden
tanık oluyoruz” dedi.
Vodafone Park’da yüksek çözünürlüklü kameralar, yüksek performanslı iş zekası yazılımlarıyla birlikte kullanılıyor. Önceden belirlenen senaryolara göre farklı güvenlik seviyeleri uygulayan sistem;
taraftarların bulunmasının yasak olduğu bölgeleri, hangi alanda ne
tür eylemlerin risk taşıdığını tespit edebiliyor.

şehir meydana getirecek kadar farklı teknolojik projeye imza attık,”
dedi ve Sensormatic’in teknolojiye anlam katma yaklaşımını şöyle
özetledi: “Bugün tüm ihtiyaçlarımıza teknolojiyle çözüm ürettiğimiz
bir dünyada yaşıyoruz. Bu hızlı dönüşümde farklı olmanın, öne çıkmanın sihirli bir formülü var: Algılara anlam katmak! Sensormatic
olarak; algılara anlam katmanın yolunun teknoloji, insan ve bilgi
unsurlarının birbiriyle kusursuz biçimde bütünleşmesi olduğuna
inanıyoruz. İnsanı ve teknolojiyi desteklemek için zengin bir bilgi
birikimi oluşturmak büyük önem taşıyor. Bizler de 23 yıllık bilgi birikimimizle bugüne kadar güvenlik ihtiyaçlarına en iyi yanıtları sunan
sayısız projeye imza attık. Bu projeleri kurgularken algılara anlam
katmaya; insan, bilgi ve teknolojiyi bütünleşik olarak ele alan bir yol
izlemeye dikkat ediyoruz.”
Futbolun Türkiye’de insanların kalbine dokunan bir spor olduğunu
hatırlatan BJK Pazarlama ve Sponsorluklar Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu, maç günleri taraftarların yaşadığı heyecanın her
zaman aynı coşkuyla sürmesi için Vodafone Park’da en iyi güvenlik
sistemlerini kullandıklarını kaydetti. Kutlu, “Avrupa’da otuza yakın

Merdiven boşluklarından maç izleme, tellere tırmanma, meşale
yakma, saha içine taraftar girişi gibi pek çok olumsuz eylem sistem
tarafından algılanıyor ve anında ekrana aktarıyor. Böylelikle hiçbir
ihlal göz ardı edilmiyor.
Uçtan Uca Güvenlik İçin 560 Kamera
Sensormatic, Vodafone Park’da kurduğu sistem çerçevesinde 560’ın
üzerinde yüksek çözünürlüklü IP kamera kullandı. Çözünürlük oranı
30 megapiksele kadar çıkan bu kameralar, stadın tümünü kontrol
altına alacak şekilde yerleştirildi. Stadyum giriş ve çıkışlarının yanı
sıra, tribünleri ve diğer ortak alanları da kontrol altında tutmaya
olanak tanıyan kameralar, gelişmiş analizler yapabilen yazılımlarla
anlık olarak görüntü aktarıyor.
Güçlü donanımın, ileri düzey yazılımla desteklendiği akıllı video
izleme çözümü sayesinde kuralları ihlal eden kişiler kıyafetlerinden
değil; yüzlerinden tespit ediliyor. Elde edilen kamera görüntüleri
tespit amaçlı izlenebiliyor ve kayıt üzerinde yakınlaştırma yapılabiliyor. Net ve yüksek çözünürlüklü görüntüler sayesinde kimlik tespitleri hızlı ve hatasız gerçekleşiyor.
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Yaşlılar ve Kronik Hastalıkları Olanlar Elektronik
Güvenlik Sistemleri İle Daha da Güvende

ronet’in Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Ediz Habip yaşlı ve kronik sağlık problemi bulunan
kişilerin güvenliği için, elektronik güvenlik sistemlerinin sunduğu imkanlardan destek alınabileceğine dikkat çekti. Alarm sistemine entegre çalışan panik butonu çözümüne yönelik olarak, “Hem
yaşlı ve hasta yakınlarının aklının onlarda kalmamasını sağlıyor hem
de bu kişilerin hayat kalitesini yükseltiyor” dedi.
Pronet’in Pazarlama ve İş Geliştirmeden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip

Kentleşmenin artışı, çalışma koşulları, kadınların işgücüne katılımı
gibi sebeplerle, Türkiye’de giderek daha fazla kişi yalnız yaşamaya
başladı. TÜİK verilerine göre 2011 – 2015 yılları arasında ortalama
hane nüfusu yüzde 20 düşüş gösterdi, 65 yaş üstü yalnız yaşayanların sayısı yüzde 45 arttı. Pronet’in Pazarlama ve İş Geliştirmeden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip, “Eskiden geniş aile yapısı içerisinde her an bir aile üyesiyle bir arada olan yaşlı ve bakıma
muhtaç kişilerin, artık gün boyunca evde yalnız kalması söz konusu
olabiliyor. Siz orada olmadığınız anlarda bile bu kişilerin güvenliğinden emin olmak için, elektronik güvenlik sistemlerinin sunduğu
çözümlerden faydalanmak mümkün” dedi.
Acil Sağlık ve Panik Hallerinde Yardım İstemek Mümkün
“Elektronik güvenlik sistemleri denilince pek çok kişinin aklına sadece hırsızlığa karşı koruyan sistemler geliyor” diyen Ediz Habip, bugün
bu sistemlerin acil sağlık ve panik hallerinde de kullanılabildiğinin
ve gereken yardımın en hızlı şekilde yönlendirilmesini sağladığının
altını çizdi. Habip’e göre, bu amaca yönelik en çok sık tercih edilen
çözüm ise ‘Panik Butonu’.
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Yaşlı ve Hasta Yakınlarının da Gözü Arkada Kalmıyor
“Panik Butonu, özellikle ailesinde yaşlı, bedensel engelli ya da diyabet, epilepsi gibi kronik sağlık problemleri bulunanlar tarafından
sıkça tercih ediliyor. Yalnızca yaşlı ve hasta yakınlarının onlardan
uzaktayken daha huzurlu olmasını sağlamıyor, bizzat bu kişilerin de,
ev içindeki gündelik yaşamlarında daha güvenli hissetmesine imkan
tanıyor, bu yolla hayat kalitelerini yükseltiyor.”
Sinyal Gönderdikten 10 Saniye Sonra Ekip Kişiye Ulaşıyor
Panik butonu çözümlerini seçerken, bir Alarm Haber Alma Merkezi’ne
bağlı sistemlerin seçilmesi gerektiğini vurgulayan Habip, Pronet’teki
sistemin çalışma prensibini şu sözlerle anlattı: “365 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Pronet Alarm Haber Alma Merkezi’ne tek tuşla
sinyal gönderilebilen Panik Butonu sayesinde kişi acil sağlık veya
panik hallerinde yardım isteyebiliyor. Butona basarak Pronet’e sinyal

gönderdikten ortalama 10 saniye sonra Pronet ekibi sinyale geri dönüyor. Vakanın niteliğine ve kişinin tercihine göre, sinyalin geldiği
adrese polis, ambulans veya itfaiye gönderiliyor veya aile üyelerine
haber iletiliyor. Boyutları fark etmeksizin yaşanılan evin her noktasında kullanılabilen Panik Butonu, boyuna kolye olarak, bele kemer
üstüne veya kola saat gibi takılabiliyor. Böylece evin her yerinde, her
an kişinin yanında oluyor. Pronet Panik Butonu, kullanıcının ihtiyaçlarına veya tercihlerine göre, istenilen sayıda satın alınabiliyor. Ayrıca, kişiye özel sağlık sorunu sisteme daha önceden kayıt ettirilerek
butona basma durumunda alınacak aksiyon önceden belirtilirse,
aksiyon çok daha hızlı bir şekilde alınıyor.”
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Perakende Günleri’ne Bu Teknolojiler
Damga Vurdu

erakende sektörü için dijital dönüşüm kaçınılmaz hale gelirken,
her işletmenin kendi süreçlerini iyileştirecek adımlarla bu geçişi hızlandırması gerekiyor. Sensormatic, perakende süreçlerine
özel geliştirdiği çözümlerle sektörün ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Müşteriyi Her Yönüyle Analiz Eden Yazılımlar
Dijital dönüşüm denince ilk akla gelen teknoloji trendlerinden biri
olan iş analitikleri ve Nesnelerin İnterneti (IoT), Sensormatic’in sunduğu Mağaza İçi Analiz Platformunda bir araya geliyor.

Türkiye’nin teknolojik çözüm entegratörü Sensormatic’in katılımcı
olarak yer aldığı Perakende Günleri 29-30 Kasım tarihlerinde Lütfi
Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlendi. Perakende sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren etkinlik tekrar gösterdi ki, dijital dönüşüme en çok ihtiyaç duyan ve bu dönüşümden
en yüksek katma değeri elde edecek sektörlerin başında perakende
geliyor. Tüketiciler kendi hayatlarını hızla dijitale taşırken, perakendecilerin geride kalmak gibi bir lüksü bulunmuyor. Büyük veri, mobilite, nesnelerin interneti ve iş zekası gibi teknolojilerle şekillenen
bu dijital dönüşümde doğru çözüm ortağıyla, doğru adımları atmak
gerekiyor. Perakende sektöründeki en kritik ihtiyaçlara yanıt veren
çözüm portföyüyle Sensormatic, dijital dönüşümün tüm adımlarında etkin sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

IP tabanlı güvenlik kameralarının yanı sıra, Wi-Fi ve Beacon sensörleri gibi diğer veri kaynaklarıyla entegre çalışan platform, böylelikle
mağaza içinde müşteri davranışlarını analiz ediyor. Müşterinin hangi
reyonda daha çok vakit geçirip, hangi reyona uğramadığını, mağaza
içinde izlediği rotayı gerçek veriler ve kullanıcı dostu raporlar üzerinden gözlemleyen perakendeciler, mağaza içinde gerekli düzenlemeleri yaparak satışlarını artırıyor.
Dijital Dönüşümün Yapı Taşı: RFID Teknolojisi
Günümüzde perakendeciler; envanter doğruluğu, yok satma, ürün
lokasyonunun belirlenememesi, hatalı fiyatlandırma, promosyon
yönetimi, iç kayıplar ve tedarikçi hataları gibi konularda sorun yaşıyor ve bu konular karlılıklarını ve operasyonlarını doğrudan etkiliyor.
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Perakende sektöründe yaşanacak dijital dönüşüm işte bu noktada,
RFID teknolojisiyle başlıyor. Bir ürünün üretildiği andan müşteriye
ait olduğu ana kadar geçen tüm sürecin takibi RFID teknolojisiyle
mümkün oluyor.
Satış danışmanlarının mobil olarak taşıyabildikleri kablosuz el terminalleri ile mağazadaki her bir ürünün hangi reyonda hatta hangi
rafta olduğu bilgisi anında tespit ediliyor. Bu sayede perakendeciler,
müşterilerinin taleplerine en hızlı şekilde cevap verirken, eksik ürünlerin günlük takibi ve yerlerine yeni ürünlerin konması gibi süreçleri
çok daha hızlı ve verimli bir şekilde sağlayabiliyor. RFID teknolojisinin
verimli bir şekilde kullanılması sayesinde mağazalarda operasyonel
verimlilik sağlanırken, mağaza satışlarında %4 ila %21 oranlarında
artış sağlanıyor.

raporlanıyor. Bu rapor günlük, aylık ya da yıllık grafiklerle çıktı olarak
alınabiliyor. Yönetici, personel, departman ve kapı bazında detaylı
filtrelerin uygulanmasıyla, bordrolama işlemlerinde kolaylık sağlanırken iş yeri verimliliği de artırılıyor.

Tutarlı Fiyatlar, Gerçek Zamanlı Promosyonlar
Sensormatic Elektronik Fiyat Etiketleri, tek bir merkezden kontrol
edilen ve tüm ürünlerin fiyat bilgilerinin anlık olarak güncellenmesine olanak tanıyan sistemiyle kasada ve raflarda yazan fiyatların her
an birbiriyle uyumlu olmasını sağlıyor. On binlerce ürünün çok kısa
sürede fiyatlarının güncellenmesine imkan sunan elektronik fiyat
etiketleriyle anlık promosyonlar yaparak müşteri ilgisini her an zirvede tutmak ve satışları artırmak kolaylaşıyor.

Fiziksel Mağazalar, Dijital Sayımlarla Kaynaklarını Doğru
Yönetiyor
Online mağazalar ziyaretçi trafiğinin ölçümü için güçlü analitik
yazılımları kullanırken, fiziksel mağazaların rekabette ayakta kalmaları için benzer verilere ulaşabilmeleri gerekiyor. Bunun yolu ise
kişi sayma çözümlerinden geçiyor. Sensormatic’ın sunduğu trafik
ölçümleme platformları, mağaza sistemine entegre edilerek, mağazanın önünden geçen kişi sayısı, kaçının içeri girdiği, hangi saatlerde
yoğunluğun arttığı ve içeri girenlerin satın alım yapanlara oranı gibi
kritik istatistikleri kolayca anlaşılır analizlere dönüştürüyor. Bu sayede mağaza açma-kapama ve kira belirlemede karşılaştırmalı veriler
elde ediliyor, vitrinler en dikkat çekici şekilde düzenleniyor ve iş gücünün daha etkin değerlendirilmesi için yoğunluk analizleri yapılıyor. Hedeflerini çok daha gerçekçi rakamlara dayandırarak belirleyen
perakendeciler tatsız sürprizlerle karşılaşmıyor.
İş Gücü Verimliliği Sağlayan Raporlar
Sensormatic tarafından özel olarak geliştirilen Passware çözümü,
giriş çıkışları takip etmenin bir adım ötesine geçerek, personelin
takip ve yönetimini kolaylaştırıyor. Passware ile yapılan analizler ile
mağaza personelinin saat kaçta, hangi kapılardan giriş-çıkış yaptığı
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Estetik ve Güvenlik, Synergy Elektronik Ürün Takip
Platformu’nda Bir Araya Geliyor
Perakende sektöründeki en temel sorunlardan biri olan envanter
kaybına, Sensormatic’in sunduğu Elektronik Ürün Takip Sistemi
(EAS) mükemmel bir çözüm sunuyor. Synergy Elektronik Ürün Takip
Platformu, kompakt yapısı ile; kişi sayma, metal folyo ve jammer
algılama fonksiyonlarını tek bir platformda bütünleştiriyor. Aynı
zamanda herhangi bir arıza durumunda uzaktan bağlanılarak servis hizmeti verilmesine de olanak tanıyarak işletme maliyetlerini
azaltıp, verimliliği artırıyor. Sistem, güvenlik konusunda eksiksiz bir
caydırıcılık sağlayarak, perakendecilerin yatırımlarının geri dönüşünü garanti altına alıyor.
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Artık Güvenlik Görevlilerinin de Bir Vakfı Var
ağlıktan çevreye, kadınlardan çocuklara kadar birbirinden farklı
birçok alanda faydalı işler yapmak için kurulmuş olan vakıfların
arasına bir yenisi de güvenlik sektöründen eklendi. Türkiye’de
13 bin çalışanı ile istihdamda ilk 50’de yer alan Securitas tarafından

S

gönüllüler verdi. Devamında gönüllülük esasına dayanan sembolik
üye katkıları ve farklı projelerle gelir kaynakları yaratmayı hedefliyoruz. Hedefimiz vakfımızın gelirlerini arttırarak olabildiğince fazla
kişiye yardımda bulunmak” dedi. Vakfın kısa, orta ve uzun vadeli

kurulan Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı güvenlik sektöründe bir ilk. Çalışanlarına her zaman yanlarında olduğunun mesajını vererek başta evlilik, ölüm ve doğum halleri olmak
üzere sağlık, eğitim, kültürel, sportif ve sosyal konularda yardımlar
yaparak çalışanlara destek olmayı amaçlıyor.
Tüm Securitas çalışanlarına açık olan ve üyeliğin isteğe bağlı olduğu Vakfı ‘Securitas Çalışanlarıdır” ilkesinden hareketle kurduklarını
belirten Securitas Vakfı Başkanı Zihni Çelik, “13 bin çalışanımızla
her geçen gün büyüyen dev bir aileyiz. Bu ailenin yarattığı sinerjiyi
çalışanlarımızın birbiriyle yardımlaşabilecekleri bir platforma taşımaya karar verdik. Vakfın ilk kuruluş sermayesini Securitas şirketi ve

planlarının hazır olduğunu ve hızla büyümeyi hedeflediklerini belirten Çelik, “Amacımız bu planlarımızı hayata geçirerek olabildiğince
çalışanımıza yardım etmek. Özellikle çalışanlarımızın kendilerini
geliştirmeleri için ihtiyaç duydukları eğitimlerine destek vermeye
ve engelli çocukları olan çalışanlarımıza yardım etmeye gayret ediyoruz. Bir gün tüm çalışanlarımızın vakfımıza üye olması en büyük
hayal ve isteğimiz” dedi. Hayata geçirdiği vakıf projesi ile güvenlik
sektöründe bir ilke daha imza atmanın gururu içerisinde olan Securitas, bunun sektörün diğer oyuncularına da örnek olmasını ve bu
sektörde çalışanların destek alabilecekleri kanalların artmasını temenni ediyor.
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Entegre Tesis Yönetimine İhtiyaç Artıyor
Atalian Zirveyi Hedefliyor

ürkiye, özellikle yapılaşma yönünden büyük bir gelişim içinde.
Şehirlerde dev alışveriş merkezleri, plazalar, hastaneler, market
zincirleri birbiri ardına yükselirken sanayi bölgelerinde fabrika-

tesis yönetimi, enerji yönetimi, temizlik, güvenlik, teknik bakım,
resepsiyon, peyzaj, inşaat ve renovasyon olmak üzere toplam 8 hizmet dalında destek veriyor. Böylece müşterilerinin kendi uzmanlık

Atalian CEO’su Uğur Oktar

lar, turizm bölgelerinde de lüks oteller inşa ediliyor. Tüm bu yapılar,
kendi amaçları doğrultusunda hizmet veriyor ancak her şeyin düzenli işleyebilmesi için entegre bir şekilde de yönetilmeleri gerekiyor. Güvenlik, hijyen, peyzaj, enerji yönetimi ve teknik bakım gibi
konular tesis yöneticilerinin ilgisini bekliyor. Tüm bu işler de yöneticiler için ekstra zaman ve çalışma temposu gerektiriyor. Öte yandan
söz konusu hizmetleri profesyonel anlamda gerçekleştiren kuruluşlar da bulunuyor. 2013 yılında Türkiye pazarına giren Fransız entegre
tesis yönetim firması Atalian, alanında ilk 5 oyuncu içinde yer alıyor.
Yöneticiler, Tesis Yönetimini Uzmanına Bırakıyor, İşine Odaklanıyor
Atalian, bugün Türkiye’de 5 binin üzerinde çalışana sahip bulunuyor. Türkiye’nin en büyük entegre tesis yönetim firmalarından biri
konumundaki kuruluş, ISO 100 listesindeki şirketlerin %30’una
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alanlarına odaklanmalarını sağlıyor. Atalian; sanayi, sağlık, eğitim,
otelcilik, lüks yaşam ve perakende sektörlerinin yanı sıra çok çeşitli
sektörlere de hizmet sağlıyor.
Atalian, Türkiye’ye Yatırımı Sürdürecek
Dünyada 30’dan fazla ülkede 100 bin çalışanı ile tesis yönetimi
alanında önemli projeleri yöneten Atalian Global Hizmetler, bütün
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyümeyi hedefliyor. Kuruluşun
hedeflerinde organik büyümenin yanı sıra satın alımlar da önemli
yer tutuyor.
Atalian CEO’su Uğur Oktar, önümüzdeki 5 yılda Türkiye’de servis
ve tesis yönetimi sektörlerinin önemli gelişmeler kaydedeceğini,
Türkiye’nin potansiyelinin de büyük olduğunu ve Fransız grubun
Türkiye’de yatırımlarının devam edeceğini söyledi.
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Trio Mobil Deloitte Teknoloji Fast 500 Listesinin
133. Sırasında

A

raç takip sistemleri ve nesnelerin interneti (IoT) alanında çalışan yüzde yüz Türk sermayeli teknoloji şirketi Trio Mobil, son
4 yılda Euro bazında cirosunda sağladığı büyüme ile Deloitte
Fast 500 EMEA bölgesi sıralamasında 133’üncü oldu.
Araç takip sistemleri ve nesnelerin interneti (IoT) alanında çalışan
yüzde yüz Türk sermayeli teknoloji şirketi Trio Mobil, son 4 yılda Euro
bazında cirosunda sağladığı büyüme ile Deloitte Fast EMEA bölgesi
sıralamasında 133’üncü oldu.

firması haline gelmek. Teknoloji geliştirme kabiliyetine, iyi teknoloji
ve ürünlere sahip olmak bizim için çok önemli. Özellikle hayal ve hedeflerde büyük düşünmekten yanayız. Bu nedenle çok daha fazlasını
başarmaya odaklıyız.”
Ar-Ge’ye 1 Milyon Dolar Harcayacak
Kurulduğu 2011 yılından bu yana 15 kat büyüme elde ettiklerini söyleyen Nevzat Ataklı, şirketin başarısının temelinde sağlam bir ekip
çalışması, inovasyon kabiliyeti, güçlü ürün gamı ve vizyonları oldu-

Trio Mobil’in Kurucusu ve CEO’su Nevzat Ataklı

Deloitte Technology tarafından her yıl belirlenen; Avrupa, Ortadoğu
ve Afrika (EMEA) bölgesinde en hızlı büyüyen 500 teknoloji şirketi
listesi Fast 500’de Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden Trio Mobil, 133. sıradan listeye girerek kazananlar listesinde
yerini aldı.
Bu yılki EMEA listesini 2013’ten 2016’ya kadar mali yıl gelir artışı
yüzdesine göre hazırlayan ve kazananları sıralayan Deloitte Teknoloji Fast 500, on yedinci yılında programı Kuzey Amerika ve AsyaPasifik’in yanı sıra EMEA için bölgesel sıralamaları da içerecek şekilde
düzenledi.
Trio Mobil’in kurucusu ve CEO’su Nevzat Ataklı “Böyle prestijli bir
ödüle layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. En büyük hedefimiz,
Türkiye’den yurtdışına teknoloji ihraç eden saygın ve tanınan bir Türk
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ğunu söyledi. Yaklaşık 20 kişilik bir Ar-Ge ekibine sahip olduklarını
aktaran Ataklı, “2018 yılı için Ar-Ge bütçemiz 1 Milyon Dolar civarında. IoT milyarlarca dolarlık fırsatı beraberinde getiriyor. Çok iyi ürün
hedeflerimiz var ve bu ürünlere cesurca yatırım yapıyoruz” dedi.
Deloitte’un 1995 yılından beri dünyanın 37 ayrı bölgesinde 3 ayrı
program halinde oluşturduğu Teknoloji Fast50 Programı teknoloji,
medya ve telekomünikasyon sektörlerinde yer alan şirketlerin son 4
yıldaki net satışlarındaki büyüme oranlarına göre belirleniyor. Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda yer alan şirketler, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA Fast 500 Programı’na da
aday oluyorlar. Trio Mobil, aynı zamanda Deloitte Türkiye tarafından
Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri sıralaması Fast 50’de
9. seçilmiş ve listeye giren tek IoT firması olmuştu.
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P&G Avrupa IT Hackathon’da Ses ve Görüntü Tanıma
Teknolojileri Alanında 3 Yaratıcı Fikir

T

ürkiye’nin de aralarında bulunduğu 10 farklı ülkede aynı anda
düzenlenen P&G Avrupa IT Hackathon, ses ve görüntü tanıma
teknolojileri alanında yaratıcı fikirleri buluşturdu. Türkiye’den 5
takımın yarıştığı Hackathon’da kazanan takım sosyal mecralara yönelik görüntü tanıma teknolojisini P&G Avrupa IT Liderleri Kurulu’na
sunacak.

Türkiye’de girişimci ağını güçlendirmek için çalışan Endeavor
Türkiye’nin özel olarak desteklediği etkinlikte 5 takım yarışırken;
önerilen fikirler, prototiplerin çalışabilirliği, sunulan yenilik, P&G’nin
iş alanı ile uyumluluk ve yapılan sunumların profesyonelliğine göre
değerlendirildi. Hackathon sonunda ses ve görüntü tanıma teknolojisi üzerinden müşteri memnuniyetini geliştirmeyi amaçlayan mobil

24-25 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul ile birlikte, Paris, Madrid, Tel
Aviv, Moskova, Cenevre, Bükreş, Varşova, Newcastle ve Frankfurt’ta
aynı anda düzenlenen P&G Avrupa IT Hackathon, ses ve görüntü
tanıma teknolojisi alanında yaratıcı fikirlere ev sahipliği yaptı. İstanbul ayağı P&G Türkiye Kampüsünde gerçekleşen P&G Avrupa IT
Hackathon’a katılımcılar Amazon’un Alexa sanal asistanını kullanarak müşteri iletişim deneyimini ileri taşıyacak yaratıcı fikirler üzerinde çalıştı.

uygulama önerisi üçüncü, müşteri veri tabanını mobil uygulama
desteği ile zenginleştirmeyi hedefleyen güzellik sağlık asistanı önerisi ikinci olurken; birinci olan takım Facebook, Instagram ve Twitter
gibi sosyal mecralara yönelik görüntü tanıma projesi sundu. Kazanan takımlara fikirlerini girişime dönüştürebilmeleri için Endeavor
Türkiye tarafından mentor toplantısı ve workshop imkanı sağlanacak. Kazanan takım ayrıca diğer ülkelerin birincileri ile birlikte P&G
Avrupa IT Liderlerine sunum yapacak.
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2018’de Hazırlıklı Olunması Gereken
5 Bulut Bilişim Trendi

018 yılında bulut üzerinde çalışan hizmetlerin kullanımındaki
artışın katlanarak sürmesi, depolama ihtiyacının artması, nesnelerin interneti ve makine öğrenimi adaptasyonunun yaygınlaşması bekleniyor. Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezi Radore,

miktarı sebebiyle bulut bilişimin önemi her geçen gün artacak. 2018
yılında bulut bilişim hizmetlerine olan ilginin her zamankinden fazla
olmasını bekliyoruz” dedi. Zeki Kubilay Akyol, 2018 yılında beklenen
bulut bilişim eğilimlerini şu şekilde sıraladı:

2018 yılında bulut bilişime olan eğilimin hem Türkiye’de hem de
dünyada artacağını duyurdu. Hem dünya çapında hem de Türkiye’de
yapılan araştırmalar, şirketlerin 2018 eğilimlerini ortaya koyuyor.
Gartner’ın 2018 öngörülerine göre, mobil cihazların çalıştıracağı bulut tabanlı uygulamaların daha da artacak ve bağlantı hızı, bant genişliği, gecikme süreleri gibi ölçütler daha da belirleyici olacak. Türkiye’deki 400 KOBİ ile yapılan araştırmada KOBİ’lerin yüzde 71’inin
bulut üzerinde herhangi bir çözüm kiralayacağını belirtmesi 2018
yılında da Türkiye’deki eğilimin artmaya devam edeceğini gösteriyor.
IDC’nin 2021 öngörülerine göre, bulut bilişim hizmetlerine yapılan
harcamalar ve buluta uygun donanım, yazılım ve hizmetlerin toplam hacmi 530 milyar doların üzerine çıkacak.
Nesnelerin interneti, video içeriklerin artışı ve sanal gerçeklik gibi
teknolojiler nedeniyle verinin katlanarak arttığına dikkat çeken Radore Veri Merkezi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay
Akyol, “Her yıl şirketlerin verisi ortalama iki katına çıkıyor. Bunca veri

• Hizmet olarak yazılım (SaaS), altyapı ve platform harcamaları artacak. Bulut bilişim hizmetlerinin sadeliği ve yüksek performansı
işletmelere cazip gelecek.
• Veri merkezlerinde sunulan depolama kapasitesi artacak. Yapılan
araştırmalara göre, dünya çapında toplam depolama kapasitesinin
1,1 ZB olması bekleniyor -ki bu rakam 2017 yılının tam iki katı.
• Nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka (AI) gerçek zamanlı veri
ve bulut bilişim kullanımını tetikleyecek. Yeni yılda anında 40 dilde
çeviri yapan kulaklıklar, hizmet sektöründe yaygınlaşan robotlar hayatımıza girecek.
• Daha fazla içerik dağıtım ağı kullanılacak. Erişilebilirlik ve yüksek
performans için CDN hizmetlerinin kullanımı yayınlaşacak.
• Makine öğrenimi yaygınlaşmaya devam edecek. IDC verilerine
göre, 2021 yılında kurumsal ticari uygulamaların yüzde 75’inin arkasında yüksek performans ihtiyacı duyan makine öğrenimi yer alacak.
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Geleceğin Mesleklerini Z Kuşağı Tasarlıyor

R

obot veterinerliği, gen terapistliği, holoportasyon uzmanlığı,
etik hackerlık, duygu tasarımcılığı ve hatta rüya gerçekleştiriciliği. Şu anda kulağımıza her ne kadar ütopik gelse de, fütüristler 20 yıl içinde bu mesleklerin gündeme geleceğini öngörüyor.
Bunları tasarlayacak kişiler ise, yavaş yavaş iş hayatına katılmaya
başlayan Z kuşağı. Dijital dönüşüm, endüstri 4.0, strateji, pazarlama
ve marka yönetimi konularında şirketlerin yol haritasını belirleyen
Hanersman Genel Müdürü
Ecehan Ersöz

Hanersman Genel Müdürü Ecehan Ersöz, Z kuşağının hayalindeki
meslekleri anlatırken, iş dünyasına da bir uyarıda bulundu: Z kuşağı ile çalışmak için hiyerarşiden uzak özgür bir çalışma ortamı, adil
ücret yönetimi politikası, alternatif yan haklar, gelişim, eğitim ve
kariyer fırsatları sunulması şart.
Teknolojinin hayatımıza yön vermesiyle birlikte bazı meslekler kaybolurken, daha önce hiç duymadığımız bazı meslekler hayatımıza
girmeye başlıyor. Bu meslekleri yaratılmasına öncülük eden ise, iş
hayatına adım atmaya başlayan Z kuşağı. Dijital dönüşüm, endüstri
4.0, strateji, pazarlama ve marka yönetimi konularında şirketlerin
yol haritasını belirleyen Hanersman Genel Müdürü Ecehan Ersöz, geleceğin mesleklerini tasarlayan Z kuşağının günümüz iş hayatında
da köklü değişikliklere yol açacağını söylüyor.
Bilgisayar ve Yazılım Okuyup Robot Veterinerliğini Geliştirecekler
Bilgisayar ve internet hayatlarının vazgeçilmez parçası olduğu için,
Z kuşağının büyük bölümü meslek seçiminde tercihini bilgi sistem-
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leri, bilgisayar, yazılım ve elektronik mühendisliği alanlarından yana
kullanıyor. Girişimciliği tercih edenlerde ise, bu alanlara ek olarak
sağlık, gıda teknolojileri, fintech ve e-ticaret gibi alanlara yönelim
öne çıkıyor. Ancak bu noktada, kendilerinden önceki kuşaklardan
farklı olarak, geleceğin mesleklerini tasarlamaya yönelik girişimlere
de öncülük ediyorlar. Ersöz, Z kuşağının yaratacağı mesleklerle ilgili
olarak, “Dijital dönüşüm, endüstri 4.0 gibi küresel anlamda rekabeti
şekillendiren gelişmeler ekseninde, Z kuşağı geleceğin mesleklerinin yaratılmasına öncülük edecek. Robot veterinerliği, gen terapistliği, sanal gerçeklik, holoportasyon uzmanlığı, etik hackerlık, duygu
tasarımcılığı, bilgi madenciliği, elektronik gazetecilik, 5 duyu reklam
tasarımcılığı, yapay zeka pazarlamacılığı, rüya gerçekleştiricileri, yapay organ imalatçısı gibi meslekler, şimdi bizlere çok uzak gelse de,
fütüristlere göre 20 yıl içinde hayatımıza girecek” diyor.
Figüran Olmayı Kabul Etmiyorlar
Z kuşağı ile çalışmak yöneticiler için de yeni bir deneyim. Bu kuşağın,
kendilerinden bir önce gelen Y kuşağı gibi 8-5 iş hayatına karşı olduğunu vurgulayan Ecehan Ersöz, “Meslek seçiminde her ne kadar garantici bir tavır sergileseler de, iş-yaşam dengesine verdikleri önem
dolayısıyla gerektiğinde konfor alanlarının dışına çıkmayı göze alabiliyorlar. Z kuşağının birincil önceliği ‘deneyim odaklılık’. Yaparak
öğrenmek, çalışmaların bizzat içinde yer almak istiyorlar, figüran
olmayı kabul etmiyorlar” diye konuştu.
Girişimcilik Ruhu Z kuşağının DNA’sında Var
Bu kuşağın genellikle kendi girişimini kurmak istediğine dikkat
çeken Ersöz, sözlerini şöyle sürdürdü, “Girişimcilik ruhu Z kuşağının
DNA’sında var. Profesyonel hayatla yollarının kesişmesi ve uzun yıllar
çalışabilmeleri ancak kendilerini o ortamın bir parçası gibi hissetmeleri, yaptıkları işte bir anlam bulmaları ve iş yerindeki zamanlarının
rutinden uzak geçmesiyle mümkün.
İş yerlerinin özgür, iş birlikçi çalışma ortamı, gelişim, eğitim ve kariyer fırsatları, adil ücret yönetimi politikası ve alternatif yan haklar
sunması gerekiyor.”
Kurumsal Girişimcilik Z Kuşağını İşe Bağlıyor
Araştırmalara göre, 18-24 yaş arasındaki gençlerin her bir buçuk
yılda bir iş değiştirdikleri hatırlatan Ecehan Ersöz, Z kuşağına işi ve
iş yerinin sevdirmenin bir diğer yolunun ise kurumsal girişimcilik
olduğunu belirtiyor. Şirketler yaratıcı ve inovatif fikirlerin çalışanlar
tarafından hayata geçirilmesine fırsat tanırsa, Z kuşağı bu tip çalışmalara katılıyor ve şirketle arasındaki bağı güçlendiriyor.
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Akıllı Tesisler İçin Dijital Dönüşüm

M

itsubishi Electric SPS IPC Drives Fuarı’nda inovatif çözümlerini tanıttı. Otomasyon sektörünün öncü markası Mitsubishi
Electric, Almanya’nın Nuremberg şehrinde düzenlenen SPS
IPC Drives Fuarı’nda, ziyaretçilere dijitalleşmenin üretim esnekliğini
artırmak konusunda sağladığı avantajları anlattı. Sanayi 4.0’a yanıtı
olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile dikkat çeken Mitsubishi
Electric, otomasyon alanındaki inovatif teknolojilerini canlı demolarla tanıttı.

Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konsepti ile üretimde dijital
dönüşüm konusunda pratik bir yapı sunan Mitsubishi Electric,
Almanya’nın Nuremberg şehrinde 28–30 Kasım tarihleri arasında
düzenlenen SPS IPC Drives Fuarı’nda yeni nesil teknolojilerini tanıttı.
Üretim proseslerinin görselleştirilmesi, izlenmesi ve yorumlanması
için verilerin nasıl toplanacağını ve bir üst seviyedeki SCADA sistemine nasıl aktarılabileceğini gösteren canlı bir demo sergileyen Mitsubishi Electric, bu sayede ziyaretçilerine dijital dönüşüm süreçlerini
deneyimleme imkanı sundu. Üretim süreçlerini gerçek zamanlı olarak gösteren üç adet uygulama içeren bu sistem sayesinde kullanıcılar, operasyon durumu ve performans bilgilerinin yanı sıra kestirimci
bakım ihtiyaçları ve bu doğrultuda alınması gereken aksiyonlar gibi
konularda bilgi edinebiliyor.
Markanın fuarda sergilediği demoda yer alan üç uygulama, verileri
ve izleme bilgilerini ekranda göstermek üzere üretimin görselleştirme özelliğinin kullanıldığı bir MAPS SCADA Sistemi aracılığıyla birbirlerine bağlanıyor. Ağ bağlantılı bu sistem, otomatik ürün tanıma
sistemi ve yarı otomatik sıfır hata prensibiyle çalışan bir kılavuzlu
operatör çözümü içeriyor. Ayrıca ürünün hareket işleme ve taşıma
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faaliyetlerinin akıllı kontrolü için akıllı taşıyıcılar üzerinde geliştirilen
bir Lineer Transfer Sistemi bulunuyor. Tüm ürün portföyünün birbiriyle bağlantısını gösteren Tam Fabrika Otomasyon Çözümü’nü de
barındıran uygulamada, robot, sürücü ve kontrol sistemlerinden alınan uygulama verileri canlı olarak MAPS uygulamasına aktarılıyor.
İşlenen veriler bulut ile aktarılarak üretim verilerinin derinlemesine
analiz edilmesine ve akıllı cihaz uygulamalarıyla entegre edilmesine
imkan tanıyor. Sonuçlar üretim yönetimi için yeni yöntemleri destekliyor ve işletme kaynak planlaması (ERP) için şeffaflık sağlıyor.
Akıllı Taşıyıcı Teknolojisi
Mitsubishi Electric Akıllı Taşıyıcı Teknolojisi ile modüler Lineer Transfer Sistemi’nde (LTS) sağlanan en yeni gelişmeleri sunuyor. Akıllı
Taşıyıcıların yeni versiyonları, dahili zeka ve veri belleğiyle birlikte
hareket ettiği parkurlar serbestçe (kapalı veya açık devre olarak)
konfigüre edilebiliyor. Taşıyıcı üzerine sensör ve tutucu bağlanabilmesi gibi esneklikler için dahili batarya özelliğini taşıyor. Dahili
bataryası azaldığında otomatik olarak şarj istasyonuna dönme gibi
fonksiyonları sayesinde sorunsuzca kullanılabiliyor. Çalışanların potansiyel tehlike taşıyan bir alana yaklaştığı durumlarda önce yavaşlayan ve sonrasında yalnızca tehlike içeren kısmın durdurulmasına
imkan tanıyan Akıllı Taşıyıcılar sayesinde, operatör güvenliği verimlilikten ödün vermeden sağlanıyor.

İnsan İle Birlikte Çalışan Yeni Robot
Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0 ortamında üretim faaliyetlerine ilişkin olarak fuarda sergilediği bir başka demoda, emniyet bariyerleri
olmadan insan ile birlikte çalışan, seriye yeni eklenen bir robot da
yer aldı. insan ile birlikte çalışan robot serisi, güvenlik nedenlerinden ötürü koruyucu bariyerlerin arkasına yerleştirilmesi gereken
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endüstriyel robotların aksine, bir üretim ortamında insanlarla yakın
çalışmalarda bulunmak üzere tasarlandı. Bu seri, insan ile birlikte
çalışabilmesi sayesinde, üretim ortamında herhangi bir yerde esnek
bir şekilde konumlandırılabiliyor. İnsan ile birlikte çalışan robot serisiyle dikkat çeken Mitsubishi Electric, performansın yanı sıra inovatif
kontrol ve programlama opsiyonlarıyla kolay kullanım avantajı sağlıyor. Robota takılabilen dokunmatik operatör terminali, özel programlama uzmanlığı gerektirmeden robota görevini ‘öğretmek’ için
sezgisel bir arayüz sunuyor. Öğretme fonksiyonu, operatörün robotu
elle ve kontrollü güçle bir pozisyondan diğerine hareket ettirmesine
imkan tanıyan bir ‘direkt kontrol’ modu içeriyor. Kurulum tamamlandığında, robota tam hareket serbestliği tanımak üzere operatör
terminali kolaylıkla kaldırılıyor.

Kılavuzlu Operatör Çözümleri İle Kalite Ve Verimlilik Artıyor
Fuarda Mitsubishi Electric, manüel montaj uygulamaları için geliştirdiği Kılavuzlu Operatör Çözümleri ile kalite ve verimliliğin nasıl
arttırılabileceğini de anlattı. Bu çözümler, üretim ortamında dijital
dönüşümün desteklenmesi amacıyla manüel montaj operasyonlarından elde edilen üretim verilerinin, üst düzey işletme sistemlerine
sorunsuz bir şekilde aktarılmasına olanak tanıyor. Operatöre hangi
parçaların alınması gerektiğini ve işlem sıralamasını kesin olarak
gösteren Kılavuzlu Operatör Çözümleri, kalitenin arttırılmasına yardımcı oluyor. Bu özellikle, potansiyel kalite sorunları nedeniyle artan
maliyetlerle karşı karşıya kalınan sektörler ve günümüzde giderek
daha karmaşık hale gelen montaj operasyonları açısından önem
taşıyor.
MELSEC iQ R PLC İçin Özel Fonksiyonlu CPU’lar
Mitsubishi Electric fuarda, MELSEC iQ-R Serisi PLC için özel CPU
modüllerinden oluşan tam bir setle otomasyon için platform olarak PLC’nin sunduğu avantajları da sergiledi. Analog ve dijital I/O,
hareket, konumlandırma, proses kontrolü, güvenlik ve ağ bağlantısı
için mevcut opsiyonlar artık kontrol ve otomasyon proseslerinin tamamını tek bir ortak platforma entegre eden bir CNC CPU modülü ve

bir robot kontrol CPU’su ile tamamlanıyor. Tek bir PLC arka planında
tam bir otomasyon sistemi sunan modüller, I/O işleme sürelerini
azaltırken kapsamlı kontrol kabiliyetleri sağlıyor. Ayrıca, yeni SIL2
(güvenlik bütünlük seviyesi) sertifikasyonunun yanı sıra PLC ile direkt entegrasyon toplam operasyon döngüsü sürelerinin azaltılmasına ve performans seviyelerinin garanti edilmesine yardımcı oluyor.

Önleyici Bakım Avantajı Sunan Mekanik Dostu İnverter
Mitsubishi Electric, FR-A800-E serilerindeki akıllı durum izleme
(SCM: Smart Condition Monitoring) teknolojisiyle, frekans inverterlerinin diagnostik kabiliyetleri artırılıyor. Kullanıcılar, durum izleme
fonksiyonlarını doğrudan inverter içerisinden gerçekleştirebiliyor.
Bu ek özellik, SCM Kit-1’in FR-A800-E serisi inverterlere eklenmesiyle sağlanıyor. PLC fonksiyonuyla birleştirilen ve aynı zamanda
inverterin FR-A800-E modellerine entegre edilen bu özellik, önleyici
bakım için tam bir sürücü tabanlı çözüm sunuyor. Tüm bu yönleriyle
sektörde türünün tek örneği olarak öne çıkıyor.

Bağımsız sistem parçalarının durumunun izlenmesine yönelik bu
entegre yaklaşım sayesinde, FR-A800-E serisi sensördeki kırmızı, sarı
ve yeşil statü ışıkları kullanılarak ayrıntılı analiz yapılmasına olanak
tanınıyor. SmartCheck sensöründen alınan işletim ısısı ve titreşim
geribildirimi, inverterler içerisinde aralarında hız, voltaj ve akım
bilgilerinin de yer aldığı diğer dışsal parametrelerin izlenmesiyle
elde edilen verilerle birleştiriliyor. Detaylı tanılama işlemleri uzaktan izlenebiliyor ya da FR-A800-E inverterlerinin entegre ekranında
gösterilebiliyor.
Ocak January 2018
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Sanayi 4.0 İle Gelen Ayak Sesleri Neler Söylüyor

C

IO’lar, bu yeni sanayi devriminde yol gösterici olacaklar. Page
Executive, Sanayi 4.0 ile birlikte gelecek yıllarda iş dünyasında
ve yönetim katındaki dönüşümleri inceledi. Gelecek on yıl içinde kişiye özel ürünler yükselişe geçiyor. Üreticiler, geleceğin sanayi
devrimi olarak adlandırılan Sanayi 4.0 sayesinde, cep telefonlarından, arabalara ev aletlerine kadar müşteriye özel imal edilen ürünlerin ucuzlayacağını ve seri üretime geçileceğini dile getiriyorlar.
Sanayi 4.0, üreticilerin tüm makineleri, ürünleri ve hizmetleri tek bir
merkezi kablosuz ağa bağlanmalarına izin verecek. Makineler, iletişime geçerek durumları veya değişmesi gereken parçalarıyla ilgili
bilgi verecek. Ayrıca ürünler de, örneğin boyut ve renk gibi özellikleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulunacaklar.

Page Executive Yöneticisi
Ergin Özgür Akpınar

Müşteriler ve tedarikçiler makinelere, tüm bilgilerin internet üzerinden kullanılabilir olması sayesinde doğrudan erişebilecek. Bu
durumda, müşteriler kendi özelliklerini doğrudan sisteme yükleyebilecekler. Aynı şekilde, üreticiler de müşterilerinin verilerine erişebilecekler. Page Executive Yöneticisi Ergin Özgür Akpınar bu durumu:
“Bu, bir müşterinin kendine özgü kişisel ihtiyaçlarını hedeflemesine
imkân tanıyor” diye açıklıyor. “Bir yerden geçerken ve sizin için kişisel
olarak yapılmış hazırlanmış bir reklamla karşılaştığınızı hayal edin.
Sanayi 4.0 ile artık bu mümkün” şeklinde özetliyor.
Fakat yeni devrim zorluklarını da beraberinde getiriyor. Dünya
Ekonomik Forumu’nun öngörülerine göre 2020 yılına geldiğimizde
ihtiyacımız olan yeteneklerin üçte birini şu ana kadar pek önemli
görmediğimiz iş becerileri oluşturacak. Page Executive Yöneticisi
Akpınar Sanayi 4.0 devrimine ayak uydurmak için beklenen değişimleri ise şöyle özetliyor.
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İş Gücünü Arttırmak
İşletmeler iş gücünü arttırmak zorunda kalacaklar. Örneğin; küresel
hukuki meseleleri düzenleyip bir veri tabanı kurup korumak için gereken bilgi ve beceriye sahip hukuk uzmanları ya da verileri yararlı
bilgiler haline getirebilen veri bilimcileri gibi özel becerilere sahip iş
profillerine talep artacak. Karmaşık problemleri çözme ve eleştirel
düşünme, değişimlere kolay adaptasyon becerileri, talep gören yeterliliklere bir kaç tipik özelliklerdendir.
Proje Bazlı Çalışma
Ancak, firmaların dijital teknolojinin tüm uyarlamalarını kendi bünyelerinde yönetmeleri çok pahalı ve zaman alıcı olacaktır. Bu nedenle şirketlerin insan kaynakları modellerini gözden geçirmeleri gerekiyor. BT kaynaklarını hızlıca yükseltebilmek için proje bazlı çalışacak
uzmanlara duyulan ihtiyaç artıyor.
Şirketler daha çok hizmet yönetimine odaklanacak ve tamamen
teknik roller için veri toplama konusunda uzmanlaşmış işletmeler
dışardan destek alacak.
Yüksek derecede yetenekli BT uzmanların sayısı oldukça yetersiz.
Dördüncü sanayi devriminde yol kat ettikçe bu ihtiyacın daha da artması bekleniyor. Rekabet avantajlarını korumak isteyen şirketler, bu
nedenle tercihen uluslararası yetenek havuzlarına yöneliyor.
Dijital Çağ Yönetici Rol ve Yetkinliklerini Etkiyecek
Ekip çalışmasının daha önemli hale gelmesi bekleniyor. Müşteri fikirleri ürün geliştirmede daha önemli bir rol oynayacak. Çözüm ortaklığı ağları daha fazla önem kazanacak. Akıllı fabrikaların olanaklarını tam olarak kullanmak için işletmeler bilgi paylaşım ortaklıkları
kurup, iş birliği yapmak zorunda kalacaklar. Ancak birçok kişi daha
fazla iş birliği taraftarı olsa da pratikte paylaşılacak bilginin sınırları
konusunda tartışmalar sürüyor.
CIO’ların Değeri Yükseliyor
Bu yeni teknolojik değişimle, yönetim katında CIO (Chief Information Officer) in rolü giderek önem kazanacak. Ancak CIO’ların kendi
bilgilerini geliştirip uygulamak zorunda kalacaklar. CIO’ların değerli
veri bankası yönettiklerinin bilinciyle, veri arıtma becerilerini geliştirme zamanı geldi.
Sanayi 4.0 vizyonu içinde bir şirketin geleceği, dijital alt yapısının süreklilik içinde uyarlanmasına bağlı olacak. Şirketler, kendi iş modellerini geliştirmeye rekabeti içinde iken, CEO ve CFO’ların yeni iş stratejileri üretmede CIO ile yakın iş birliği içinde çalışmaları gerekecek.
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Yeni Yılda CIO’ları Bekleyen 6 Zorluk

D

ijitalleşen dünyada CIO’lar yeni nesil zorluklarla karşılaşırken,
rutin iş yüklerinden kurtularak daha yaratıcı işlere odaklanmaya çalışıyor. Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezi Radore,
yeni yıl öncesinde CIO’ların ajandalarını ve iş yapış modellerini gözden geçirmelerini öneriyor. Böylece yeni yılda kendilerini bekleyen
zorluklarla başa çıkabilecekleri iş ortamını sağlayan CIO’lar, 2018
yılında da şirketlerin en önemli rollerinden birini üstlenmeye devam
edecekler.

Hızla dönüşen BT dünyası içerisinde yaşadıklarını dile getiren Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı, “Yeni yılda da CIO’ları çok
karmaşık bir ajanda bekliyor ama bu karmaşanın çoğu teknik konulardan kaynaklanmıyor. İşleri genel olarak düşünmeye yeterince
vakit ayıramamak, yaratıcı işler ortaya koymakta zorlanmak, ekibine
liderlik etmek gibi zorluklar her geçen gün CIO’ların gündemini meşgul ediyor” dedi. Abalı, CIO’ların yüzleşmesi gereken olası sorunları
sıraladı:
-Dijital dönüşüm ile birlikte teknoloji günümüzde işletmelerin en
önemli önceliği durumuna geldi. Şirketlerin dönüşüm sürecini yöneten CIO’ların yönetimde de çok daha aktif rol oynamasına ihtiyaç
duyulacak.
-Yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojiler veri analizi uzmanlarına ve
dijital yeteneklere sahip çalışanlara olan ihtiyacı artıracak. CIO’lar
bu doğrultuda insan kaynağı tercihleri yaparak ekiplerini büyütmek
zorunda kalacak.
-Yeni nesil çalışanları teknolojik olarak memnun edecek altyapıların
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ve son kullanıcıya yönelik cihazlarının temin edilmesi gerekecek.
Aynı zamanda giderek artan “Kendi Cihazını Getir” yani çalışanların
kendi cihazlarıyla iş süreçlerine dâhil olması akımı nedeniyle uç nokta güvenliğine yoğunlaşma ihtiyacı doğacak.
-Otomasyon ve tek düze işlerin ötesinde CIO’lardan beklentiler her
geçen yıl artıyor. Rutin işleri yoluna koyarak yaratıcılığa zaman ayırmak ve katma değerli hizmet modelleri geliştirmek en önemli kazanç olacak. Bunun için sorunsuz bir altyapı ve güvenilir iş ortakları
gerekecek.

-Veriyi içgörüye dönüştürecek yapıların kurulmasıyla rekabette
avantaj sağlayacak kaynağın CIO’lar tarafından sağlanması beklenecek. Büyük veri kavramı ve veri analitiği her sektörden farklı işletmelerin ilgi alanına girecek.
-Siber güvenlik endişeleri her geçen gün artıyor. Bilgili ya da bilgisiz
tüm aktörlerin ellerine geçen siber saldırı aygıtlarını kullanabildikleri günümüzde güvenlik konusu CIO’ların odak noktası olacak. Saldırı
katmanlarının çeşitlenmesi geleneksel önlemlerin yanında yenilikçi
yaklaşımları zorunlu kılacak. Siber saldırıları engellemek için sağlam güvenlik katmanlarının tasarlanması ve uygulanması CIO’ların
önemli ölçüde vaktini alacak. CIO’ların veri güvenliği için güvenilir iş
ortaklarıyla çalışması, kendi gelecekleri için faydalı olacak.

otomasyon

Onka Klemens

automotion

Onka Elektrik Kamil KARACA :

“Türkiye’de İhtiyaç Duyulan Her Türlü Klemensi
Üreteceğiz Dedik ve Başardık”
“We have Set Our Mind to Manufacture Any Type of
Terminal Needed in Turkey and We Made It Happen”
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Rabia VATAN: Kamil bey.. Söyleşimize başlarken sektörün en eski temsilcilerinden biri olan Onka
elektriğin hikayesini sizden dinlemek isteriz..
Kamil KARACA: Onka Elektrik 1986 yılında kuruldu. O dönemde daha çok üretici kimliğimiz ön plandaydı, satıcı
tarafında yoktuk. 1997 yılında ortaklık ayrılmasıyla üç kardeş olarak şirketi devraldık. İlk yaptığımız iş ürün kimliğimizi
tanımlamak oldu. Her şeyi üretmemeye karar vermiştik. Bir konuyu ele alıp onun üzerine yoğunlaşacaktık. Amacımız;
en iyi olmaktı. Klemens üretmeye karar verdik. Türkiye’de ihtiyaç duyulan her türlü klemensi üreteceğiz dedik ve iyi
yerlere geldik. İhtiyacınız olan klemensi Onka’da bulamazsanız ürün gamını tamamlama amaçlı ithalatını yaparak bu
eksiğimizi giderme yoluna gittik. Ciddi bir klemens üreticisiyiz. Ürün kimliğini tamamladıktan sonra nasıl bir şirket
olmalıyız diye şirketin kimliğini devam ettirdik. Kaliteden kesinlikle taviz vermedik. Hiçbir zaman iki kalite ürün
üretmedik. Alman rakiplerimiz var, onlar ne kadar kaliteliyse bizde o kadar kaliteliyiz.
Kablo pabuçlarından rakorlara, ray klemensten pano prizlerine kadar geniş bir ürün çeşidini Onka’da
bulmak mümkün. Ürün portföyünüzdeki bu ürünlerden hangilerinin üretimi size ait?
Bünyemizde Onka ve Elektrokar olmak üzere iki şirket var. Ürün kataloğumuz ve yelpazemiz çok geniş. Klemens
üretimimiz var. Kategorimize uygun röleler ve aksesuar ürünlerinin ithalatını yapıyoruz. Ucuz mal alıp Türkiye’yi
çöplüğe dönüştürmüyoruz. En kalitelisini ithal ediyoruz. Ürünü başta yavaş yavaş satsak da ürünlerimizi deneyenler
ithal ettiğimiz ürünleri de alıyorlar.

Rabia VATAN : Mr. Karaca.. As we start our interview, we would like to hear the story of Onka Electricity, one
of the long-established representatives of the sector, from you..
Kamil KARACA: Onka Electricity was established in 1986. Back then we were focusing on our manufacturing efforts and
retail was not in the equation. In 1997, we, three siblings, bought out our partner’s shares and became a family business.
The first thing we did was to define our product identity. We decided not to manufacture many product lines at once. We
were to focus on one product line and to specialize on it. Our goal was to become the best. We decided to manufacture
terminals. We have set our mind to manufacture any type of terminals needed in Turkey and we have come so far in doing
so. When our customers were not able to find the terminals they needed in our product range, we chose to import them
in order to meet the need. Our company is a serious actor in terminal manufacturing. After defining and introducing our
new product identity, we focused on the identity of our company. We have never compromised on the quality. We have
never produced inferior products. We have German competitors in the market, and we match their product quality.
Onka is making a wide range of products available from cable shoes to couplings, rail terminals to on-board
sockets... Which one of these products is being manufactured by your company?
We are operating two companies, Onka and Elektrokar, at the moment. Our product range is vast. We are manufacturing electric terminals. We are importing relays and accessories which are suitable with our category. Our intention has
never been purchasing cheap products and turning Turkey market into a dumpster. We are importing the highest quality
products. Although these imported products are not selling fast, our customers prefer them after trying our products.
Do you have plans for 2018 to increase your market share in the sector?
We are working on increasing our market share at all times. Currently, we are operating with a delivery time of 2 weeks
both locally and internationally. We are facing delays in the production stage of the products we are selling. We have
important investments to this extent.
We are investing in our injection moulding, plastics and metal departments. We have been renovating our metal department for two years now and now we have no problems at that front. We had problems with meeting deadlines
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Sektördeki pazar payınızı arttırmaya ilişkin 2018 yılındaki
planlarınızda neler olacak?
Pazar payımızı arttırmaya yönelik her dönem çalışmamız var. Şu an
yurtiçi ve yurtdışında iki haftayı bulan teslim sürecine sahibiz. Sattığımız ürünün üretim ayağında gecikmelerimiz var. Bunlarla ilgili
ciddi yatırımlarımız mevcut.
Enjeksiyon, plastik ve metal bölümümüzde ciddi yatırımlarımız var.
Metal bölümüne iki senedir yatırım yapıyoruz orada artık problemimiz yok. Enjeksiyon ve montaj bölümünde yetişme problemimiz
vardı bununla ilgili montaj bölümünde makinalar yapmaya başladık.
El değmeden çalışan full otomatik iki tane montaj makinası ürettik
ve devreye soktuk. Şu anda satışı yakalamak üzereyiz. Enjeksiyonla ilgili araştırmalarımız var. Elektrikli enjeksiyon makinaları çıkmış
oralara yönelebiliriz. Onlar biraz daha hızlı çalışan makinalar, onların
da araştırmasını yapıyoruz. Makine parkurumuzu da çoğaltacağız.
Sizden 2017 yılı için bir değerlendirme yapmanızı istesek
neler söylersiniz?
Satış haricinde ciddi bir tanıtım bölümümüz var. Tanıtım bölümümüz 7-8 senedir bu konuda çok iyi. Ürünümüzü kullanan her kim
varsa onlara gidip ürünümüzü anlattık, artık bize dönüşler başladı.
Ürün kalitemizde asla sorun yok. Hem yurtiçi hem yurtdışında geçen
seneyi % 30-40 artışla kapatıyoruz. 2017 bizim açımızdan gayet iyi
geçti. Aslında burada şöyle bir olay daha var. Hükümetin almış olduğu kararla kredi garanti fonundan ekonomiye sokulan bir para var.
Bu paralar işletmelere kredi olarak verildi. Bu krediler piyasaya çok
ciddi bir dinamizm getirdi. Bu durum Türkiye genelinde istihdama
da faydalı oldu.
Onka iç pazarın yanı sıra yurtdışında hangi pazarlara
odaklanıyor?
65 ülkeye mal satıyoruz. Daha da yeni ülkeler ilave etmeye devam
edeceğiz. Bu firmaları fuarlarda bulduk. Tabii ki malımızı fuarda
görür görmez alalım olmuyor. Bizim buradaki en büyük başarımız
bayilerimize ve onların mal satacağı yerlere de eğitim vermek oldu.
Mühendis arkadaşlarımız randevu alarak ülke ülke dolaştılar. Mal satacakları yerlere de kalitemizi anlattık. Artık bizim malımız bilinerek
alınıyor.
Onka’nın kısa dönem planlamalarında yeni ürün ya da mevcut ürünlerin Ar-Ge’si ile ilgili bir planlaması olacak mı?
Bünyemizde mevcut ürünlerin yatırımları var. Örneğin; geçmiş zamanda ulaşmak istediğiniz hedeflere göre bir plastik kalıp yapıyorsunuz daha sonra kalıpların daha çok ürün yapacak nitelikte olanları
çıkıyor bizde buna göre yeni kalıp yapıyoruz. Üretilmesi gereken
miktara çıkmak için kalıplarda değişiklik yapılıyor. Bizim konumuz
çok geniş bir konu. Klemens çok külfetli bir iş. Bünyemizde 500-600
arası kalıp var. Bu kalıp organizasyonunu yapmak bile derttir.
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in connection with our injection and assembly departments and we
built necessary machines for our assembly line. We have designed
two fully automatic assembly machines and commissioned them. At
the moment we are operating with almost on-time delivery. We are
furthering our research about injection moulding. Now that there are
electric injection moulding machines in the market we may consider
them as an option. These are slightly faster in the production and we
are making due diligence. In addition, we are going to expand our machine park.
What would your assessment of the year 2017 sound like?
We have a serious advertising department and a sales department.
Our advertising department has been offering the best output for the
last 7-8 years. Whoever uses our products are now informed about our
product, and these efforts are paying back. We have never experienced
shortcomings in terms of our product quality. We are closing this year
with a growth around 30-40% both locally and internationally. 2017
was a success for us. Actually, there is more to it. There are funds put
to the use of economy from the credit guarantee fund as a result of the
decision of the government. These funds are granted to businesses as
credit. And such credit brought with it dynamism to the market. It was
also beneficial in terms of employment in the country.
In addition to local market, what are the international markets Onka focuses on?
We are exporting to 65 countries. And we will be adding to this number. We have made contacts with these firms in industrial fairs. Of
course, it is not like they assess our products in the fair then decide
right away to place an order. Our biggest success here is that we managed to provide training to our retailers and their sales points. Our
engineers visited several countries for this purpose. And we were able
to increase our quality at the sales points. Now, our products are being
sold with full awareness.
Are there any R&D efforts with regards to new products or existing products in the short-term plans of Onka?
We are investing in our current products. For example, one builds
moulds according to the past targets and then new moulds are introduced to the market to produce even more products, so you need to
build new moulds accordingly. We are making changes to our moulds
in order to meet the volume of orders. Our field is a very vast field.
Terminal manufacturing is a very painstaking process. We are currently operating using 500 to 600 moulds. Even the organization of
this amount of moulds is a painstaking business. It is a very demanding product in terms of production planning. They are small parts, yet
they come in a vast variety. China made advances to enter into Turkish
market, to our product range at times. However, this field has so many
types of products that they have failed to compete as they couldn’t

röportaj
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Üretim planlaması çok zor olan bir üründür. Küçük küçük parçalardır ama çok çeşitlidir. Çin bizim ürün grubumuzda zaman zaman
Türkiye’ye gelme teşebbüsünde bulundu. Ancak burada o kadar çok
çeşit var ki stok yapamadıkları için rekabet edemediler. Almanlar haricinde diğer ülkeler bizimle yarışamıyorlar.
2018 yılında yapmayı planladığınız yatırımlar var mı?
Tabii ki var. Yatırımlar yenilikler olduğu sürece bitmez. Artık elektronik klemensler çıktı. Bu seneki yatırımlarımız elektronik klemens
üzerine olacak.
Sektörün duayen isimlerinden Kamil Karaca olarak size başarıyı ne getirdi? Diye sorsak bizimle kişisel deneyimlerinizi
paylaşır mısınız?
Türkiye’deki yaşanan krizler sadece beni değil, benim gibi iş adamlarını tecrübeli hale getirdi. Avrupalının bilmediği birçok krize karşı
kendimizi geliştirdik. Ürünü önce satmayı bileceksiniz. Pazarlamanın içinden geldim. İyi bir satıcıyım. Dolayısıyla ekibim de iyi bir
satıcı oldu. Ürünü sattıktan sonra finansmanı düzgün kullanmanız
gerekir. Borçlanma yapacaksanız da yatırım borçlanmalarını kısa vadeli borçlanmalarla yapmamalısınız. Ürün size ne zaman dönecekse
o sürece göre borçlanmanız gerekir. Yatırım böyle yapılır. Bir diğer
önemli bir konu da kalite. Asla ve asla kaliteden taviz vermeyeceksiniz. Bize de ikinci kalite ürün yapın teklifleri geliyor ancak biz bunu
değerlendirme gereği bile duymuyoruz. Çünkü biz şuna inanıyoruz.
Bir mutfaktan bir tek kalite ürün çıkar.
Almanlara bakalım. Sizce niçin başarılı oldular? Çünkü toleransları
yok. O yüzden bizde başarılı olmak için asla kalitesiz mal yapmıyoruz. Bizi başarıya götüren temel anahtarlar bunlardır. Bizim şirketimizde kalite bölümü patronun da üzerindedir. Onların aldığı karara
kimse karışamaz. Yani onlar hangi ölçüde, hangi toleranslarda ürün
üreteceklerine dair belgeyi verdiyse biz de ona uymak zorundayız.
Uymazsak bir makinayı kapatmamız gerekir. Kalite bölümü bizim
işletmemizde en yetkili bölümdür. Satıştan zarar edebilirsiniz ama
kalitede bir kere zarar edeyim diye bir şey yoktur.
Son olarak dergimizle ilgili görüşlerinizi de almak isteriz.
Genel bir değerlendirme yapmanızı istesek neler söylersiniz, beklentileriniz neler olur?
Türkiye’de dergi çok. Ama uzun soluklu olmak zor. Siz uzun soluklu
dergilerden birisisiniz. Herkes para veriyor diye derginizde olmamalı.
O firmalarında bir kalitesi olması gerekir. Bu sizi sürekli takip edilir
dergi haline getirir. Söyleşiler, ekonomik yorumlar, pazarlama yorumlarına derginizde yer veriyorsunuz takip ediyorum. Uzun soluklu
olabilmenin yolu da budur. Derginizi kaliteli seviyede tutuyorsunuz.
Derginiz izlenir pozisyonda kalır, izlenilen dergiye de reklam kendiliğinden gelir. Firmaların tanıtımları, yeni ürün tanıtımları, röportajlara yer vermekten vazgeçmeyin.

keep stocks. No other country is able to compete with us but Germany.
Are there any investment plans for 2018?
Of course, there are. Investment never stops as long as there is innovation. Now, we have electronic terminals. Our investments for this year
will focus on electronic terminals.
What brought you the success as one of the leaders of the sector? What would Kamil Karaca share with us in terms of his
personal experience?
Economic crises we experience in Turkey brought experience not only
to me and also to other businessmen. We are ready for many types of
crises which our European counterparts are clueless about. One must
know how to sell his products. I have come to this point dealing with
marketing. I am a good salesman. Therefore, my team is good at sales.
After selling a product, one needs to use the funds correctly. If one is
to take a loan for investment, this must not be a short-term loan. One
needs to take a loan according to the turnaround time of the product.
This is how to make an investment. Another important point is quality. One shall never compromise on the quality. We are being offered
to manufacture inferior products but we never even felt the need for
actually considering such offers. Because we believe in this fact: Only
one type of quality comes out of one oven.
Take Germans for instance. Why do you think they were able to succeed? Because they have no tolerance. Similarly, we have never produced inferior quality products in order to succeed. There are the keys
of our success. Our quality department is even superior to the shareholders in our company hierarchy. No one can interfere with their decisions. In other words, we need to conform to whatever document they
developed in terms of the tolerances of a product. If we fail to comply,
then we would need to shut down a machine. Quality department is
the one with the highest authority in our business. It is possible to lose
money in sales but there is no such thing as losing once in quality.
We would like to hear any remark you would like to share
about our magazine. What would be your overall assessment
and what are your expectations?
There are many magazines in Turkey. However, it is hard to survive in
the market. You are one of the long-established magazines. Just because one pays for it, you shouldn’t present anybody in your magazine.
Those which are presented must offer a specific quality. This will make
you a magazine to follow at all times. I am aware of the fact that you
include interviews, economic assessment, and marketing discussions
in your magazine. And this is how you survive the competition. I can
see that you are maintaining the quality. If you manage to be followed,
then you would receive advertisements without effort. Never give up
on company announcements, new product promos, and interviews.
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Endüstri 4.0’a Ne Kadar Hazırsınız? Valor Çözümleriyle
Akıllı Fabrikalar Yaratabilirsiniz

C

DT Bilgi Teknolojileri Mentor - Valor çözümlerini Türkiye pazarına sundu. Endüstri 4.0 entegrasyonunda önemli rol oynayan
Valor çözümleri birbirinden farklı veri altyapısı kullanan, pek
çok donanım ve yazılım çözümünün birbiriyle haberleşebilmesini
sağlayan bir platform ve bu platform kullanılarak toplanan gerçek
zamanlı verilerin değerlendirilmesiyle kendi kendini yöneten bir
üretim sistemi sağlıyor.

olması Valor çözümlerini benzersiz kılıyor.” Göğüş, Valor çözümlerinin PCB tasarım ve üretiminin her aşamasında geleneksel kurumsal
kaynak planlama ve üretim-yönetim sistemlerinin yetersiz kaldığı
noktalarda devreye girerek bu sistemlerin daha etkin bir biçimde
kullanılabilmesini sağladığını belirterek sözlerine devam etti:
“Beyaz/elektronik eşya, otomotiv, savunma ve havacılık, dayanıklı
tüketim malları, bilişim teknolojileri, telekomünikasyon gibi PCB
üretim ve tasarımının yoğun olarak görüldüğü tüm sektörlerde yaygın olarak kullanılan Valor çözümleri, üretim sürecinde uçtan uca çözüm sunuyor. Bu hem PCB üretimi için Endüstri 4.0’a geçişin temelini
oluşturacak bir entegrasyon platformu oluşturuyor hem de modüler
yapısı sayesinde firmaların öncelikleri doğrultusunda bu geçiş adım
adım yapılabiliyor.
Endüstri 4.0’ın altı temel prensibi; karşılıklı çalışabilirlik, sanallaştırma, özerk yönetim, gerçek-zamanlı olabilme yeteneği, hizmet
oryantasyonu, modülerlik özellikleri göz önüne alındığında Valor
çözümleri elektronik baskı devre üretimi yapılan bir fabrikanın ‘Akıllı
Fabrika’ya dönüşümünü sağlayan altyapıdır diyebiliriz.”

CDT Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü
Alpay Göğüş

PCB tasarım ve üretiminin yoğun olduğu tüm sektörlerden önde
gelen kuruluşların tercih ettiği Valor çözümleri ‘üretim süreci entegrasyon platformu’ olarak; yazılım, donanım ve nesnelerin interneti
(IoT) teknolojilerini kullanarak üretim hattındaki bilgilerin anında
kurumsal kaynak planlama sistemlerine aktarımından üretim hattı
performans değerlendirmesine, üretim ve malzeme izlenebilirliğinin artırılmasından kalite kontrol süreçlerinin kolaylaştırılmasına
pek çok fayda sağlıyor.
Valor çözümlerinin PCB üreten firmalar için benzersiz bir çözüm olduğunu belirten CDT Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Alpay Göğüş,
bu benzersizliği şöyle açıkladı: “Hem sektörde kullanılan pek çok
donanım ve yazılımın entegrasyonunu sağlamaya yönelik hazır bir
platform sunması hem de IoT, ortak veri paylaşımı ve analitik yetenekler yardımıyla Endüstri 4.0 geçişi için sunulan sağlam bir altyapı
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Türkiye’nin savunma sanayii, otomotiv, elektronik/beyaz eşya gibi
sektörlerde dünya standartlarında üretim yapılan, bu alanda dünya
devlerini barındıran ve gelecek için oldukça iddialı hedefleri olan bir
ülke olduğunu ifade eden Göğüş, ülkemizin lider firmalarına Valor
çözümlerini en kısa zamanda ulaştırarak destek olmak, mevcut yazılım ve donanım yatırımlarını Valor platformu kullanarak güçlendirmelerini, Endüstri 4.0’a geçişe itici bir güç olarak kullanmalarını
sağlamayı amaçladıklarını belirterek sözlerini tamamladı.
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Valmet, Endüstriyel İnternet Ekosistemini
Kemira Ortaklığı İle Genişletiyor

A

lanında lider bir endüstriyel internet ekosistemi kurmak üzere
yola çıkan Valmet, yeni bir adım daha atarak Kemira ile ortaklık anlaşması imzaladı. Valmet, Kemira ile imzaladığı anlaşma
ile, müşterilerinin süreçlerini geliştirebilmek amacıyla iki firmanın
proses verileri kullanımında sahip oldukları bilgi birikimini birleştirerek enerji, selüloz ve kağıt sektöründeki müşterilerine katma değer kazandırmayı hedefliyor.

daha fazlasını sağlayacaktır” diyor. Kemira Üretim Hatları ve İş Geliştirmeden Sorumlu Müdür Yardımcısı Antti Matula, ise, “Kemira ile
Valmet küresel ölçekte endüstri açısından alanlarında lider tedarikçi
firmalardır ve her iki firma da etkin bir şekilde dijital çözümler geliştirmektedir. En nihayetinde amaç, müşterilerimizin işletmelerini
hız, kalite, güvenilirlik, dayanıklılık, öngörülebilirlik ve performans
açısından geliştirmektir.

Bu yıl Haziran ayında Valmet, Tieto ile de endüstriyel internet ekosistemi alanında benzer bir anlaşmaya imza atmıştı. İnşa edilen ekosistem, enerji, selüloz ve kağıt sektörlerindeki müşterilere kapsamlı bir
endüstriyel internet hizmeti sunmak ve aralıksız olarak yeni katma
değer kazandıran uygulamalar yaratmak amacıyla alanında lider
endüstri oyuncularını bir araya getirmeyi hedefliyor.
Valmet Endüstriyel İnternet Yöneticisi Jari Almi, “Gerçekleştirilen bu
işbirliği ve iki şirketin birbirini tamamlayıcı bilgi birikimi sayesinde,
müşterilerimizin üretim proses verileri, kazanç sağlayabilecekleri
şekilde entegre edilerek optimize edilebilir. Bu birliktelik, müşterilere iki şirketin bağımsız şekilde gösterecekleri faaliyetten çok

Bu sinerjiyle birlikte, değer yaratabilmek ve işletmeler açısından
işbirliği modellerini yeniden şekillendirebilmek adına güçlerimizi
birleştirmek çok doğru bir karar oldu” diyor.
Valmet, selüloz, kağıt ve enerji endüstrilerinde proses teknolojisi,
servis ve otomasyon hizmetleri tedarikçisi olarak uzun yıllara dayalı
tecrübeleri üzerine inşa ettiği endüstriyel internet hizmetlerini yeniledi.
Bu endüstrilere hizmet veren kilit oyunculardan oluşan güçlü bir
endüstriyel internet ekosistemi kurmak, aslında Valmet’in lider endüstriyel internet hizmetlerini küresel olarak müşterilerine sunma
hedefinin de önemli bir bölümünü oluşturuyor.
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SARI SAYFALAR
ATAK ELEKTRİK
İzmir merkezde ikamet eden, 20-35 yaş arası,
askerliğini yapmış Mühendislik Yüksek Okulu
(mekatronik tercih) veya Endüstri Meslek
Okulu mezunu, yurtiçi ve yurtdışı seyahat
engeli olmayan, yabancı dil (İngilizce) iyi
derecede bilgisi olan, sürücü belgesi olan
(tecrübeli) bay teknik eleman alınacaktır.

FORMESS ENDÜSTRİYEL
Endüstriyel tesislerde klima, havalandırma
sistemlerin bakım, onarım ve yeni tesislerin
kurulmasında faaliyet gösteren firmamızda
çalışacak mekanik, elektrik- elektronik
bilgisi olan, bu konuda tecrübeli olan çalışma
arkadaşları alınacaktır.

TEMTAŞ ELEKTRİK
Elektrik işlerinde çalışacak, tesisat tecrübesi
olan, ustalık belgesi ve en az B sınıfı ehliyeti
bulunan, ustalık veya kalfalık belgesi olan
eleman alınacaktır.

İzzet GEZER / 0232 459 71 03

Muhsin GÜNGÖRMEZ / 0224 251 49 03

İlker LAZOĞLU / 0850 577 00 25

SONGÜL AYDINLATMA
Daha önce demir-pirinç küpeşte, metal doğrama ve bronz işçilik yapmış, oksijen kaynağı
yapabilen kalifiye ustalar alınacaktır.

ECOLED AYDINLATMA
Firmaya ait sosyal medya kanallarının yönetilmesi ve raporlanması, online satış sitelerinde
satış odaklı faaliyetlerin yürütülmesi, SEO
süreçlerinin yönetilmesi ve raporlanması,
içeriklerin güncellenmesi, fotoğraf çekimlerinin
yapılması, aylık satış ve rekabet raporlarının
hazırlanması konusunda tercrübeli eleman
alınacaktır.

GATEK AYDINLATMA
LED’li aydınlatma sektöründe yer alan
firmamız bünyesinde çalışmak üzere;
üniversitelerin iktisadi ve idari bölümlerinden
mezun, insan ilişkilerinde başarılı, office
programlarına hakim, Netsis bilen deneyimli
ve deneyimsiz elemanlar alınacaktır.

Seçil ATASAYAR / 0212 609 24 25

Ayşegül ÖZKAN / 0232 433 11 21

Ramazan KALYON / 0236 233 01 24

ŞİMŞEK ELEKTRİK
Firmamız bünyesinde görevlendirilmek üzere;
1kV altı tesislerdeki makinelerin elektriksel
arızalarını tespit edecek, tespit edilen arızaların onarımını sağlayacak, askerlikle ilişiği
bulunmayan, aktif olarak araç kullanabilen,
Dilovası ve Gebze civarında ikamet eden
çalışma arkadaşları aramaktayız.

DEDEM MEKATRONİK
İTOB OSB’de yer alan otomasyon firmamızın
üretim bölümünde görev alacak, Endüstri
Meslek Lisesi veya MYO torna, tesviye, tesisat,
mekatronik, metal işleri bölümlerinden
birinden mezun, makina montajı hakkında
deneyim sahibi, yoğun iş temposunda çalışabilecek teknik kısım personelleri alınacaktır.

EPA TEKNOLOJİ
Sefaköy’de makine imalatı yapan firmamıza, iyi derecede solidworks programını
kullanabilen makine mühendisi / mekatronik
mühendisi alınacaktır.

Ramazan ŞİMŞEK / 0262 502 14 53

Duygu AYVA / 0232 472 18 48

Özcan ÖZSOY / 0212 486 38 48
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KURUM ADI

İŞİN MAHİYETİ

TARİH

Bolu

Bolu

Bolu İl Özel İdaresi

Emniyet Müdürlüğü Çevre Güvenlik Kamera Sistemleri
Yapım İşi

8.01.2018 14:00

Tokat

Tokat

Tokat Belediye Başkanlığı

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

11.01.2018 10:30

Balıkesir

Balıkesir

Balıkesir İli Merkez İlçeleri

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Kamera Sistemleri
11.01.2018 10:30
Kurulum İşi

Muğla

Muğla

Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası

Dekoratif Aydınlatma Direği (Armatür Dahil)

12.01.2018 10:00

İstanbul

İstanbul

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri
Müd. İhale Salonu

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

16.01.2018 11:30

İzmir

İzmir

Aliağa Belediyesi

Aydınlatma Malzemesi Mal Alımı

17.01.2018 10:00

Ankara

Ankara

TCDD 2. Bölge Müdürlüğü

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

17.01.2018 10:00

İstanbul

İstanbul

Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı İhale Elektrik Enerjisi 17 Kısım
Salonu

İstanbul

İstanbul

Barbaros Mah.Şebboy Sk.No:4/A

2018 Yılı Elektrik Malzemesi Alımı

17.01.2018 10:00

İstanbul

İstanbul

Beyoğlu Belediye Başkanlığı Hizmet Birimi
Atölyesi

Elektrik Malzemesi

17.01.2018 10:00

İstanbul

İstanbul

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü

Bilecik YHT Garı Kamera Güvenlik Sistemine İlave Kame- 17.01.2018 14:00
ra Kurulum İşi

Muğla

Muğla

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

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

18.01.2018 09:30

Antalya

Antalya

Döşemealtı Belediyesi İhale Salonu

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

18.01.2018 10:30

Adana

Adana

Çatalan Arıtma Tesisi

Çatalan Arıtma Tesisi Hidroelektrik Santrali Kati Ve Uygula- 18.01.2018 10:30
ma Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi

G.Antep

G.Antep

Eyüp Sultan Mah. Şht Ömer Halisdemir Blv.
No:61

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

İstanbul

İstanbul

Beşiktaş İlçesi Muhtelif Mahaller

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

Adana

Adana

Seyhan İlçe Belediyesi Encümen Salonu

Adana-Seyhan İlçe Belediyesi Elektrik Enerjisi Temini İşi

İstanbul

İstanbul

İGDAŞ Genel Müdürlüğü

Muhtelif Elektrik Malzemesi

Bitlis

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Toplantı Salonu

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

25.01.2018 14:30

Kocaeli

Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama
Hastanesi

2018 Yılı Elektrik Enerjisi Alımı

1.02.2018 10:00

254 www.sektorumdergisi.com

Ocak January 2018

17.01.2018 10:00

19.01.2018 10:00

22.01.2018 10:30

23.01.2018 09:00

25.01.2018 10:00

ABONE FORMU

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

12 Ay
150 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 50 TL + KDV’dir.

Hesap Numaralarımız
Firma Ünvanı : Sektörel Yayıncılık Nurşah SUNAY

Hesap Bilgileri 1
Deniz Bank Perpa Şube
Şube Kodu: 2760 Hesap No: 1283024-351
IBAN No: TR30 0013 4000 0012 8302 4000 02

Hesap Bilgileri 2
Halk Bank Perpa Şube
Şube Kodu: 0862 Hesap No: 09000247
IBAN No: 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.Kardeş Elektrik
11.Kls Klips
13.Ecs Elektrik
15.Liva Grup
17.Küçükarslanlar Bakır
19.Forplas Plastik
21.Marinel Elektrik
23.Radelsan Elektrik
25.Gemta Elektronik
27.Emek Perçin
29.Ünpa Elektrik
31.Onurfix Elektrik
33.Tense Elektrik
35.Varsan Elektrik
37.Mepa Elektrik
39.Mepa Elektrik
41.Mepa Elektrik
43.Sespan Pano
45.Amper Elektrik
47.Özbil Elektrik
49.Göldağı Kablo
51.Mls Teknik
53.Mz Sistem

55.Nersan Elektrik
57.Far Elektrik
59.Özşen Klemens
61.Akiş Plastik
63.Güral Elektrik
65.Bufaco Elektrik
67.Feysan Elektrik
69.Konza Elektrik
71.Md Kalıp
73.Esen Elektrik
75.Azay Elektrik
77.Erka Kablo
79.Ardıç Elektrik
81.Anadolu Bakır
83.Bakırevi Elektrik
85.De-Pa Plastik
87.Hüner Elektrik
89.Hg Bara Elektrik
91.Hisar Kablo
93.Eos Elektronik
95.Famel Kablo
97.Hsc Kablo
99.Murat Otomat
100.Teknik Rovelver
101.Teknik Rovelver
103.Reksan Elektrik

105.Sert Plastik
107.Tork Elektrik
109.Roket Elektrik
111.Selen Elektrik
113.Servomatik Elektronik
115.Set Elektronik
117.Srl Elektrik
119.Unitrans Elektrik
121.Sutem Elektrik
123.Or-El Elektrik
125.Dlx Elektrik
127.3.Göz Danışmanlık
129.Hanoğlu Kablo
131.Asel Elektrik
133.Assan Elektronik
135.Gensa Alüminyum
137.Makel LED
139.Entek LED
141.Ağartan Enerji
143.Kelvin Aydınlatma
145.Akme LED
147.Dikey Elektrik
149.Makro LED
151.Aksan Aydınlatma
153.Arstar Aydınlatma
155.Efe Cam

157.Lightmaster Aydınlatma
159.Kendal Elektrik
161.Next&Nextstar
163.Atomsan Elektronik
165.Enesis Elektronik
167.Çepa Aydınlatma
169.Cesa Teknoloji
171.Galata Elektronik
173.Bensa Aydınlatma
175.Fujika Aydınlatma
177.Kayra Aydınlatma
179.Son LED
181.Zumled Aydınlatma
183.Agm Elektrik
185.Soft Aydınlatma
187.Ortaç Elektrik
189.Borled Aydınlatma
191.Sevinç Aydınlatma
193.Öztürk Elektrik
195.Doğan Aydınlatma
197.Pars Aydınlatma
199.Arma LED
201.Alles İthalat
203.Armatürsan Aydınlatma
205.Gempa Aydınlatma
207.Klaren Aydınlatma

209.Mollight Aydınlatma
211.Ookay LED
213.Tekniksat Güvenlik
215.Legend Teknoloji
217.Etu Elektronik
219.Panç Elektronik
221.Boyut Güvenlik
223.Europrotection Güvenlik
224.Next&Nextstar
225.Na-De Elektronik
227.Sabio Elektronik
229.Grimexx Güvenlik
231.Viewtech Güvenlik
233.Onka Elektrik
235.G.Sanlıtop Mekatronik
239.Özdaş Otomasyon
241.Set Otomasyon
247.HDL Türkiye
249.Tiryaki Otomasyon
251.Aydınlatma Portalı
253.Securitex Fuarı
256.LED Era Light

Ön Kapak
Sigma Elektrik

Ön Kapak İçi
Astor Transformatör

Arka Kapak İçi
Opaş Elektrik

Arka Kapak
Seval Kablo

1. Ara Kapak Ön
Terminalsan Elektrik

1. Ara Kapak Arka
Terminalsan Elektrik

2. Ara Kapak Ön
Next&Next Star

2. Ara Kapak Arka
Next&Next Star

