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Kurumsal Yönetim Nedir?

Nurşah Sunay

Bu sayıda uzun zamandır aklımda olan Kurumsal Yönetim hakkında-
ki bilgileri kabaca tamamlayabildiğim için memnunum. Aslında di-
limize yerleşmiş olan ama genellikle yanlış kullandığımız Kurumsal 
Yönetim nedir, birlikte inceleyelim;

İşletmelerde kurumsal yönetim; şirket ortaklarını, tüm tedarikçileri, 
toplumu yani tüm paydaş gruplarını kapsayacak biçimde ilişkilerini 
eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde düzenleyen sis-
tem olarak tanımlanabilir. Bugün anladığımız biçimini tam yansıt-
mıyor olsa da aslında Kurumsal Yönetim kavramı 1700’lü yıllardan 
bu yana, ilk olarak Adam Smith’in Milletlerin Zenginliği isimli çalış-
masında ortaya atılmıştı. Tam olarak ismini alması ise Berle ve Me-
ans tarafından yazılan kitap ile gerçekleşti. İlk olarak Amerika’da ele 
alınmaya başlanan kavram daha sonra İngiltere ve Kıta Avrupasında 
ve Asya’da yerleşmeye başladı. Kurumsal yönetime dair düzenleme 
yapma mecburiyetinin doğmasında 1980’li yıllarda İngiltere’de ya-
şanan rekabet haksızlıkları, yanıltıcı finansal raporların sebep oldu-
ğu şirket iflas skandallarının payı büyüktür. 
Türkiye’de Kurumsal İlişkiler Yönetim İlkeleri’ni Sermaye 
Piyasası Kurulu OECD’nin 1999 tarihli raporunu örnek alarak 
düzenlemiştir. Bu düzenleme ile;
• Şirket yönetimlerinin gücü ve yetkilerini keyfiyet değil, adalet ilkesi 
ile kullanması,

• Tüm paydaşların eşit muamele görmesi,
• Kamuyu aydınlatacak bilgilerin (finansal raporlar/durum) şeffaf bir 
düzen içinde sunulması,
• Hissedar ve paydaşlara hesap verme yükümlülüğü,
• Şirket analiz kolaylığı sağlaması,
• Ucuz finansmana erişim,
• Vekalet maliyetlerini azaltma hedeflerine ulaşılmak istenmiştir.
SPK 2014 yılı tebliği ile son şeklini alan yönetmeliğe göre KYİ’ni uy-
gulamakla yükümlü şirketler, 
a) Piyasa değer ortalaması 3 milyarın üzerinde ve fiili dolaşım payla-
rı 750 milyonun üzerinde olanlar,
b) İlk grup dışında kalanlardan piyasa değeri ortalaması 1 milyar ve 
fiili dolaşım payları 250 milyonun üzerinde olanlar,

c) İlk iki grup dışında kalan ve payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pa-
zar, Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören ortaklıklar şeklinde 
tasnif edilmiştir.
Payları borsada işlem görmeyen, dışarıda yerleşik sayılan, ilk defa 
halkan arz olacak ve işlem görecek olan şirketlerle, payları diğer pa-
zar ve platformlarda işlem gören ortaklıklar bu ilkeleri uygulamak 
ile yükümlü tutulmamış, gönüllü uygulamalar dışında sorumluluk 
kapsamına alınmamıştır.
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Ekonomist CEO, 3.Göz Danışmanlık

hikmetbaydar@3-goz.com

Hikmet BAYDAR

2018 Beklentiler Raporu 
Makro Veriler-3
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Söz konusu rapora göre 2017 yılının geri kalan döneminde istihdam 
ve satışlarda önemli bir değişiklik beklenmediği, maliyet artışlarının 
ise devam edeceği beklentisinde artış olduğu gözlemlenmiştir.
Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere ÜFE artış beklentileri devam 
etmektedir. Bu durum faizlerde düşüş beklentisinin olumsuz etki-
lenmesine yol açacaktır. Söz konusu ankette faizlerin yükseleceği 
beklentisinde de artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu veri gelecek 
dönemde hem artan cironun vade uyuşmazlığının, hem yapılan ya-
tırımların, hem de taşınan stokların yıllık fonlama maliyetinin artma 
ihtimalinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Banka Kredileri Eğilim anketine göre; Bankaların fon sağlama im-
kanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde yurt içi 
fonlama koşulları sıkılaşmaya, yurt dışı fonlama koşulları ise gevşe-
meye devam ettiği, 2017 yılı son çeyreği için bankaların beklentile-
rinin yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının sıkılaşacağı yönünde 
olduğu anlaşılmıştır. Bu durum fonlama koşullarının daha da zorla-
şacağı anlamına gelmektedir.
İşletmelere kullandırılan kredilere uygulanan kredi koşul ve kuralla-
rına bakıldığında; bankalarca ortalama krediler üzerindeki kar marj-
larının kısılarak gevşetildiği gözlenirken, daha riskli krediler üzerin-
deki kar marjlarının artırılarak sıkılaştırıldığı görülmektedir. Ayrıca, 
teminat ihtiyacı, vade ile faiz dışında alınan ücret ve komisyonların 
sıkılaştırıldığı görülmektedir.

İşletmelere verilen kredilerde, sabit yatırım, diğer bankalardan alı-
nan krediler, birleşmeler/satın almalar ve yeniden yapılanma talebi 
azaltıcı yönde etkileyen faktörler olurken; stok artırımı ve işletme 
sermayesi, borcun yeniden yapılandırılması ile satıcıların peşin 
alımlarda uyguladığı iskonto ve kolaylıklar talebi artırıcı yönde et-
kileyen faktörler olmaktadır. Mevcut durum 2018 yılında da aynı şe-
kilde devam edecek diye düşünülmektedir. Sıkılaşan kredi ortamı ve 
büyük olasılıkla artacak maliyetler nedeniyle stok yönetimi, yatırım 
fizibilitesi ve işletme sermaye ihtiyacı (alım/satım koşulları) daha da 
hassas bir duruma gelecektir.

TCMB’sının bankalar arasında yaptığı ankete gore 2018 yılı enflas-
yon beklentisi 8,50-9 oranında gerçekleşeceği, USD/TL paritesinin 
12 ay sonra 4,0819, cari işlemler açığının büyüyerek 40,5 milyar 
USD olabileceği belirtilmiştir. 2017 yıl sonu büyüme beklentisi %5.5 
olmasına rağmen 2018 yılı büyüme beklentisinin % 4,2 olarak belir-
lenmesi büyüme hızında yavaşlama olacağı anlamına gelmektedir. 
Bu durumda piyasa şartlarının daha da zorlaşacağını, kar marjlarının 
düşebileceğini dikkate almak gerekmektedir. Anketlerde de belirtil-
diği üzere bu durumda dış ticareti ciddi bir alternatif olarak değer-
lendirmenin yollarına bakılmalıdır.
Beklenti anketine göre uzun vadeli tahvil faizlerinde artış beklenti-
leri ifade edildiğinden, bu konuda hazırlık yapmak gerekmektedir.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Şubat  February  2018





Elektrik Mühendisi, Proje Danışmanı

n.yener@yenerveyener.com.tr

Namık YENER

İlaç Yatırım Projesinin 
Uygulama Adımları-1
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İlaç fabrikaları nispeten katma değeri yüksek ve maliyetli yatırım-
lardır. Bu yazımızda dikkat edilmesi gereken hassasiyetlerden bahis 
edeceğiz. Yatırım süreci aşağıda bahis edildiği şekli ile başlar. Kararın 
alınması ve devamında oluşan akış detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
1. Yönetim kurulu kararı,
2. Proje yöneticisi atanması,
3. Konsept projecinin belirlenmesi,
4. Ön hizibilite raporu hazırlanması,
a. Taslak bütçe oluşturulması,
5. Arazi alınması,
*Kriterler (ticari olanların dışında),
*Vasıflı iş gücüne olan yakınlık ve ulaşım imkanları,
*Arazinin jeofizik özellikleri (Zemin mukavemeti, rüzgar ve güneş 
cepheleri),
*Teşvik ve benzeri  destekler,
*Alt yapı ihtiyaçları (Doğal gaz, elektrik, su vb.),
*Çevre yapıları ve bunların bozucu etkileri,
*Atık maddelerin ve yağmurun uzaklaştırılması, su basma riskleri.
6. Konsept proje hazırlanması,
a. İhtiyaçların belirlenip, projeye aktarılması,
i. Tüm bölümlerin projede kaplayacağı yerler,
ii. Bölümlerin kabaca tefrişi,
iii.Hareket planları,
1. Materyal,
2. İnsan,
3. Çöp,
b. Arazi etüdlerinin yapılması,
i. Bodrum ve zemin kullanımları,
ii. Zeminlerde taşıma kapasitelerinin tayini,
iii. Acil tahliye planı,
c. Alternatif çözümlerin oluşturulması,
d. DQ hazırlanması, data list hazırlanması,

e. GMP konsept  düşüncenin esaslarını  projeye yansıtmak,
i. Olması gereken, oda basınçları, sıcaklık ve rutubet değerleri,
ii. Hava yönleri ve hızları,

iii. Hava değişim katsayıları ve taze hava miktarları,
7. Proje yürütme gurubu oluşturulması,
a. Proje raportörü atanması,
b. Uzman kişi görevlendirilmesi,
c. Proje koordinatörü, atanması,
d. Proje de yer alacak teknik kişilerin belirlenmesi,
e. Projede yer alacak idari kişilerin belirlenmesi,
f. Proje iletişim planın oluşturulması(Toplantı ve rapor düzeni ile ala-
kalı esaslar saptanacaktır),
g. Proje ön yatırım bütçesinin (taslak bütçe çalışması) tespit edilme-
si,
h. Sözleşme takibi ve yapılması için uzman avukat ve gerekir ise ha-
rici destek kişisi,
i. Finansman da öz kaynak ve kredi konularının oluşturulması ile il-
gili uzman kişi,
j. Proje danışmanları, şayet gerekli görülür ise proje hazırlama safha-
sında görevlendirilecektir. 
(Yangın, akustik, sanatsal  aydınlatma, renk seçimi, yapısal malzeme 
seçimi, vs.). Bu konu mimarlık hizmetleri dosyasında beklenecektir. 
mimarlık ofisi bu hizmeti ayrı teklif verilecektir.  Üretilen hizmetten 
de  Mimari Grup sorumlu tutulacaktır.

Gelecek  sayıda görüşmek dileğiyle...

Şubat  February  2018
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Yıldırımdan Korunma Merkezi-Koordinatör, Elektrik Mühendisi/MBA

serdar.aksoy@yilkomer.com

Serdar AKSOY

5V-12V-24V-48V DC/AC  Zayıf Akım 
Düşük Gerilimle Çalışan Sistemlerde 

AG Parafudr Kullanımı 
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kriteri DC ya da AC özelliktir, gerilimin sinusoidal karakteristiği ürün 
seçimini direk etkilemektedir. Ayrıca sistemden geçen akım değerini 
ürün üzerinden geçebilen maksimum akım değeri karşılamalıdır. 
20Amperlik bir sistemde bu seviyede ürün seçilmelidir. Zayıf akım 
sistemlerine göz atarsak tüm PLC ve otomasyon sistemlerinin yıl-
dırımdan korunması, redresör çıkışları, kamera güvenlik sistemleri, 
gaz dağıtım terminalleri, yangın ihbar sistemleri  gibi tüm elektrik-
sel altyapı da karşımıza çıkmaktadır ve genellikle de hassasiyet art-
tıkça sisteme müdahale ve devre dışı kalması sonucunda geri dönüşüm 

çok zor olmaktadır. Bu nedenle Yıldırımdan Korunma Merkezi olarak 
mutlaka zayıf akım parafudrlarını kullanmanızı öneriyoruz.
Tabi ürün seçimi kadar uygulama montaj da son derece önemlidir.
Sistem ve ürün özelliğine göre seri yada paralel bağlabilen D sınıfı 
ürünlerde, ürün darbe aldığında sistem kapansın istenildiğinde ge-
nellikle seri bağlantı, sistem etkilenmesin istendiğin de de paralel 
bağlantı tercih edilmektedir. Ayrıca uyarı kontak çıkış özelliğiyle 
ürünler uzaktan izlenebilmektedir.
Stoklarımızda yerlerini alan zayıf akım parafudrları için ürün seçimi 
ve fiyat konusunda Yılkomer mühendisleriyle iletişime geçebilirsi-
niz. Ayrıca konusunda uzman uygulama ekibimizle sistemlerinizi 
güven içerisinde koruma altına alabilirsiniz.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Ülkemizde AG parafudr ürünleri genellikle pano tipi korumalarda 
tercih edilmektedir. Bu kullanım kesinlikle mutlaka olmalıdır. Her 
zaman bahsettiğimiz gibi B+C sınıfı ve C sınıfı AG  parafudr sistem-
leri yıldırım ve şebeke darbelerine karşı ana ve tali panolarımıza 
yerleştirilmelidir. Ancak data hatları ve düşük gerilimle çalışan enerji 

hatlarını tam anlamıyla koruma altına almak istiyorsak Hassas Koru-
ma Parafudr sistemlerini de kullamalıyız. Neden dersek ana pano-
da kullandığımız ürünler 220V sürekli gerilim mertebesinde 100ka 
-50ka gibi ana darbeleri sönümlemekle yükümlüler ve Up değerleri 
1,3Kv mertebesinde yani gelen yüksek gerilimi bu seviyeye indirgi-
yorlar. Fakat 12V -24 V luk bir sistemden geçen 20-0, 2ma aralığın-
daki akım değeri ve Up seviyesinin 0,25lerde olması ek bir korumayı 
gerektirmektedir. Çünkü bu noktalar 1Ka’lik bir darbe sonucunda da 
devre dışı kalabilirler.
Zayıf akım parafudrları öncelikli olarak sistemin sürekli gerilimi 
doğrultusunda seçilmelidir. Sürekli gerilim değeri burada referans 
noktamızdır. Uc yani sürekli gerilimi 9V olan bir sistem için bir üst 
kademe de ürün seçilebilir. Örneğin kamera sistemlerinin yıldırım-
dan korunması konusunda ana enerji panosunda 220V bir ürün kul-
landıktan sonra 12V a sistem döndükten sonra buraya da D sınıfı 12 
V AG parafudr seçilmelidir. Zayıf akım parafudrlarında ikinci seçim 
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Maaşlar çalışan ve işveren arasında işin devamlılığını sağlayan temek 
faktörlerden bir tanesidir. İşverenler çalışanları maddi ve manevi 
olarak motive etmek zorundadırlar. Aksi durumlarda zaman içerisin-
de beklenmeyen sonuçlar ile karşılaşılabilir. Çalışanların beklentileri 
karşılanmadığında zamanla motivasyonları düşer ve yaptıkları işleri 
önemsememeye başlarlar. Sonrasında farklı arayışlara girerek uygun 
teklifi bulduklarında iş değiştirme tercihinde bulunabilirler. 

Sektörlerin çoğu ülkemizdeki son terör olayları ve döviz kurlarındaki 
beklenmedik artıştan etkilenmişlerdir. Özellikle turizm ve bağlı sek-
törler terör olaylarından, perakende sektörü ise döviz kurlarından 
dolayı kiralama giderlerinin artışından dolayı ciddi etkilenmişlerdir. 
Bu sektörler ağırlıklı olmak üzere diğer sektörlerde de iş hacminin 
daralmasından dolayı ekonomik tedbirlerin alınması görülebilir. Ek-
sik çalışma ve ücretlerde artış yerine değişik uygulama örnekleri ile 
karşılaşılabilecektir.

Hangi Sektörde ve Hangi Pozisyonda Ortalama Ne Kadar 
Zam Yapılması Bekleniyor?
PERYÖN tarafından yerli ve çok uluslu firmaların oluşturduğu 20’den 
fazla sektörün katılımıyla 2018 ücret artışı öngörüleri yayınlandı. 
Araştırmaya ağırlıklı olarak otomotiv, üretim, kimya, hizmet, ilaç ve 
perakende sektörlerinde yer alan firmalar ve holdingler katıldı. Araş-
tırma sonuçları ve genel değerlendirmeler aşağıdaki gibidir.

Genel uygulama şirketlerde ücret artışlarında enflasyon baz alınarak 
artışların yapılması planlıyor. Bununla birlikte çalışanların bireysel 
performansları dikkate alınarak ücret artışları yapılmaktadır.
2017 yılında ücrete ortalama % 11,2 oranında ücrette artış gerçek-
leşmiş. Yapılan anket sonuçlarına göre 2018 yılı için ücret artış ara-
lığı Türkiye genelinde %8-10 aralığında olacağı planlanmıştır. Genel 
ücret artışına enflasyon ve performansın etkili olduğunu belirtilerek 
% 8 enflasyon ve % 2 performans yansıması ücretlerde artışa yansı-
yacak oran olarak tahmin edilmiştir. 
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alınmalıdır. Yan hak uygulaması olmayan şirketler hariç, 2018 yı-
lında ücret artış oranları düşük olması ile birlikte şirketler çalışan-
larını yan haklar ile destelemeyi planlamaktadırlar. Araştırmaya 

katılan şirketlerin yan haklar ve benzeri uygulamalara ile ilgili 
sonuçları aşağıda yer almaktadır.
• Yan haklar uygulamaları (İkramiye-Prim).    
• Şirketimizde böyle bir uygulama yok %13,68.
• 2018 yılında ücret tamamlayıcılarında artış bütçelenmiştir 
%35,79.

• 2018 yılında ücret tamamlayıcılarında azalma bütçelenmiştir 
%2,11.
• 2018 yılında ücret tamamlayıcılarda herhangi bir değişiklik ol-
mayacaktır %45,26.
• Diğer %3,16.
PERYÖN’ün yaptığı Ücret Artış Araştırması sonuçları 2018 yılında 
ücret artışları ile ilgili genel fikir verecektir. Bununla birlikte sektö-
rel ve şirketlerin özeline göre farklı uygulama örnekleri olacaktır.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle...

Şubat  February  2018

Unvanlara Göre Ücret Artışı
Yapılan araştırmaya göre pozisyon ve unvan bazında artışlarla il-
gili detaylı araştırma yapıldığında ise sonuç ise aşağıdaki şekilde 
olacağı tahmin edilmiştir;
• Genel Müdürler için 2018 için öngörülen ücret artış oranı %8,7
Müdürler/şefler (Orta Düzey Yöneticiler) için 2018 için öngörülen 
ücret artış oranı %8,8

•  Uzman-Memur-Asistan seviyesi için öngörülen 2018 ücret orta-
lama artış oranı %8,9
• Mavi Yaka-Kapsam içi çalışan için ön görülen 2018 ücret ortala-
ma artış oranı %8,5
2017 maaş zamlarında pozisyonların artışları dikkate alındığında 
2018 ücret artış oranlarında tüm pozisyonlara göre %1,2 ile %1,6 
oranında azalma gerçekleşmiş. İşverenler daha az ücret ile çok 
vasıflı çalışanlarla anlaşmaya çalışmakla birlikte maliyeti düşük 
olması sebebi ile daha az tecrübeli insanları kritik pozisyonlarda 
konumlandırma eğilimi gözükmektedir.
İkramiye ve Prim Uygulamaları
Ankete katılan şirketlerin %45’i yan hakların artışı ile ilgili bir de-
ğişiklik planlamamakta, 2018 yılında ikramiye ve prim gibi yan 
haklar veren şirketlerin %35’i artışı ön görmektedir. Sonuç itiba-
riyle çoğu şirket yan haklar olarak artış yapmayacaklarını belirt-
mişlerdir.
Çalışan olarak maaş pazarlıkları yaparken veya iş teklifleri esna-
sında maaş hesabında prim ve ikramiyeyi gibi yan haklar dikkate 
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Astor, “Cumhurbaşkanı’ndan Ar-Ge Ödülü” Aldı

Ankara Sanayi Odası (ASO) 54. Yıl Ödül Töreni, Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Türkiye ekonomisinin büyü-
mesinde ve sürdürülebilir olmasında önemli katkısı bulunan 

Astor Transformatör, 54 firmanın içinde 5 ana dalda dağıtılan ödül-
lerden Ar-Ge ana dalında ödüle layık görüldü. Astor Transformatör 
Genel Müdürü Enver Geçgel ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
ERDOĞAN’ın elinden aldı.

Türkiye’de elektrik üretiminde, dağıtım ve iletim kısmında yüzde yüz 
yerli üretim ile ilk sırada yer alan Astor Transformatör, dünyada ilk 
5’te yer alıyor. Transformatör üretiminde robot teknolojisini kullanan 
ilk firma olmasıyla birlikte Astor aynı zamanda, milli maden politika-
sı kapsamında yenilenebilir enerji üretiminde de transformatörlerin 
üretimini gerçekleştiriyor. Tam kapasite ile yıllık 24 bin adet dağıtım 
transformatörü üretebilen Astor, Türkiye için rekor bir üretime sahip. 
60 ülkeye yaptığı ihracatla Türkiye’nin ihracat bayrağını dalgalandı-
rarak yeniliklere ve öncülüklere imza atıyor. 
İş hacimleri, yatırımları ve Ar-Ge çalışmaları ile Ankara’ya, bölgeye 
ve ülke ekonomisine güç katan iş adamları ve kadınlarını ağırlayan 
ASO 54. Yıl Ödül Töreni, 54 firmayı bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katıldığı ödül töreninde, Türkiye ekonomi-
sinin büyümesi ve sürdürülebilir olması açısından ileri teknolojinin 
öneminin bilincinde olan Astor Transformatör, Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmalarına ayırdığı 6 milyon TL bütçe ile Ar-Ge ana dalında ödüle 
layık görüldü. “Ar-Ge Merkezli Büyüme” mottosunu şirket politikası 
haline getiren Astor, Ar-Ge’yi her işin merkezine yerleştirerek büyü-
me hızını her geçen gün arttırıyor. 

54th Annual Awards Ceremony of Ankara Chamber of Commerce (ASO) 
was held in the Presidential Complex. Astor Transformer, a company 
which has been contributing to the growth and sustainability of the 
Turkish economy, was deemed worthy of an award in the R&D field 
among 54 firms and five fields in total. Enver Gençel, General Manager 
of Astor Transformer, received the award from President Recep Tayyip 
ERDOĞAN.
Astor Transformer is listed at the first place in Turkish electricity pro-
duction, distribution and transformation segment with 100% local 
production policy and is in top 5 in the world. As the first firm to use ro-
botics in transformer production, Astor is manufacturing transformers 
for their use in renewable energy production in line with the national 
energy policies. With the ability to produce 24 thousand distribution 
transformers at full capacity, Astor’s production is at a record level for 
Turkey. The company is exporting to 60 states and is making a differ-
ence with innovations and its leadership in the Turkish export. 

54th Annual Awards Ceremony of Ankara Chamber of Commerce (ASO) 
has brought together the businesspeople who are contributing to the 
national economy with their workload, investments, and R&D efforts.   
President Recep Tayyip ERDOĞAN attended to the ceremony and Astor 
Transformer, a company which is aware of the importance of advanced 
technology for the Turkish economy to grow and become sustainable, 
was deemed worthy of an award in R&D field with the budget compa-
ny reserved for R&D and innovation efforts. Having adopted the motto 
of “R&D Centric Growth” as its company policy, Astor expects increased 
growth rate placing R&D in the center of each company operation. 

elektrik
electric

Astor Receives An “R&D Award From The President”
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Borsan, İki Yeni Büyük Yatırımla Dünya Markası 
Olma Yolunda İlerliyor

Borsan Takes Firm Steps To Becoming A Global Brand W/ 
Two Large-Scale Investments

elektrik
electric

Zor geçen 2017 yılına rağmen yatırım planlarını sürdüren Borsan 
Grup, LED ve zayıf akım kablo alanlarında da bir dünya markası 
olmayı hedefliyor. Ülke genelinde zor bir 2017 yılı geçirilmesine 

rağmen yatırımlarını sürdüren Borsan Grup, fabrika yatırımlarını ta-
mamladı ve Gebze ile İtalya – Milano’da bulunan tesisler Samsun’a 
taşındı. 5 fabrikanın artık tek ilde olmasıyla büyük operasyonel 

avantaj sağlandığını belirten Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Ölmez, “Mobilya, bakır kablo, alüminyum kablo, özel tasarım 
zayıf akım kablo, elektrik malzemeleri ve LED aydınlatma ürünleri 
üretimi yapan fabrikalarımızın tamamı Samsun’da. Bu bize maddi 
açıdan karlılıktan manevi anlamda büyük gurur yaşatıyor” dedi.
“Ürünlerimiz 4 Kıtada 75 Ülkede Satışta”
LED ve zayıf akım kablo ürün gruplarında mevcut ürünlerin iyileş-
tirilmesinin yanı sıra yeni ürünler üzerinde de çalışmaların aralıksız 
sürdürüldüğünü kaydeden Ölmez, “Aralık ayında satışına başlanan 
LED ürün grubunu bu yıl içinde 4 kıtada 75 ülkede de satışa sunduk.  
Müşteri memnuniyetine bizzat ben de tanık oldum. Fuarlarda aldı-
ğım olumlu yansımalar beni de heyecanlandırdı” dedi.
“Üretimimizin Yüzde 50’sini İhraç Ediyoruz”
Geçen yıl büyüme ve ürün çeşitliliği çalışmaları odaklı geçtiğini be-
lirten Ölmez, açıklamasını şunları söyledi: “2017’de ciro anlamında 

Borsan Group is setting its investments plans in motion despite the fact 
that 2017 was a challenging year, and the company aims to become a 
global brand in LED and low voltage cable fields. Borsan Group did not 
hold back its investments after a challenging year for Turkish economy 
and the company completed its manufacturing plant investments; 
company’s Gebze and Milano, Italy facilities are now moved to Sam-

sun, Turkey. “Now, we are manufacturing our products in furniture, 
cooper cable, aluminium cable, custom low voltage cables, electrical 
appliances and LED lighting products in a single facility located in 
Samsun,” said Adnan Ölmez, Chairman of the Board of Borsan Group, 
having stated that they have combined 5 factories which were operat-
ing in different locations .  “This improvement is valuable financially in 
terms of consistency and it is a source of pride for us,” he added.
“Our Products Are Sold In 75 Countries In 4 Continents”
Mr. Ölmez further stated that they are focusing on product improve-
ments for their available series in the LED and low voltage cable lines 
while developing new products and added; “Launched in December, 
our LED products are sold in 75 countries in 4 continents at the mo-
ment.  I had the chance to witness the customer satisfaction firsthand. 
It was exciting to receive positive feedback in fair organization”.

www.sektorumdergisi.com         Şubat  February  2018

Adnan Ölmez
Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Chairman of the Board of Borsan Group
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yüzde 35’lik bir büyüme gerçekleştirdik. Ancak buna gerçek bir 
büyüme diyemeyiz. Cirodaki büyüme, miktar bazında değil, ham-
madde fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurlarındaki artışın etki-
siyle olmuştur. Ancak, bizim için cirodan daha da önemlisi kârlılık 
oranlarıdır. Kârlılık açısından 2017’nin verimli bir yıl olduğunu söy-
leyemeyiz. Maalesef bu tüm sanayi sektörünün son yıllardaki ortak 
problemiydi. Buradan yola çıkarak farklı ürün gruplarına yönelme 
nedenimizi kârlılığımızı artırmak olarak açıklayabiliriz. İhracat anla-
mında Borsan Grup olarak bir önceki yıla göre ciddi bir artış sağladık. 
Üretimimizin yüzde 50’sini ihraç ediyoruz. 2017 yılında tamamladı-
ğımız yatırımlarımızın meyvelerini 2018 yılında toplamaya başlaya-
cağız. Yurtdışı pazarlarında özellikle zayıf akım, alüminyum ve bakır 
kablo ürünlerimizle büyümek istiyoruz. İç pazardaysa LED ürün gru-
bumuzla büyümemizi sürdüreceğiz. Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarımızın 
yanı sıra pazar ihtiyacı odaklı üretim ve satışlar gerçekleştireceğiz.”

“Gelecekteki Yöneticilerimizi Kendimiz Yetiştiriyoruz”
Borsan Grup temellerinin 1984 yılında atıldığını ve geçen 34 yıl 
içerisinde 5’i yurtdışında olmak üzere 15 şirketten oluşan ve bir-
birinden farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde 2 bin 200 
kişinin istihdam edildiğini hatırlatan Ölmez, “3K Projesi”ne 2008 
yılında kurumsallaşma süreci kapsamında start verildiğini belirtti. 
“Kurumsallaşma süreci için danışmanlık aldığımız şirketle ‘kendi yö-
neticilerimizi kendimiz yetiştirelim’ kararı aldık. Ticari anlamda bir-
kaç sene kaybetmemize neden olacak olsa da, kurum kültürümüzü 
benimsemiş, işimizi en doğru bilen bir yönetim ekibine sahip olmak 
grubumuzun geleceği için çok daha önemliydi. Samsun 19 Mayıs 
Üniversitesi ile yaptığımız protokolle gençleri eğitimlerinin sonun-
da istihdam etmeye başladık. Hem öğrenci hem üniversite hem de 
bizlerin kazandığı bu sisteme de ‘3K Projesi’ne  adını verdik. Projemiz 
YÖK tarafından da kabul gördü ve proje kapsamında birlikte çalış-
maya başladığımız öğrenci arkadaşlarımız hala bünyemizde ve hem 
kendi hem de grubumuzun geleceğini hazırlıyorlar” dedi.
Adnan Ölmez, başarısının sırrını “Doğru insanlarla doğru yerde bu-
luştuğunuzda başarı geliyor. Benim sırrım budur. Faaliyet gösterdi-
ğimiz bütün şirketlerde ortaklarımla beraber hareket ederim. Elbet-
te profesyonellerle çalışırım” diye açıklıyor.

“We Are Exporting 50% Of Our Products”
Having underlined that they have focused on growth and product 
diversity, Mr. Ölmez continued: “In 2017, our growth was at 35% in 
terms of turnover. However, we cannot call this a real growth. The 
growth in turnover does not represent the volume and it is a product of 
increased raw material prices or the fluctuating exchange rate. Moreo-
ver, we place more importance on our profitability and not our turno-
ver. When it comes to profitability, we cannot say that 2017 was a 
good year. Unfortunately, this was the case for the industry as a whole 
for the recent years.  Building on these numbers, we can say that the 
reason behind our focus on different product group is to improve our 
profitability. In export, Borsan Group has sustained a significant in-
crease when compared to the previous year. We are exporting 50% of 
our products. Now in 2018, we are going to reap what we have sown 
in 2017. We are aiming to grow globally especially with our low volt-
age, aluminium and copper cable products. And we are going to grow 
further in domestic market with our LED product range. In addition 
to R&D and M&D efforts, we are going to manufacture based on the 
needs of the market”.

“We Are Training The Executives Of Future”
Having reminded that Borsan Group was established in 1984 and has 
become an umbrella company with 15 affiliates, 5 of which being in-
ternational, with 2,200 employees, Mr. Ölmez noted that the 3K pro-
ject begun in 2008 as part of their corporate processes. “We concluded 
that we should train our executives of the future after discussions with 
our consultants. Although it may mean that we are going to lose a few 
years commercially, it was more important for us to have a team which 
adapted to our corporate culture, and specialized in our business. After 
a protocol signed with Samsun 19 Mayıs University, we have started 
to recruit young people as they graduated. And we named this project 
which is beneficial for both the university, students and us, the ‘3K Pro-
ject’. Our project was also approved by the Council of Higher Education 
and our first recruits are still working with us, paving the way for both 
their and our future,” he added.
Adnan Ölmez, on the secrets of success, said, “Success follows when 
you meet with the right person at the right time. This is my secret. I 
act in agreement with my partners. And of course I work with profes-
sionals”.
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Panasonic Eco Solutions Türkiye’den, Enerji Verimliliği 
Haftası’nda Anlamlı Organizasyon

Kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki örnek projeleri ile tanı-
nan Panasonic Eco Solutions Türkiye, Enerji Verimliliği Haftası 
kapsamında gerçekleştirdiği anlamlı programla bugüne ve 

geleceğe değer katmaya devam etti. Enerji verimliliği ve doğal kay-
nakların korunması konusunda geleceğin teminatı olan öğrencilere 
birçok mesajın verildiği programda ayrıca, Viko by Panasonic Çocuk 
Tiyatrosu izleyicilerle buluştu.

Yetkililer Katıldı, Enerji Verimliliğinin Önemi Paylaşıldı 
Dünyada doğal kaynaklar hızla tükeniyor, çevre kirliliği her geçen 
gün artıyor ve ülkemiz enerji için yüksek bedeller ödüyor. Tüm bu 
tabloya bakınca geleceği aydınlatmak için hepimizin sorumluluk 
alması gereken bir dönem yaşandığı anlaşılıyor. Geleceğe değer 
katacak birçok başarılı kurumsal sosyal sorumluluk projesini haya-
ta geçiren Panasonic Eco Solutions Türkiye, Enerji Verimliliği Haftası 
kapsamında da anlamlı bir organizasyona imza attı. Sancaktepe 
Bahçeşehir Koleji’nde gerçekleştirilen ve Sancaktepe Kaymakamı 
Adnan Çakıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu, Milli 
Eğitim Şube Müdürleri Hale Özbaş, Osman Afacan, Okul Müdürü 
Nihan Dinç, Panasonic Eco Solutions Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi 
Tatsuya Kumazawa, Kurumsal Marka Yönetim Direktörü Aysel Özal-
tınok, Kurumsal İletişim Yöneticisi İlker Çelik’in yanı sıra eğitimci ve 
öğrencilerin katıldığı organizasyonda, enerji verimliliğinin önemi 
anlamlı mesajlar eşliğinde izleyicilerle paylaşıldı. Protokol konuş-
malarının ardından ise Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu 

ve Panasonic Eco Solutions Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Tatsuya 
Kumazawa’nın karşılıklı teşekkür plaketlerinin takdimleri gerçekleş-
tirildi. 
Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak Hepimizin Sorumluluğu
Programın açılış konuşmalarından birini gerçekleştiren ve enerji 
verimliliğinin önemine vurgu yapan Kurumsal Marka Yönetim Di-
rektörü Aysel Özaltınok “İçinde bulunduğumuz dönemde, gelecek 

kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak 
sorumluluğu.  Bildiğiniz gibi doğal kaynaklarımız tükeniyor, küresel 
ısınma giderek daha büyük bir tehdit haline geliyor, çevre kirleniyor. 
Ülke olarak enerjinin büyük bir bölümünü ithal ettiğimizi de özellik-
le belirtmek istiyorum. Tüm bu nedenlerle toplumun tüm kesimleri 
olarak enerji verimliliği ve doğal kaynakların bilinçli tüketimi konu-
larında daha sorumlu yaklaşımlar sergilemeliyiz” şeklinde konuştu. 
Viko by Panasonic Çocuk Tiyatrosu Büyük Beğeni Topladı 
Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin İstanbul Milli Eğitim Müdürlü-
ğü iş birliğinde 2012 yılından bu yana yürütmekte olduğu, “Aydınlık 
Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimliliği’” adlı sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında sahne alan Viko by Panasonic Çocuk Tiyatrosu, 
katılımcılardan büyük alkış aldı. Enerji verimliliği, doğal kaynakların 
korunması, geri dönüşüm ve elektrikli ev kazalarına karşı korunma 
temalarında, yaklaşık 5 yılda 580 bin öğrenci tarafından izlenen ço-
cuk tiyatrosunun hedefi, tam 1 milyon öğrenciye ulaşmak. 
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Türkiye’nin İlk Rüzgar Türbin Bakım Gemisi 
Teslim Edildi

Gemicilik sektöründe katma değerli üretimlerle küresel reka-
bette ön plana çıkan Türk tersaneleri, yeni bir ilke daha imza 
attı. Türkiye’de ilk defa Cemre Tersanesi tarafından üretilen ‘Es-

vagt Mercator’ adlı rüzgar türbin bakım gemisi Danimarkalı Esvagt 
firmasına teslim edildi.

Gemicilik sektöründe katma değerli üretimlerle küresel rekabette ön 
plana çıkan Türk tersaneleri, yeni bir ilke daha imza attı. Türkiye’de 
ilk defa Cemre Tersanesi tarafından üretilen ‘Esvagt Mercator’ adlı 
rüzgâr türbin bakım gemisi sektörün öncü firmalarından Danimar-
kalı Esvagt firmasına teslim edildi. Cemre Tersanesi Proje Koordina 
törü Samet Cırlak, geminin yaklaşık 20 milyon euro yatırımla inşa 
edildiğini belirterek “Bizim için en önemlisi, yaptığımız projelerde 
müşterilerimizin memnun kalması ve yeni projelerin gelmesi” dedi.

Özel maksatlı gemilerin inşasında Avrupa’da faaliyet gösteren bir-
çok firmanın dikkatini çeken Türkiye, rüzgâr türbin bakım-destek 
gemilerinin inşasında iddialı olmayı hedefliyor. İlki Cemre Tersanesi 
tarafından inşa edilen NB48 Esvagt Mercator rüzgar türbin gemisi-
nin offshore alanında yapımını gerçekleştirdikleri ikinci büyük proje 

olduğunu anlatan Cemre Tersanesi Proje Koordinatörü Samet Cırlak, 
projenin 2015 Kasım ayında imzalandığını, ilk 8 aylık sürecin temel 
ve detay tasarım fazı olarak ilerlediğini söyledi. Üretime 8’inci aydan 
sonra başladıklarını anlatan Cırlak, “Proje 22 ayda tamamlandı. Bu 
tarz katma değeri yüksek olan gemiler için bu süre kısaltılmış bir 
süredir. Ekipman tedariki ve inşa süresi ise 14 ay olarak gerçekleşti” 
dedi. İnşa edilen geminin 22 tekniker kapasiteli olduğunu belirten 
Cırlak, ”Gemi içerisinde çalışanlar için sosyal alanlar sağlandı.
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şıyor. LDA’in DONG için çalıştıracağı yüksek teknolojili servis sistem-
leri ihtiva eden ve 66 tekniker kapasiteli geminin toplam maliyetinin 
ise 40 milyon euro civarında olacağını öngörüyoruz” dedi.
İnşa edilen gemide ayrıca helikopter güvertesi ile 3 boyutlu kreynin 
yer aldığını anlatan Cırlak, 3 boyutlu kreynin en önemli özelliğinin ise 
malzeme elleçlerken kötü deniz koşullarında hareketleri sıfırlamak 
olduğunu söyledi. Mevcut sözleşmeyi 2017 Ocak ayında imzalandık-
larınıve inşa süreçlerinin yüzde 30’luk kısmının tamamlandığını be-
lirten Cırlak, projeyi 2018’in sonunda teslim etmeyi planladıklarını 
kaydetti. Cırlak, yüksek teknolojili yan sanayi ürünlerini yurt içinde 
temin edemediklerini ve gemi yan sanayisinde bu alanda ciddi bir 
boşluk olduğunu ifade etti. NB 57 projesinde NB 48’den farklı ola-
rak ilk defa ‘Orta Devirli Jeneratörlerde Değişken Hız Uygulaması’ 
ile enerji verimliliği sağlamayı hedeflediklerine dikkat çeken Cırlak, 
“Geminin yakıt tüketimi göz önüne alındığında, gemi değişken hız-
larda çalışabilen jeneratörler ile donatılmıştır. Buradaki amaç enerji 
verimliliğini sağlamak. Yüksek devirli makinelerde enerji konusunda 
tüketim değerinin ortalama yüzde 20-30 daha fazla olduğunu söy-
leyebiliriz. Ancak orta devire geçince enerji verimliliği konusunda 
avantaj elde ediyorsunuz. Bunu da ilk defa NB57’de gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz” dedi.
Orta devirli değişken hız jeneratörleri ile ilgili testlerin başarılı şe-
kilde devam ettiğini anlatan Cırlak, “Değişken devirli jeneratörleri 
orta devirli makine grubuna indirerek bu alanda ürün yelpazesinin 
çeşitlenmesine de katkı sağlıyoruz. Bu da dünyada ilk olacak ve bunu 
icra eden ilk Türk firması olduğumuzu söyleyebilirim” diye konuştu.
Cırlak, bu segmentte saygın bir marka olup yeni siparişler almak için 
yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Dünyanın En Büyük Canlı Balık Taşıma Gemisi İnşa Ediliyor
2017’de 10 yeni inşa projesi imzaladıklarını anlatan Cırlak, ayrıca 7 
bin 500 metreküplük dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisi 
ile ilgili inşa çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Projenin 2019’da 
bitmesini öngördüklerini ifade eden Cırlak, “Cemre Tersanesi ola-
rak her şartta yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız her özel 
maksatlı gemide Ar-Ge çalışması yapıyoruz” dedi. Toplamda 150 bin 
metrekarelik alanda faaliyetlerinde devam ettiklerini ifade eden 
Cırlak, Cemre Tersanesi olarak Kuzey Avrupa ülkelerine mühendislik 
hizmeti Vermeyi de hedeflediklerini söyledi. Böylece hizmet ihracatı 
da yaparak ekonomik katma değeri artırmayı amaçladıklarını belir-
ten Cırlak, “Projelerin özel amaçlı olması mühendislik hizmetlerinin 
de özel olmasını gerektiriyor” şeklinde konuştu. Yeni projelere bağlı 
olarak personel sayılarında da artış gerçekleştiğini anlatan Cırlak, 
tersane bünyesinde bin 500 kişiye istihdam sağlandığını, özellikle 
genç mühendislerin yetiştirilmesi konusuna çok önem verdiklerini 
ifade etti.
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Sinema salonları, toplantı odaları ve daha birçok donanım yer alıyor” 
şeklinde konuştu.
Gemide 3 adet özel amaçlı botlarla personel taşıması ve yük elleç-
lemesi gerçekleştirildiğini ifade eden Cırlak, “Ayrıca gemide 2 adet 
güverte kreyni mevcut. Biri limanda kullanılırken diğeri ise açık 
denizde malzemelerin elleçlenmesinde kullanılıyor. Geminin açık 
denizlerde sabit kalması amacıyla DP-2 klas sistem ile donatılmıştır. 
DP-2 sistem gereği 2 adet baş itici ve 2 adet ise azimut pervanesi bu-
lunuyor böylece türbin bakımı ile ilgili işlemler olumsuz hava şartla-
rından etkilenmeden rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor” diye konuştu.
Toplam 20 Milyon Euroya İnşa Edildi
Danimarkalı Esvagt firmasının Belwind 1 (Belçika) Rüzgar Türbini 
Tarlası’nda, MHI Vestas firması için üstelendiği destek hizmetini 
NB48 Esvagt Mercator gemisi ile devam edeceğini anlatan Cırlak, 
“Esvagt Mercator kompakt yapısı itibariyle seri olmasının yanı sıra 
enerji verimliliği açısından da dikkat çekiyor” dedi.

Esvagt Mercator gemisinin yaklaşık 20 Milyon Euro yatırımla inşa 
edildiğini anlatan Cırlak, “Bizim için en önemli etken yaptığımız 
projelerde müşterilerimizin memnun kalması ve yeni projelerin gel-
mesi” dedi.
Bunun yanısıra Cemre Tersanesi’nin inşa etmekte olduğu bir diğer 
projenin olan NB53 MPV çok amaçlı destek gemisinin hem offshore 
hem rüzgar türbini destek görevlerini birlikte gerçekleştire bildiği-
ni anlatan Cırlak,”Bu gemi de Esvagt / Danimarka için inşa ediliyor” 
dedi.
NB48 ve NB53 ile yakalanan başarının aynı kategoride yer alan NB57 
projesini getirdiğini belirten Cırlak, ”NB57” inşa numarası ile Fransız 
müşterimiz LDA için yapımına devam ettiğimiz rüzgar türbin bakım 
ve servis gemisi Esvagt Mercator’e kıyasla daha hacimli özellikler ta-
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Honda’dan Elektrikli Araç Teknolojisinde
Çift Yönlü Şarj Devrimi 

Honda, EVTEC ve The Mobility House işbirliğiyle geliştirdiği ve 
Avrupa’daki Ar-Ge merkezinde kurduğu çift yönlü şarj tekno-
lojisi sayesinde, şebekeden aldığı elektrik enerjisinin, ihtiyaç 

halinde şebekeye geri gönderilebilmesine imkan tanıyor.

Otomotiv endüstrisinin öncü markalarından Honda, Almanya’nın 
Offenbach kentindeki Avrupa Ar-Ge Merkezinde, gelişmiş çift yönlü 
şarj teknolojisini kullanmaya hazırlanıyor. Honda’nın Eylül ayında 
2017 Frankfurt Otomobil Fuarında lanse ettiği, Honda Power Mana-
ger konseptinin devamı niteliğini taşıyan bu yeni konsept, ‘Vehicle-
toGrid’ veya ‘V2G’ teknolojisi ile şebekeden enerji çekebilen ama aynı 
zamanda elektrikli araç (EV) bataryalarında depolanan enerjiyi tek-
rar şebekeye gönderebilen tamamen entegre bir enerji transferine 
dayanıyor.
Çift yönlü enerji aktarım teknolojisine yapılan bu yatırım, şarj edi-
lebilir hibrit araçlara yönelik dünyanın en gelişmiş kamusal şarj 
istasyonu ağının geliştirilmesine de sağlıyor. Güncel teknolojinin ge-

reksinimlerine uygun olarak 940V kapasiteye sahip sistem 150 kW’a 
kadar enerji sağlayarak, farklı bağlantı tipine sahip dört aracı, aynı 
anda şarj edebiliyor. İki yönlü enerji transferi sayesinde elektrik şe-
bekeden çekiliyor veya güneş panelleri tarafından sağlanıyor ve sis-

teme bağlı elektrikli araçları şarj etmek için kullanılıyor. Bir elektrikli 
araç şebekeye bağlı olduğunda, şebekede fazla talep olması halinde 
şebekedeki enerjiyi dengelemek için elektrikli aracın bataryasındaki 
enerji şebekeye transfer edilebiliyor. 
Honda geliştirmiş olduğu bu teknoloji ile Avrupa Ar-Ge Merkezi’nin 
enerji yönetimini optimize etmeyi ve özellikle yenilenebilir güneş 
enerjisi kullanımını en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Söz konu-
su yeni proje yenilenebilir enerji hücreleri ve elektrikli araç pilleri 
dâhil olmak üzere, belirli elektrikli bileşenler arasındaki etkileşimi, 
uyumluluğu ve güç akışını test ediyor. Honda, elektrikli araç şarj 
istasyonunu kurduğu Haziran ayından bu yana, 447 şarj seansı için 
güç sağlarken, 3,87 tonluk CO2 salınımını da engellemiş oldu. 
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Türk Firmaları Afrika Pazarına 
Fildişi Sahili’nden Girebilir

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin hedef pazar ülkeleri ihracatçılara 
tanıtmak amacıyla bir süredir gerçekleştirdiği İhracat Pusulası 
etkinliklerinde bu kez rotada Fildişi Sahili yer aldı. Afrika pa-

zarına girişte önemli bir kapı olma özelliği taşıyan Fildişi Sahili’nin 
yabancı yatırımcılara sunduğu imkan ve teşvikler de dile getirildi.
TİM Genel Sekreteri Dr. Halil Bader Arslan’ın açılış konuşmasıyla baş-
layan toplantıda Fildişi Sahili Müsteşarı Florent Menzan, “25 milyon 
nüfuslu Atlantik Okyanusu’na 700 kilometre sınırı ve iki önemli lima-
nı ile Fildişi Sahili Türkiye’nin Afrika’a giriş kapısı olabilir” dedi.

Liberal ekonomiyi benimseyen Fildişi Sahili’nin dışa açık bir politika 
izlediğini kaydeden eden Menzan, “Son birkaç yıldır, kalkınma pro-
jelerini tarım üzerine oluşturduk. En temel gelir kaynağımız tarım. 
2012 yılı rakamlarına göre yılda 1.4 milyon ton kakao üretiyoruz ve 
dünyada en önemli üreticiyiz. Yıllık 450 bin ton ile Kaju fıstığı üreti-
minde dünyada birinci sıradayız. Bunu yanında Palm yağı, kauçukta 
ve ton balığında iyi durumdayız. Hedefimiz, gelecekte tarım ürünle-
rinin ülke içinde işlenerek ihraç edilmesi. Bunun için de Türk firmala-
rının bu alanda yatırım yapmasını istiyoruz” dedi.
Menzan ayrıca, inşaat sektörü, mühendislik, teknoloji ve hizmet sek-
töründe eksiklikleri olduğuna değinerek, “Türkiye’nin deneyimlerin-
den faydalanmak istiyoruz. Türkiye’de yerleşik bir mühendislik var 
ancak, bizim ihtiyaçlarımıza göre adapte etmek lazım. Bunun içinde 
gelip bizim dinamiklerimizi iyi incelemeniz lazım” diye konuştu.
TİM Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Kaplan’ın moderatörlüğünde 
gerçekleşen panelde Fildişi Sahili’nin ekonomik analizi ve bu ülkeyle 
ticaret yapabilmenin yolları masaya yatırıldı.
Ekonomi Bakanlığı’ndan Tarhan Sezgin katılımcılara Fildişi Sahili’nin 
ekonomik göstergeleri ve Türkiye Fildişi Sahili arasındaki Dış ticaret 
rakamlarını anlattığı panelde. Coface’den Seltem İyigün, Fildişi Sahi-
li’ndeki finansal yapı ve ihracat sigortası sistemi hakkında bir sunum 
yaptı.

Fildişi Sahili’nde yatırımı bulanan ve bu ülke ile yoğun ticari ilişkileri 
olan firma temsilcileri de deneyimlerini katılımcı firma temsilcile-
ri ile paylaştı. Vefa Prefabrik CEO’su Turan Koçyiğit, Fildişi Sahili’ne 
ihracatlarını her geçen yıl artırdıklarını belirterek, bölge ile ticaret 
ve yatırım anlamındaki deneyimlerini katılımcılara aktardı. Meta İç 
ve Dış Ticaret Yetkilisi Yekta Küçüköztürk, Türkiye’nin Fildişi Sahili’nde 
özellikle inşaat sektöründe elektrik malzemeleri ve inşaat sektörü 
açısından potansiyel bir pazar olduğuna değinerek, ülkede konut 
açığı olduğunu, altyapı yatırımlarında da Türk firmaları için önemli 
fırsatlar taşıdığını vurguladı. Afrika veya Batı Afrika’ya ihracatı iki 
bölmek gerektiğini kaydeden Al Sunbulah Group Yönetim Kurulu 
Başkanı Halit Şirkan Hatay, “Hızlı tüketimde o pazarlarda Çin ve Hin-
distan gibi ülkelerle rekabeti girmemeliyiz. Çünkü başktan kaybe-
deriz. Daha çok orta ve üst gelir grubuna yönelik ürünlerde oldukça 
yüksek şansımız var. Buraya odaklanmalıyız. Hatta tekstil, giyim, 
gıda gibi sektörlerde mümkünse kendi markalarımızı oraya götüre-
rek pazar oluşturmalıyız” dedi.

Turan Koçyiğit Vefa Holding İcra Kurulu Başkanı
2016 yılının ikinci döneminde Fildişinden hem konut hem okul 
talepleri gelmeye başladı ve bir hareketlilik olduğunu fark edip 
o bölgede sık yaptığımız seyahatler arasında Fildişi’yi katmanın 
doğru olabileceğine karar verdik. Bu dönemde de Abidjan’da Fran-
cophone Olimpiyatları (Fransızca Konuşan Ülkeler Oyunları) için bü-
yük bir kamp projesi ile ilgili olarak talepler bize gelmeye başladı. 
Abidjan’da her biri üç katlı toplam 33 ayrı bloktan oluşan olimpiyat 
köyü projesini gerçekleştirdik. Ciddi ilişkilerde olduğumuz müşteri-
lerle de yeni fırsatları yaratmaya çalışıyoruz. Uzun vadede olabilecek 
bayi, ortaklık, ofis gibi çözümleri de geliştiriyoruz Bizim bakışımızla 
ihracatta Fildişinin olumlu yönleri; Potansiyelin çok fazla olması, 
ürünlerimize olan ilgi ve pazar açığı.
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Uçak Montaj Gücü Artıyor

Final montajında güç kaynağının maksimum güvenilirliğini ga-
ranti etmek amacıyla Airbus, başarılı A320 uçak ailesinin Alçak 
Gerilim Dağıtım Panoları için geniş yenileme tedbirlerini hayata 

geçirdi. Eaton teknolojisine dayanarak mevcut bir sistem hızla yeni-
lendi ve izleme, güvenlik ve personel korunması açısından başarılı 

bir şekilde en son standartlara yükseltildi. Hamburg-Finkenwer-
der’deki Airbus tesisi, Avrupalı uçak üreticisinin Almanya’daki tesis-
lerinin en büyüğü. Diğer şeylerin yanı sıra bu tesis, A320 ailesinin 
final montajının yapıldığı yerdir. Hamburg’daki üç adet final montaj 
hattındaki üretim, bu başarılı uçak ailesine olan yüksek talebi kar-
şılamak amacıyla 7/24 çalışma modeliyle gerçekleştirilmektedir. Bu 
tesiste her ay yirmiden fazla uçak üretilmektedir. Montaj hattı, dört 
inşa istasyonu boyunca uzanır, burada uçak sanki bir taşıyıcı bant 
üzerindeymiş gibi birkaç gün boyunca bu hattan geçer. Bu istasyon-

larda, örneğin, uçak gövdesinin bölümleri monte edilir ve kanatlar, 
dikey dengeleyici, asansörler, motorlar, iniş takımı ve koltuklar yer-
leştirilir. Final montaj hattına ait olan salon 9’da, bağımsız destek 
istasyonları gerektiğinde alçaltılıp yükseltilebilir, böylece uçaklar 
salonda inşa istasyonları arasında serbestçe hareket ettirilebilir.

Sistem Sürekliliğini ve Personel Güvenliğini Maksimuma Çıkarma
Salon 9’daki Alçak Gerilim Ana Güç Kaynağı Ünitesinde yıllardır 
Eaton’un yüksek kaliteli Modan Şalt Panosu kullanılmaktaydı. Air-
bus, yenileme çalışmalarının parçası olarak güç kaynağının sürek-
liliğini optimize etmek için var olan sistemi yenilemeye karar verdi. 
Airbus bakım ve enerji ekibi için bu, teknik sistemin maksimum 
güvenilirliğinin ve bina yönetim sistemi, genişletilmiş personel ko-
rumasıyla bağlantıya sahip kapsamlı bir sistem ve ürün izleme seçe-
neğinin sağlanması anlamına gelmekteydi. 
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yaklaşım yük durumunda sadece anlık bir görüntü sağlıyordu. Daha-
sı, kolaylıkla erişilemeyen şalt panosunun gizli noktaları – ana giriş 
şalterinin arkasındaki bağlantılar gibi – bu şekilde izlenemiyordu.
Eaton’un yeni çözümü, kontrol cihazı (diagnostik kontrolör) ile bü-
tün baralar ve bağlantı noktalarını izlemek için bağımsız sıcaklık 
sensörlerinin yanı sıra diğer bütün ölçüm noktalarını izlemek için 
kullanılan çok yönlü sıcaklık sensörlerine dayanıyor. Sıcaklık değer-
leri, düzenli aralıklarla (yaklaşık 10 dakikada bir) kontrolöre kablo-
suz olarak iletiliyor. 

Bu kablosuz bağlantı, kurulumu basitleştirip baraları da iletkenler-
den kurtarıyor. Bu projenin parçası olarak salon 9 daki şalt panosuna 
yaklaşık 80 sıcaklık sensörü monte edildi.
Diğer şeylerin yanı sıra Eaton, kontrolördeki Modan Şalt Sistemi ısı 
eşiğini korudu. Sistemin ısıl davranışı, bir dizi testle analiz edildi ve 
matematik işlemlerle uygun bir şekilde haritası çıkarıldı. Sapmalar 
oluştuğunda sistem ya hata ile ilgili bir uyarı üretiyor ya da belirli 
eşikler aşılmışsa bir uyarıya neden oluyordu. Bu mesajlar, Breaker-
Visu yoluyla Airbus’taki kontrol sistemine gönderiliyor, böylece kritik 
bir durum gelişmeden önce hata düzeltilebiliyordu.
Personel güvenliği açısından Ana Dağıtım Panosunu genişletmek 
amacıyla ve Airbus’ın başka bir tesisinde Eaton’un Arcon ark hatası 
koruma sistemi ile iyi bir deneyime sahip olması nedeniyle sistem, 
bu ark hatası koruma sistemi ile yenilendi. Yenilenme, yeni nokta 
sensörleri sayesinde sadece birkaç saat içinde tamamlandı.
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Tüm sistemi değiştirmek bir seçenek değildi, çünkü bu bir kaç hafta-
lık bir iş ve üretimin durması anlamına geliyordu. Mevcut sistemin 
yenilenmesi gerekmekteydi.
Komple Bir Çözümün Yenilenmesi
Uçak üreticisi proje kapsamında, şalt panonusun izlenmesi ve ark 
hatası koruma sistemindeki kritik noktalarda sıcaklığın sürekli izlen-
mesi de dahil olmak üzere, komple bir çözüm geliştirmek için Eaton 
ile çalıştı. Eaton’un Moeller serisi IZM devre kesicileri bu çözümün te-
melini oluşturmakta, böylece 630 A‘dan 4000 A’ya kadar elektronik 

trip ünitesi ve entegre ölçme fonksiyonu ile çıkış gücü sağlanmak-
tadır. Bu devre kesiciler, örneğin aşırı akım, aşırı gerilim ve aşırı yük 
durumlarında, BreakerVisu kayıt ve görüntüleme sistemine detaylı 
veriler aktarabilme özelliğine sahiptir. Sistemde mevcut bütün NZM 
devre kesiciler de bu izleme prosesine dahil edildi. Bu proses, akıllı 
SmartWire-DT bağlantı ve haberleşme sistemi sayesinde basitleşti. 
BreakerVisu’nun bina yönetim sistemine doğrudan bağlantısı, şimdi 
Airbus ekibi için web temelli görüntüleme yoluyla bütün güç kay-
nağı verilerinin detaylı olarak sorgulanmasının mümkün olduğu 
anlamına geliyor, böylece sapmalar daha çabuk belirlenebiliyor ve 
hatalar hemen düzeltilebiliyor.
Eaton’un sıcaklığı izlemek için kullanılan diagnose sistemi, ilk kez 
şalt panosunun kritik alanlarındaki sıcaklığın sürekli olarak izlenme-
sini sağlıyor. Genel pratik ve endüstri standartlarına göre Airbus, dü-
zenli aralıklarla termal görüntülemeyi gerçekleştiriyordu, ancak bu 
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Borsan Grup Middle East Electricity 2018 Fuarı’nda
Borsan Group Will Take Place At Middle East Electricity 2018 

33 yıllık tecrübesiyle bir dünya markası olan Borsan Grup, yeni 
LED aydınlatma ürünlerinin yanı sıra zayıf akım ve özel tasa-
rım kablo, bakır ve alüminyum iletken kablo ürünleriyle Mart 

ayında Dubai’de gerçekleşecek Orta Doğu Elektrik 2018 Fuarı’nda 
boy gösterecek.
Birbirinden farklı sektörlerde 15 şirketle faaliyet gösteren Borsan 
Grup, dünyanın en büyük elektrik sektörü fuarlarından 43. Ulus-
lararası Elektrik, Elektronik ve Aydınlatma Fuarı’nda yerini alacak. 
Borsan Grup, 6-8 Mart 2018 tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuara LED aydınlatma, zayıf akım ve 

özel tasarım kablo, bakır ve iletken kablo ürünleriyle 7’nci holde E11 
numarada 30 metrekarelik Borsan standı ve 12 metrekarelik F14 nu-
maralı Borled standı ile hazır bulunacak. Dünyanın dört bir yanından 
elektrik, elektronik, aydınlatma ürün ve hizmetleri sunan bin 500 
katılımcı; ziyarete gelen hükümet yetkilileri, ticari alıcılar, acente 
ve distribütörler, proje sahipleri, danışmanlar, bilgi işlem uzmanla-
rı, mühendisler, müteahhitler ve girişimcilere ürün ve hizmetlerini 
sergileyecek.

A global brand with its 33 years of experience, Borsan Group will 
showcase its new LED products, custom cable, copper and aluminium 
conductor cable products in the Middle East Electricity 2018 Fair in 
Dubai in March.
An umbrella organization including 15 affiliates operating in differ-
ent sectors, Borsan Group is set to participate in the 43rd Interna-
tional Electricity, Electronics, and Lighting Fair, the largest event of the 
electricity sector. Borsan Group will showcase its new LED products, 
custom cable, copper and aluminium conductor cable products in the 
Borsan’s 30 m. sq.  stand area located at no. E11 in the 7th hall and in 

the Borled’s 12 m. sq. stand area located at no. F14, the same hall. The 
fair is to be held in the Dubai World Trade Center between March 6 and 
8, 2018. A total number of 1,500 participants operating in electricity, 
electronics, lighting products and services from all around the world 
will be introducing their products and services to officials, merchants, 
agents, distributors, projectors, consultants, data processing special-
ists, engineer, constructors, and entrepreneurs visiting the fair.
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Fuarda ülkemizin en güçlü temsilcisi olduklarını ifade eden Borsan 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, “On yılı aşkın süredir 
hiç aralıksız katıldığımız bu fuarı, uluslararası alanda kendimizi 
müşterilerimize hatırlatma ve yeni ürünlerimizle müşterilerimizi 
buluşturma açısından çok önemsiyoruz. Grup olarak her geçen gün 
ürün portföyümüzü genişletiyoruz ve özellikle hedeflediğimiz Orta 
Doğu pazarında varlığımızı perçinlemek adına bu fuar bize iyi bir 
fırsat sunuyor. Dünyanın pek çok farklı noktasından gelen ziyaretçi-
lere Türkiye’yi ve üretim tesislerimizin bulunduğu Samsun’u tanıtma 
imkanı bulabildiğimiz için ayrıca gurur duyuyoruz” dedi.

Borled’den LED Teknolojili 300’e Yakın Yeni Ürün
Samsun’da bulunan tesislerde Türk çalışanların emeğiyle üretilen 
Borled marka LED aydınlatma armatürleri iç ve dış mekan olmak 
üzere 300’e yakın çeşit sunan bir ürün grubuna dönüştü. Borled, aynı 
zamanda Türkiye’de LED aydınlatma ürünleri segmentinde 3 yıl üre-
tici garantisi sunan ilk marka oldu.
Aylık bin 200 ton bakır ergitme kapasitesi, bin ton bakır tel işleme 
kapasitesi ile bakır iletkenli enerji kabloları, halojensiz kablolar, yeni 
nesil FE 180 kablolar, zayıf akım kabloları, bakır tel ve PVC granül 
üretimi gerçekleştiren Borsan Kablo markası bakır ve iletken kablo-
ları ile fuarda yer alacak.

“We have been participating in this fair more than a decade and we 
place great importance on this event as a tool for reminding our com-
pany to our global clients and for introducing our new products to 

our customers,” said Adnan Ölmez, Chairman of the Board of Borsan 
Group, having stated that they are the most powerful representative 
for Turkey in the fair. “We are adding to our product range every other 
day and this fair is offering us opportunities for reinforcing our pres-
ence in the Middle East, one of our target regions. We are feeling proud 
to be able to introduce Samsun where our manufacturing plant is lo-
cated to the visitors from all over the world,” he added.

Approx. 300 New Products W/ LED Tech By Borled
Borled LED lighting products manufactured in Samsun by Turkish 
workers have become a complete product range with approximately 
300 products for interiors and exteriors. Borled also has become the 
sole manufacturer in Turkey to offer 3 year warranty in the LED light-
ing segment.
With a copper melting capacity of 1,200 tons and copper wire process-
ing capacity of 1 ton, Borsan Cable manufactures power cables with 
copper conductor, halogen-free cables, new generation of FE 180 ca-
bles, low-voltage cables, copper wire and PVC granule and the com-
pany will be showcasing its products in the fair under this brand.

Adnan Ölmez
Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Chairman of the Board of Borsan Group
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Mitsubishi Electric CES 2018’de Yeni 
Teknolojilerini Sergiledi

Mitsubishi Electric, EMIRAI4 konsept otomobilini ve en yeni 
teknolojilerini ABD’deki CES 2018’de (Consumer Electronics 
Show-Tüketici Elektroniği Fuarı) sergiledi.

Şirket açıklamasına göre, Mitsubishi Electric, “Make the move to 
mobility” konsepti çerçevesinde akıllı mobilite çağında daha güvenli 
ve avantajlı bir ulaşım için geliştirdiği sürüş desteği teknolojisine 
sahip EMIRAI4 konsept otomobilini ve en yeni teknolojilerini, 9-12 

Ocak’ta ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2018’de sergile-
di. Mitsubishi Electric’in EMIRAI4 konsept otomobili, daha güvenli ve 
konforlu iç mekan için en yeni insan makine arayüzü (HMI-Human 
Machine Interface) teknolojisini sunuyor.
EMIRAI4’de, direksiyon başında uyuklama ve potansiyel tehlike ya-
ratabilecek diğer sürücü davranışlarını izlemek üzere geniş açılı bir iç 
kamera ile desteklenen sürücü izleme sistemi bulunuyor.
Aynı zamanda diğer araçları ve yayaları aracın kapısının açılması gibi 
planlanan araç aksiyonları hakkında sezgisel olarak uyarmak üzere 
yol zeminine ışıklandırmalı ikazlar yansıtan özel bir sistemin de ara-
larında bulunduğu yeni nesil sürüş destek teknolojilerini içeriyor. Bu 
demo otomobil, farklı sürücüleri seslerinden tanıyan ve ön koltuk-

ta oturan yolculara çeşitli konularda destek sağlayarak insanlar ve 
araçlar arasındaki ilişkinin daha da güçlendirilmesine zemin hazırla-
yan ileri bir HMI teknolojisi içeriyor.
Drone’ların Kullanıldığı Güvenli Sürüş Konsepti
Mitsubishi Electric’in fuarda sergilediği teknolojiler arasında, görüş 
imkanının kısıtlı olduğu ortamlarda yol koşulları hakkında sürü-
cülere bilgi vermek üzere havadan drone’ların kullanıldığı özel bir  

güvenli sürüş konsepti de yer aldı. Ayrıca HERE Technologies ile 
Mitsubishi Electric arasında görüşmeleri süren ileri lokasyon bazlı 
hizmetin açıklandığı video gösterimi yapıldı. 
Sürücüsüz Araç Alanı
Mitsubishi Electric’in fuarda yer alan sürücüsüz araç standında, hali 
hazırda otoyollarda saha testlerinden geçmekte olan xAUTO-US sü-
rücüsüz otomobili de sergilendi.
Mitsubishi Electric’in oto sensörlü ve ağ tabanlı sürüş teknolojilerini 
test etmek üzere kamusal yollarda gerçekleştirilen sürüş testlerinin 
yer aldığı bir video gösterimine de yer verildi. Fuar alanında aynı za-
manda yüksek kesinlikli 3D haritalandırma teknolojileri ve ürünleri 
tanıtıldı.
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Manisa’da Bir Kadın Öğretmen Güneş Enerjisiyle 
Elektrik Üretmek İçin Tesis Kurdu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Dudu Sözcüer (33), kadın giri-
şimcilere sağlanan devlet desteğiyle güneş enerjisinden 
elektrik üretmek için tesis kurdu. Sözcüer, 1 milyon 800 bin 

lira yatırımın 585 bin lirasını hibe olarak aldığını, sağlanan destek-
lerle kadınların da yenilenebilir enerji sektöründe aktif olmaya baş-
ladığını söyledi.

Akhisar ilçesinde oturan evli ve 1 çocuk annesi Dudu Sözcüer, gü-
neş enerjisi santrali hayalini gerçekleştirdi. Matematik öğretmenliği 
mezunu Sözcüer, 2.5 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu’na başvurarak, hazırladığı güneş enerjisi projesine destek 
almaya hak kazandı. Kendilerine ait 12 dönüm arazi üzerinde 2 bin 
200 güneş panelini yerleştiren Sözcüer, şöyle konuştu: “Böyle bir iş 
hayalimdi. Rüzgar güllerini hep görüyordum. Rüzgar güllerinden 
esinlenerek bu yola çıktım. Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu’nun Av-
rupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek 
olmak amacıyla oluşturulan, ‘Kırsal Kalkınma için Katılım Öncesi Yar-
dım Aracı’ olarak bilinen ‘IPARD başvurularını araştırdım, okudum. 
Medyayı takip ettim. Yüzde 65 oranında destek aldım. Güneş enerjisi 
üretimine iyi bir destek veriliyordu. Eşim bana süreçte çok destek 
oldu. Sürekli arkamda oldu. Eşimin desteği ile buraya kadar geldik. 
Akhisar Kabaağaçkıran Mahallesi’nde arazimiz var. Kendi arazimiz 

üzerinde kurmayı uygun gördük. Ortam da çok uygundu. Şu anda 
sistem kuruldu. İşin ucundan tuttuk ve bugün güneş enerji panelle-
rini devreye alacağız. Tesis 537 kilowatt enerji gücüne sahip. 0.133 
cent’ten 10 yıl boyunca devlete elektrik satacağız” dedi.
Toplam 1 milyon 800 bin lira yatırımla uygulamaya konulan gü-
neş enerji projesi için Manisa Tarım ve Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu’ndan 585 bin lira hibe destek aldıklarını anlatan Dudu 
Sözcüer, kadınların da temiz enerji sektöründe var olduğunu göster-
mek istediğini söyledi. 
Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik üretiminin yeni başladığını 
kaydeden Sözcüer, potansiyeli kadınların açığa çıkarabileceğini ve 
ülkenin elektrik üretimine katkı sağlayacaklarını ifade eti. Sözcüer, 
şöyle dedi: “Kadınlar; çekingen olmasın. Biz ilk başlarken ‘Acaba 
olur mu?’ düşüncesiyle girmiştik. Ama devletin destekleri ve bizim 
de azmimizle kadınların da bu işi çok rahat şekilde başarabileceğini 
gördük. Kimse enerjisini geri çekmesin” diye konuştu.
Manisa Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordina-
törü Uğur Uslu ise, Manisa’da 2 kadın yatırımcının güneş enerjisi üre-
timi yaptığını belirterek, güneş enerjisi üretimini verilen desteklerin 
sürdüğünü söyledi. Kaynak: DHA
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Kutuplardan Çöllere,  Jeneratör Olan Her Yere 
Hızlı Destek

Teksan, dünyanın her yerine  kesintisiz hizmet sunuyor. Günü-
müzün en temel ihtiyaçlarından biri kesintisiz enerjinin ga-
rantisi jeneratörler. Jeneratör seçerken ürünün kalitesi kadar 

markanın satış sonrası sunduğu hizmetlerden de emin olmanız ge-
rekiyor. Yaygın ve güçlü bir servis ağı olmayan markaları tercih eden 

kullanıcılar olası arızalarda ciddi kayıplarla karşı karşıya kalabiliyor. 
Çeyrek asıra yaklaşan sektör tecrübesi, güçlü mühendislik altyapısı, 
deneyimli ve uzman teknik ekipleri ile 7/24 hizmet veren Teksan Je-
neratör, özel uygulamaları ve uzaktan izleme sistemi gibi teknolojik 
çözümleri ile satış sonrası hizmetlerde farklılaşıyor. 
Türkiye’nin yanı sıra 120’yi aşkın ülkede sağlık, finans, enerji, savun-
ma, inşaat, telekomünikasyon, perakende, turizm gibi farklı sek-
törlerdeki müşterilerine hizmet veren Teksan Jeneratör, ürünlerinin 

bakım ve kontrollerini gerçekleştirmek üzere güçlü bir satış sonrası 
servis ağına sahip. Konusunda uzman teknik servis ekibi ile yurtiçin-
de yılda 40 bini aşkın noktaya hizmet götüren Teksan, farklı ülkeler-
deki müşterilerinin servis taleplerine de İstanbul’daki merkezinden 
yanıt veriyor. Projeye özel çözümler geliştirme konusunda uzman 

olan Teksan Jeneratör, aynı yaklaşımı satış sonrası hizmetlerde de 
sürdürüyor.  
Uzun Ömürlü Bir Yatırım İçin Periyodik Bakım ve Orijinal 
Yedek Parça Önemli
Kesintisiz enerji sağlamada en önemli ekipman olan jeneratörlerin 
daha uzun ömürlü olması için periyodik bakımlarının düzenli olarak 
yapılması gerekiyor. Periyodik bakımların uzman ekiplerce yapılması 
ve parça değişimlerinde orijinal ekipmanların kullanılması kritik bir 
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Teksan Jeneratör Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ata Erduran
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öneme sahip. Teksan Jeneratör uzman teknik servis kadrosu ve güçlü 
orijinal yedek parça stoğu ile müşterilerinin yatırımına değer katıyor.  
Teksan Uzaktan İzleme ve Yönetim Sistemiyle Hem Zamandan 
Hem Servis Maliyetlerinden Tasarruf Sağlıyor
Teknolojik inovasyonlarda öncü olan Teksan, mesafeleri ortadan 
kaldıran uzaktan izleme sistemi ile ister Türkiye’de, isterse Nepal’de 
olsun jeneratör çalışma ve performans verilerini anlık olarak takip 
edebiliyor. GSM ve internet teknolojileriyle desteklenen Teksan 

Uzaktan İzleme ve Yönetim Sistemi, kullanıcı dostu ara yüzü saye-
sinde sadece masaüstü bilgisayarlardan değil dizüstü bilgisayar, 
tablet veya akıllı telefon üzerinden jeneratörlerinizi test edilebiliyor, 
uzaktan çalıştırıp durdurulabiliyor ve arıza tespiti ile arıza olay ka-
yıtları incelemesi yapılabiliyor. Teknik ekiplerin sahaya gitmelerine 
gerek kalmadan sorunların daha kısa sürede giderilmesine imkan 
sağlıyan bu sistem jeneratörlerin onarım ve servis maliyetlerinde 
tasarruf sağlıyor. 

Projeye ve Müşteriye Özel Satış Sonrası Hizmet Paketleri Sunuyor
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda sadece periyodik bakım ve 
yedek parça desteği değil aynı zamanda ücretsiz güç ve yer tespiti, 
teknik destek ve danışmanlık, montaj ve demontaj ile acil çağrı çö-
zümleri sunan Teksan Jeneratör, sahip olduğu Türkiye’nin en yüksek 
kapasiteli motor revizyon atölyesi ve deneyimli teknik ekibi ile farklı 
motor tip ve markalarına yönelik yenileme, revizyon ve modifikas-
yon çözümleriyle de hizmet veriyor. Türkiye’nin ilk yerli Senkroni-
zasyon Sistemini üreten şirket, müşterilerinden gelen talepler doğ-
rultusunda standart jeneratörlerin senkron ve otomatik jeneratör 
dönüşümlerini yapabiliyor.  Ayrıca kabin değişimi ve yenilemesi ile 
boyama gibi çözümler de getirebiliyor.

Müşterilerin jeneratör alırken kalitesi ve fiyatı kadar satış sonrası hiz-
metlerdeki yetkinliğini de dikkate aldığını belirten Teksan Jeneratör 
Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ata 
Erduran şunları söyledi: “Günümüzde müşteriler bir ürünü alacağı 
zaman ürünün kalitesi kadar satış sonrası hizmetlerdeki uzmanlığı 
ve hızına da dikkat ediyor. İyi bir satış sonrası ekibi ve yaygın bir 
hizmet ağına sahip firmalar bu konuda fark yaratarak rakiplerinin 
arasından sıyrılıyor. Teksan Jeneratör olarak 9 Bölge Müdürlüğümüz, 
20’ye yakın bayimiz ve deneyimli ekibimizle yıllık 40 bin noktaya 
servis verebiliyoruz. Ürün kalitemiz kadar satış sonrası hizmetlerdeki 
uzmanlığımız sayesinde tercih ediliyoruz. En önemli özelliklerimiz-
den biri de ulaşılabilir bir marka olmamız. Müşterilerimiz 7/24 bize 
ulaşarak istek ve sorunlarını paylaşabiliyorlar. İlgili ekibimiz en kısa 
sürede soruna müdahale ederek çözüm getiriyor.”
Jeneratörlerde en sık karşılaşılan arızaların bakımlarının düzenli ola-
rak yapılmamasından kaynaklandığına da dikkat çeken Elif Ata Erdu-
ran, Bölge Müdürlükleri, bayileri ve müşterilerine yönelik  eğitimler 
düzenlediklerini ve bu eğitimler sayesinde arızaların büyük oranda 
önüne geçildiğini söyledi. 
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İş Ortaklarıyla Buluşan Legrand Grup Türkiye 
2017’nin En Çok Satış Yapan Bayilerini Ödüllendirdi

Bina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler konu-
sunda uzman Legrand Grup Türkiye, bu yıl da düzenlediği 
Geleneksel Bayi Toplantısı’nda iş ortaklarıyla bir araya geldi. 

150’nin üzerinde iş ortağının katılımı ile Kıbrıs Elexus Otel Resort’da 
gerçekleştirilen toplantılarda; 2017’nin en iyi satış yapan bayileri 
ödüllendirilirken, toplantının gündemini Legrand Grup Türkiye’nin 

2018 hedefleri ve her markada gerçekleşecek yeni ürün lansmanları 
oluşturdu. 
Legrand Grup Türkiye, bu yıl da düzenlediği Bayi Toplantısı’nı 16-17 
Ocak 2018 tarihleri arasında Kıbrıs Elexus Otel Resort’da gerçekleş-
tirdi. Legrand Grup Türkiye Ülke Müdürü Levent Ilgın, üst yönetim ve 
ticari ekiplerin katılımıyla gerçekleşen toplantılara, Türkiye genelin-
den 150’nin üzerinde iş ortağı katıldı. 
Legrand, İnform, Estap ve Bticino markalarının 2017 yılı performans-
ları ve gelecek hedeflerinin detaylarıyla konuşulduğu toplantıların 
gündemini ise Legrand Grup Türkiye 2018 hedefleri oluşturdu. 2 gün 
süren toplantıların kapsamında bayilere, Legrand’ın son teknolojiyle 
tasarladığı yeni ürünlerinin tanıtımları da yapıldı.

Legrand ayrıca her markada en yüksek ciro yapan ve en iyi çıkış ya-
pan bayilerini ödüllendirdi. 
Buluşma kapsamında iş ortaklarına seslenen Legrand Grup Türkiye 
Ülke Müdürü Levent Ilgın, Legrand Grup Türkiye’nin Ar-Ge destekli 
inovasyon bakış açısını benimsediğini ve bu kapsamda ürünler geliş-
tirdiğini söyledi. Ilgın, “2017 başında gerçekleşen yeni yapılanmalarla 
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tüm grup şirketlerinin gücü, tek bir çatı altında toplanmış oldu. Bir 
yandan Pazarlama Direktörlüğü, Proje ve Mühendislik  Departmanı, 
Müşteri Hizmetleri Direktörlüğü gibi tüm markalara hizmet eden 
ülke birimleri kurulurken, bir yandan da satış tarafında İnform ve 
Legrand markalarının ayrı ayrı Ticaret Direktörlükleri korunarak uz-
man ürün, sistem ve kanal departmanları oluşturuldu. Tüm bu or-
ganizasyonel değişiklikler ve yeni iş modelleriyle 2017 yılında tüm 
markalarımızla pazar ve hedeflerimizin üzerinde ortalama %25 bir 
büyüme gerçekleştirdik. Bu nedenle tüm bayilerimize desteklerin-
den dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. 2018 yılında ise 
bir yandan oturmuş bir organizasyonel yapı diğer yandan da her 
markada gerçekleştireceğimiz yeni ürün ve sistem lansmanları saye-
sinde %35’in üzerinde bir büyüme hedefliyoruz” dedi.

Legrand Grup Türkiye 
Ülke Müdürü Levent Ilgın
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Elektrik Üreten Kiremitler

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde 2010 yılından beri güneş 
paneli üreten CW Enerji, fabrikasının çatısına kurduğu 
panellerle harcadığı elektriğin yüzde 40’ını karşılıyor.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, panel sektöründe, 
Türkiye’nin bu alandaki ilk 500’e giren firmalar arasında yer 
aldıklarını söyledi. Sarvan, 12 bin metrekarelik alanda üretim 
yaptıklarını belirterek, ‘’2018 yılında, 47 bin metrekarelik alanda, 
Avrupa’nın en büyük panel üretim hattını kuracağız. Güneşin olduğu 
her yerde varız. 12 ülkeye ihracatımız var. Bu yıl, sayıyı 20 ülkeye 
çıkaracağız” dedi.
5 Yıl Sonra Birçok Evin Çatısında Görebileceğiz
Güneşten enerji elde etmenin her yöntemi üzerinde çalıştıklarını 
kaydeden Sarvan, şebekenin olmadığı yerlerde güneşten enerjiyi 
alıp, akülere depo edebilecekleri teknolojiler ürettiklerini söyledi. 
Dağa giden çobanın küçük panel ve akü ile akşam lambasını yakıp, 
televizyon izleyebileceği teknolojiyi de ürettiklerini aktaran Sarvan, 
yakın gelecekte Türkiye’de birçok çatıda güneş paneli yer alacağını 
dile getirdi. Sarvan, ‘’Almanya’da, her 5 evden 3’ünün çatısında 
güneş paneli var. Almanya, bu hale 10 yılda geldi. Türkiye’de de 5 yıl 
sonra birçok evin çatısında bu durumu görebileceğiz” diye konuştu.
Bitkinin Yeşermediği Bölgelere Güneş Tarlaları
Güneş tarlaları da kurduklarını belirten Tarık Sarvan, güneş 
tarlalarının çiftçiliği engellemeyecek alanlarda kurulan santraller 
olduğunu söyledi. Güneş tarlalarının elektrik tüketimi fazla olan 
ve yatırım yapmak isteyenlerin tercihi olduğunu kaydeden Sarvan, 
‘’Herkes bu yatırımı yapabilir. Türkiye’de hiçbir bitkinin yeşermediği 
arazi sayısı çok fazla. Güneş tarlalarını Türkiye’nin her bölgesine 
yapmak mümkün” dedi.

Yüzyılın Kiremitleri
Tarık Sarvan, fabrika olarak yeni ürünleri olan teknolojik kiremitleri 
de tanıtarak, şunları söyledi: ‘’Mühendislerimiz, normal kiremit 
yerine ‘yüzyılın kiremidi’ olarak nitelendirdiği kiremitleri yapıyor. Bu 
kiremitler, direkt güneş ile muhatap oluyor. Kiremitler, izolasyonu 

sağlarken, mevcut kiremitlerden daha başarılı. İçeriye nem, rüzgar, 
sis almayan bir kiremit geliştirdik. Dış yüzeyinden de elektrik 
üretebiliyoruz. Yeni yılda, seri üretimine başlayacağız. Testler bitti. 
Deneme amacıyla kendi garajımızı bu kiremitlerle yaptık.”

Kadın, Panel Üretiminde Daha Başarılı
Fabrikalarında kadın çalışanların öncelikli tercihleri olduğunu 
vurgulayan Sarvan, kadınların titiz olduğunu belirtip, hijyene daha 
fazla önem verdiğini söyledi. Tarık Sarvan, ‘’Kadınlar, daha narin 
hareket ediyor. Ev hanımlarını işe alırken, 1 aylık eğitim verdik. 
Üretimimizi yapan işçilerimizin yüzde 50’si kadın. Bu tür işlerde 
kadınlar, daha başarılı. Elektronik ürünleri üretirken, ince düşünmek 
gerekiyor. Kadınlar da buna yatkın. Yeni fabrikamızın çalışanlarının 
yüzde 80’i kadınlardan oluşacak” diye konuştu.
Kaynak: DHA
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CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan
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Çatıda Elektrik Üretimine Destek Geliyor

Bina çatılarına kurulan güneş panellerinden üretilen elektriğin 
satışı için vergi kolaylığı sağlanacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 
binaların çatı ve cephelerine kurulacak güneş panellerinden 

üretilecek elektriğin satışında vergi kolaylığı sağlanması için hare-
kete geçtiklerini belirterek, bu alanın desteklenmesi gerektiğini, ye-
tiştirilebilir ve Bakanlar Kurulunca da uygun görülürse torba yasaya 
konulabileceğini ifade etti.

Ağbal yaptığı açıklamada, bina çatı ve cephelerinde üretilecek elekt-
rikle ilgili vatandaşlara sağlanacak kolaylıkları değerlendirdi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) düzenlemesi ile bina-
larda üretilecek ihtiyaç fazlası elektriğin sisteme verilerek enerji arzı 
ihtiyacına katkı sağlanacağını kaydeden Ağbal, Maliye Bakanlığı açı-
sından ise paranın söz konusu olduğu her alanda verginin de gerekli 
olduğunu söyledi.
Düzenlemeyi sektör açısından oldukça önemli gördüklerini dile ge-
tiren Ağbal, “Biz şimdi vatandaşa desek ki, ‘ihtiyaç fazlası elektriğini 
sisteme satarken fatura keseceksin, beyanname vereceksin,’ bunlar 
zor işler. Dolayısıyla vergi politikası tarafında destek vermek üzere 
buradan oluşan kazançların vergiden istisna edilmesi, bu yapılan 
teslimlerin KDV’den müstesna tutulması mümkün.” diye konuştu.

“Torba Yasaya Yetiştirilmeye Çalışılacak”
EPDK’nın konuyla ilgili düzenlemesine destek vermek üzere devreye 
girdiklerini belirten Ağbal, “Arkadaşlara şu talimatı verdim: Gerçek-
ten bu alanı desteklememiz lazım. Eğer yetiştirebilirsek, Bakanlar 
Kurulunda da uygun görülürse, bunu torba yasaya bile koyabiliriz. 
Burada tabii ki vatandaşın esas amacı kendi ihtiyacını karşılaması. 
Zaten 10 kilovata kadar bir sınır var” dedi.

Ağbal, EPDK ile Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin bir toplantı 
yaptığını söyledi. Kaynakları en iyi şekilde değerlendirmenin, vergi 
kazanmaktan daha önemli olduğunu ifade eden Ağbal, bu açıdan 
EPDK’nın düzenlemesine destek olacaklarını dile getirdi.
Söz konusu toplantı sonrası bilgi veren EPDK yetkilileri de vatandaş-
ların binalarının çatı ve cephelerinden ürettiği elektriği sisteme ver-
mek için fatura kesmesinin sektör açısından sıkıntı oluşturacağının 
Gelir İdaresi Başkanlığına aktarıldığını bildirdi.
Yetkililer, iki tarafın sorunun çözümünde birlikte hareket ederek ilgili 
mevzuatta yapılacak değişiklikle çatı ve cephe tipi güneş panelle-
rinin kullanımının daha hızlı yaygınlaşmasının sağlanabileceğini 
kaydetti.
Kaynak: AA
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Alman Güneşi

Avrupa’nın en büyük güneş paneli üreticilerinden Alman Solar-
World ile gizlilik anlaşması imzalayan İnosolar, Alman panel 
teknolojisini Türkiye’ye getirmek için kolları sıvadı. Anlaşmanın 

içinde SolarWorld’ün panel üretim tesislerini Türkiye’ye taşımak var. 
TÜRK İnosolar, Alman güneş paneli üreticisi SolarWorld ile distribü-
törlük anlaşması imzaladı. İki şirket, Türkiye’de panel üretimi için ça-
lışmalara başladı. İnosolar LED Aydınlatma ve Solar Enerji Sistemleri 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Ersoy, “Anlaşmanın içinde panel üre-
tim tesislerini Türkiye’ye taşımak da var. 100 megavatlık (MW) panel 
tesislerini de Türkiye’ye taşımayı düşünüyoruz. Bu üretim hattının 
Türkiye’ye gelmesi de anlaşmanın içinde.
İç Anadolu’da bir organize sanayide bölge belirledik” dedi. Solar-
World CEO’su Frank Asbeck ise İnosolar ile 2012’den bu yana güçlü 
bir işbirliği içinde olduklarını belirterek, “2018’in ilk yarısında 60 
MW’lık satışı kapsayan gizlilik anlaşması imzalıyoruz. Kısa vadede 
Türkiye’ye panel satışını 100 MW’a çıkarmak istiyoruz. Belki de ilk 

ve ikinci 100 megavatı sattıktan sonra, neden bu ürünleri Türkiye’de 
kendimiz üretmiyoruz diye düşünebilirsiniz. Biz de buna sıcak bakı-
yoruz” dedi.

Yüzde 100 Yerli Olabilir
Almanya’nın Freiberg şehrinde Avrupa’nın en büyük panel üreticisi 
olan SolarWorld’ün fabrikasını gezerek, iki şirket arasında imzala-
nan gizlilik anlaşmasının ardından Ersoy ve Asbeck ile sohbet ettik. 
İnosolar ve SolarWorld ortaklığıyla Türkiye’de kurulması hedeflenen 
fabrikanın SolarWorld’ün Almanya’daki fabrikasıyla benzer özellik-
ler taşıyacağını anlatan Aspeck, üretimde yerlilik oranının ileride 
yüzde 100’e kadar çıkabileceğini vurguladı. Aspeck, şöyle konuştu: 
“Bir panel için kullanılacak ana maddeler tamamen yeni de olabilir 
veya mevcut üretim bandı da kullanılabilir. Buna daha sonra karar 
verilmesi gerekiyor. Bu fabrikada üretilecek üründeki yerlilik oranı 
işgücünü de katarsak yüzde 60-65 düzeyinde olacak, hatta ileriki 
süreçte yüzde 100’e çıkabilir. Ama bu bir sonraki adım. 
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Şişecam’dan Tedarik
Türkiye’nin İspanya’daki gibi panel çöplüğüne dönmemesi için Al-
man teknolojisi, Ar-Ge’si ve yüksek kalitesini Türkiye’ye getirmeye 

çalıştıklarını anlatan Ersoy, “Avrupa’nın en büyük panel üreticisi olan 
SolarWorld ile distribütörlük anlaşması imzaladık. 100 megavatlık 
panel tesislerini de Türkiye’ye taşımayı düşünüyoruz” dedi. Ersoy, 
SolarWorld’ün üst teknolojisi mono sistemini Türkiye’ye getirmeye 
çalışırken yerlilik oranını da göz önünde bulundurduklarını belirte-
rek, bu kapsamda panellerin cam kısmını Şişecam’dan almayı hedef-
lediklerini kaydetti.

Sırada Küçük YEKA’lar Var
ERSOY, Van ve Niğde’de yapılması planlanan iki büyük Yenilenebilir 
Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi tamamlandıktan sonra küçük 
YEKA’ların yapılacağı duyumunu aldıklarını söyleyerek, “Biz başta 
Gaziantep olmak üzere bu küçük YEKA’lara talibiz” yorumunu yaptı. 
Ersoy, Gaziantep’te de 25 MW kapasiteli Türkiye’nin en büyük güneş 
enerjisi santrallerinden birinin kurulumunu gerçekleştirdiklerini ha-
tırlattı.
Çankaya Köşkü’ne Panel
ERSOY, 2012 yılında Alman Wagner Solar ile yaptıkları ortaklık an-
laşması çerçevesinde Çankaya Köşkü’ndeki bir seraya 80 kilovatlık 
kurulum yaptıklarını söyledi.

www.sektorumdergisi.com         Şubat  February  2018

Türkiye’den sağlanabilecek maddeler çerçeve, cam ve test edil-
dikten sonra arka folyolar olabilir. Zaten cam, alüminyum, çerçeve 
gibi ürünler halen Türkiye’den tedarik ediliyor. Ana maddelerin 
Türkiye’den sağlanmasında bir problem görmüyoruz. 10 yıl önce 
Türkiye’ye geldiğimde güneş ve rüzgâr enerjisinde ciddi projeler var-
dı. O zamanlar buna biraz şaşırmıştım ancak bunların pek çoğunun 
hayata geçirildiğini görüyorum. Hükümetin güneşin önemli enerji 
kaynaklarından biri olduğunu düşünmesi ve desteklemesini görmek 
bizi memnun ediyor.”

Arz bolluğu nedeniyle geçtiğimiz yıl iflas eden Solarworld’ün, 
daha sonra Almanya’daki üretim tesislerini geri aldığını, Katarlıla-
rın şirketteki hissesini yüzde 29’dan 49’a çıkardığını anlatan Ersoy, 
“Solarworld’ün yüzde 49’u Katarlıların, yüzde 51’i Almanların. 
Katar’da hammadde üretimi yapıyorlar ve orada 1 milyar Euro’luk 
hammadde tesisleri var. Katarlılarla görüşmelerini tamamladıkları 
zaman, biz hem teknolojik olarak hem de kalite olarak Türkiye’de 
olmayan teknolojileri getirmeyi başaracağız. Yerli bir firma 
SolarWorld’ün C kalite ürünlerini almış. SolarWorld’ün kullanma-
dığı, artık çöp diye attığı ürünü Türkiye’de panel olarak kurup satı-
yorlar. Bu hücrelerden üretilen güneş panelleri 3 yıl sonra çok kötü 
duruma gelecek. Onun için Türkiye’ye A plus kalite malların gelmesi 
için çabalıyoruz” dedi.
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Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Vizyonu 
MÜSİAD’da Ele Alındı

MÜSİAD tarafından T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can’ın katılım-
larıyla “Yenilenebilir Enerjide 2018 Trendleri” ana başlıklı 

konferans düzenlendi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜ-
SİAD) Enerji Sektör Kurulu tarafından, “Yenilenebilir Enerjide 2018 
Trendleri” ana başlıklı konferans düzenlendi. Toplantı, MÜSİAD Genel 
Başkan Vekili Mahmut Asmalı, MÜSİAD Enerji Sektör Kurulu Başkanı 
Dr. İzzet Alagöz ile T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebi-
lir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Türkiye’de Geliştirilmesini 
Amaçlıyoruz
Konuşmasının başında Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki 
çalışmalarına değinen Can, ülkemizde yenilenebilir enerji kaynak-
larının kapasitesinin giderek arttığını ve bu kaynakların çoğalma-
sıyla elektrik üretiminin daha ucuz hale geldiğini belirtti. Dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de yenilenebilir enerji yatırımlarının konvan-
siyonel kaynaklara yapılan yatırımı geçtiğini ifade eden Can, yenile-
nebilir enerji teknolojilerinin de Türkiye’de geliştirilmesini amaçla-
dıklarını söyledi.
Türkiye’de 3 Milyondan Fazla Elektrikli Araç Kullanılacak
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 2040’ta dünyada 300 milyon 
elektrikli araç olacağını öngördüğünü ama birkaç hafta önce bu ra-
kamı 825 milyon olarak güncellediğini dile getiren Can, “Türkiye’de 
ise şu anda 500-600 bin elektrikli araç var. 400’e yakın şarj istasyonu 
var. Türkiye’de, 2040’lara doğru giderken özellikle 2021 yılı sonra-
sında 3-5 milyon elektrikli araç kullanıldığını göreceğiz. 2021’de ilk 
yerli elektrikli araç piyasaya çıkacaksa 2020’den önce elektrik şarj is-

tasyonu altyapısının oturtulmuş olması gerekiyor. Elektrikli araçların 
sayısı arttıkça dağıtım ve iletim altyapısının yenilenmesi lazım. Bu 
yenilenme özellikle, tüketimin maksimum olduğu yerlerden daha az 
olduğu yerlerde belli fiyatlandırma politikasıyla sağlanacak. Burada, 
çatıdan elektriği üretip depolayarak tek başına ayakta duran halinde 
oluşacağını da görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Güneş Paneli Uygulamalarında Ciddi Mesai Harcıyoruz
Öte yandan, Türkiye’de şu anda çatılardaki güneş paneli uygulama-
larında 140 megavat kurulu güç bulunduğunu anlatan Can, talebin 
şu anda bin 500 megavat seviyesinde olduğunu dile getirdi. Can, bu 
konudaki düzenleme üzerinde ciddi mesai harcadıklarını vurgula-
yarak, “İnsanların kendi çatısına güneş paneli kurarak, apartmanın 
ortak giderlerini karşılayabileceği ve mahsuplaşabileceği, tüketi-
minden fazla olan üretimini satabileceği yönünde düzenlemeler 
konusunda çalışmalar devam ediyor. Özellikle mesken, ticarethane, 
alışveriş merkezleri ve sanayi bölgeleri çok önemli. Maliye Bakanlığı 
ile de faturalama, gelir beyanı nasıl olacak, mahsuplaşma saatlik mi 
günlük mü yapılacak, bunları çalışıyoruz. Deneme yanılma ile değil 
sistemi tam oturtup yola çıkmamız lazım. Herkesin çatıya çıkıp da 
panel kuracağı bir şekilde gelişmesini istemiyoruz bu pazarın, belli 
bir mesleki yeterlilik olmalı. Sonucunda vatandaş var ve vatandaşın 
da hakkını hukukunu koruyacak şekilde düzenlememiz olacak.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.
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ELDAY 2. Olağan Genel Kurul Toplantısını 
Gerçekleştirdi

ELDAY, 2. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Yeni yö-
netim kurulu başkanının da belirlendiği toplantıda, toplanan 
atık miktarının artırılması için hayata geçirilecek yeni projeler 

konuşuldu. ELDAY’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı ise Yıldıray Baş-
kurt oldu.

 Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İktisa-
di İşletmesi ELDAY, 2. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. 
AEEE olarak tanımlanan ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektro-
nik eşyaların belirlenmiş kalite standartlarında, çevre ve insan sağ-
lığı gözetilerek güvenilir bir şekilde geri dönüştürülmesi için çalışan 
ELDAY’ın genel kurul toplantısında hayata geçirilecek yeni projeler 
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık  ça-
lışmaları konuşuldu. Emekliye ayrılan BSH Ev Aletleri A.Ş temsilcisi 

Özcan Aydilek’ten görevi devralacak yeni yönetim kurulu başkanı 
oy birliğiyle Vestel Ticaret A.Ş temsilcisi Yıldıray Başkurt oldu. Genel 
kurulda ayrıca en iyi toplama sistemini kuran Türk Demirdöküm Fab-
rikaları A.Ş’ye de ödül verildi. Ödülü Türk Demirdöküm adına 
Satış Sonrası Direktörü Zeki Kalaycılar aldı. 
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Elday Genel Kurulu’nda Atıklar Orman Olsun ve Muratpaşa Çevreci 
Komşu Kart projelerinin devam etmesine, evlerden toplanan atık 
miktarının artırılması için yeni projeler geliştirilmesine karar ve-
rildi. Ayrıca okullarda gerçekleştirilen yarışmalar ile atık toplayan 
belediyelerin arttırılmasının desteklenmesine ve sıfır atık konu-
sunda aktif rol almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açık-
ladığı belediyelere hibe verilmesi noktasında takiplerin süreceği 
belirtildi.
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Prysmian Group Türkiye’den Bir Birincilik 
Ödülü Daha 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen 
“Ekonomiye Değer Katanlar 2017” Ödül Töreni’nde “Elektrik 
Elektronik” kategorisinde birincilik ödülü Prysmian Group 

Türkiye’nin oldu.  

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 44.’sü düzen-
lenen “Ekonomiye Değer Katanlar 2017” Ödül Töreni, Bursa Podyum 
Park’ta gerçekleşti. Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün 
dünya çapında lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Prysmi-
an Group Türkiye, “Elektrik Elektronik” kategorisinde birincilik ödü-
lünün sahibi oldu.   
40 bine yakın üyeye sahip BTSO’nun ev sahipliği yaptığı ödül töreni, 
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa 
Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay’ın katılımıyla gerçekleşti. Geceye iş dünyası ilgi gös-
terdi.
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Türkiye ekonomisinin kahramanları arasında yer alan Bursalı şirket-
leri teşvik etmek, amacıyla düzenlenen “Ekonomiye Değer Katanlar 
2017” Ödül Töreni’nde toplam 8 kategoride 87 ödül verildi. “Dönü-
şüm ve Fark Yaratanlar”, “En Fazla Ar-Ge Yatırımı Yapanlar”, “Sektör”, 

“İstihdam”, “Kurumlar Vergisi”, “Gelir Vergisi”, “İhracat” ve “İnovas-
yon” kategorilerinde ödüller sahiplerine takdim edildi. “Elektrik 
Elektronik” kategorisinde birincilik ödülünü Prysmian Group Türkiye 
adına, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı ve Fabrika Direktörü Halil 
Kongur aldı. Alınan ödül hakkında açıklamalarda bulunan Prysmian 
Group Türkiye’nin Fabrika Direktörü Halil Kongur, “Prysmian Group 
Türkiye olarak; sektördeki başarılarımızın taçlandırıldığı “Ekonomi-
ye Değer Katanlar 2017” töreninde ödül almaktan dolayı mutluyuz. 
“‘Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz’ misyonumuzdan hareketle, Bursa 
bölgesinin büyüme ve gelişmesini, Türkiye’nin ekonomik dinamik-
leri açısından önemsiyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürü-
yoruz” dedi.
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Aksa’dan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel 
Müdürlüğü’ne 8 Megavatlık Jeneratör

Türkiye’nin lider jeneratör markası Aksa, son teslimatını sanayi 
bölgesi Kocaeli’ye gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
İSU Genel Müdürlüğü’nün bünyesine kattığı toplam 8 mega-

vatlık 20 adet jeneratör gerçekleştirilen törenle kullanıma sunuldu.

Kaliteli, güvenilir ürün ve hizmetlerinin yanı sıra yenilikçi çözümle-
riyle sektörünün lider markası Aksa Jeneratör, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’ne toplam 8 megavatlık 20 adet 
jeneratör teslimatı gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU 
Genel Müdürlüğü’nün kesintisiz hizmet sunmasına destek olacak 
jeneratörler düzenlenen törenle teslim edildi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ın katılı-
mıyla gerçekleşen teslimat töreni ile ilgili konuşan Aksa Gebze Şube 
Müdürü İlhan Balkaş, “Hayatın kesintisiz akması için çalışmalarımı-

zı artan bir ivme ile sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de en çok 
tercih edilen jeneratör markası olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nün kullanımına 
sunduğumuz yeni jeneratörlerimizin hayırlı olmasını diliyoruz” şek-
linde konuştu.
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Zigbee Radyo Teknolojisi İle 
Dağınık Kablolara Son 

Duvarlar, ZigBee ile özgürlüğüne kavuşuyor. Son teknolojiyi kul-
lanarak geliştirdiği ZigBee kablosuz ürünler ile yaşam alanla-
rındaki duvarlara zarar vermeden kablosuz çözüm sunan Leg-

rand; 2.4 GHz frekansında vericilerin ve alıcıların kullanıldığı ZigBee 
ile tek bir noktada 65 binden fazla adreslemeyle cihazın aynı anda 
sistemde bağlı kalmasını sağlıyor. 

Son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği ZigBee kablosuz ürünler ile 
Legrand Grup, yaşam alanınızdaki duvarlara zarar vermeden kablo-
suz çözümler sunuyor. 
Birçok Cihazın Aynı Anda Sisteme Bağlı Kalmasının Adı Zigbee
2.4 GHz frekansında vericilerin ve alıcıların kullanıldığı ZigBee,  ci-
hazlar üzerinden çift yönlü iletişim kurabilme özelliğiyle iletişim 
sürekliliği devam ettiriyor. Aydınlatma, panjur sistemleri ve teknik 
alarmların kontrolünü sağlayan ZigBee, kablosuz altyapısı sayesin-
de birçok kablolu sistemlerle rahatlıkla entegre olabiliyor. Tek bir 
noktada 65 binden fazla adresleme sağlayarak birçok cihazın aynı 
anda sisteme bağlı kalmasına yardımcı olan ZigBee; iki yollu (bidi-
rectional) yapısı sayesinde iletişim ağında herhangi bir kopukluk 
olduğunda, bağlı olan diğer cihazlar üzerinden birden fazla iletişim 
yolu kurarak süreklilik ve güvenilirlik sağlıyor. Öte yandan yeni ve re-

novasyon çalışması gören yapılarda rahatlıkla kullanılabilen ZigBee, 
eski yapıları kolaylıkla kablosuz iletişime uygun hale getirebilirken, 
yeni yapılarda ise tamamen kablosuz ağ kullanılacağı gibi kablolu 
sistemlere de entegre olabiliyor. İki tuş ile tüm sistem hızlı ve kolay 
programlanır. Hem de dünyanın her yerinden. 

Ayrıca, programlaması diğer sistemlere göre çok daha basit olan Zig-
Bee Radyo Teknolojisi’nin yazılımında bulunan ‘Bas ve Öğren’ ile bir 
network oluşturup network içinde ilgili cihazlar eşleştiriliyor. 

ZigBee sayesinde sadece iki tuş ile tüm sistemi hızlı ve kolay bir şe-
kilde devreye alan Legrand Grup; ZigBee ürünlerde perde kontrol, 
aydınlatma kontrol, uzaktan kontrol ve iletişim, güvenlik ve uygu-
lama üzerinden erişim gibi otomasyon ürünlerinde çözümler sunu-
yor. Livinglight, Axolute ve Celest çerçeveleriyle de rahatlıkla uyum 
sağlayan ZigBee, aynı zamanda IOS ve Android işletim sistemine 
sahip cihazlar üzerinden uzaktan erişim sağlayarak yaşadığınız yeri 
dünyanın her yerinden kontrol edebilmenize olanak sağlıyor. 
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Saniyeler Hayat Kurtarabilir

Yatırımcılar ve yasa koyucular binalarda, üretim tesislerinde 
veya araçlarda giderek daha fazla yangın güvenliğine ihtiyaç 
duymaktadır. Kablolar da bundan etkilenmektedir. Kablolar bir 

yangın durumunda zehirli maddeleri yaymamalı ve adeta alev iletme-
melidir. Çoğu kişi, Londra Metrosu, Düsseldorf Havaalanı, Kanal Tüneli 
ya da Mont Blanc Tüneli’ndeki trajik yangınlarını hatırlayacaktır. 

Bu yangınlar birçok insanın hayatına ve değeri milyarları bulan hasar-
lara mal olmuştu. Fakat yaralanmalara neden olan şey sadece böylesi 
büyük felaketler değildir. Her yıl sadece Almanya’da yaklaşık 400 kişi, 
daha küçük yangınlarda hayatını kaybediyor.
Bu sayının son on yılda yavaş yavaş azalamasını sağlayan şey duman 
dedektörlerinin artan kullanımıdır. Buna ek olarak yangından korun-
ma konusu, özellikle yasal düzenlemeler nedeniyle, bina yaparken 
veya üretim tesislerini satın alırken yatırımcılar için çok önemlidir. 
Burada, kullanılan malzemelerin dikkatle seçilmesi önem taşır. Bu, 

kabloların ve bağlantıların gündeme gelmesi anlamına geliyor. Gü-
nümüzde yangın durumunda düşük duman gazı oluşumuna sahip, 
daha az (görünür veya görünmeyen) toksik gaz üreten ve ateşi fitil gibi 
iletmeyen kablolar mevcuttur. Bugün bunlar yangın koruma kabloları 
terimi altında bir araya toplanmıştır. Bir yangın durumunda, insan-
ların hayatta kalma şansını arttırır ve duman soluma ile ilişkili sağlık 

risklerini azaltırlar. Daha az duman oluşumu, kaçan insanların kaçış 
yollarını daha uzun süre görebilmesini ve dolayısıyla dışarıya yara-
lanmadan ulaşmasını sağlar. Bu kablolar, kurtarma ekipleri yoğun 
duman bulutlarıyla mücadele etmek zorunda kalmayacağından it-
faiye için de riski azaltmaktadır.
Havadaki zehirli kokteyl yangın felaketlerinde en sık ölüm nedeni, 
yangının ürettiği yanıcı gazlara bağlı boğulma veya zehirlenmedir. 
Burada karbondioksit (CO2) ve karbonmonoksit (CO) ortaya çıkar ve 
yaşam için zaruri olan havadaki oksijen, kapalı alanlarda yok olur. 
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Ayrıca, toksik ve dioksin yüklü yanma kalıntısı, kirlenmiş söndürme 
suyu ve aşındırıcı ve zehirli baca gazı kalıntıları çevreyi kirletmekte-
dir. Bu hasar sadece pahalı bir temizleme işlemi ile giderilebilir ve 
bundan sonra bile çevreye zarar vermeyen bir şekilde tamamı yok 
edilemeyebilir. Almanya’da yangın hasarının yıllık maliyeti yaklaşık 
bir milyar Avro’dur, bunun neredeyse yüzde 50’si ikincil hasar kay-
naklıdır.
Binadaki kablo döşeme yolları vasıtasıyla yangının yayılmasıyla il-
gili bir başka sorun daha bulunmaktadır. Ateş duvarları yetersiz ise, 
alevler hızla yayılabilir. Lund Üniversitesi’ndeki bir araştırma, bazı 
durumlarda kişilerin kaçmalarının mümkün olduğu zaman aralığı-
nın sadece bir dakika olduğunu göstermektedir.
• Halojensiz ve düşük tutuşabilirlik. Bu riski ve bunun sonucunda 
ortaya çıkacak hasarı azaltmak için kablo endüstrisi, artan güven-
lik gereksinimlerini karşılayan düşük yanıcılıkta, halojen içermeyen 
kablolar geliştirmiştir. Halojensiz demek, bu kabloların brom, iyot, 
flor ve klor reaktif elementlerinden tamamen arındırılmış olması 
demektir. Bunun birçok avantajı vardır:
• Korozif gaz çıkmaz. Gözlerin ve solunum yollarının tahrişi büyük öl-
çüde azaltılır. Söndürme suyu ile agresif kimyasal bileşimler de oluş-
maz. Bu, binaya ve elektrik tesisatlarına korozyondan dolayı önemli 
miktarda ikincil hasar verilmemesi anlamına gelir.
• Zehirli gazların oranı düşüktür. Yanan kablolardan artık dioksin 
yayılmaz.
• Yangın durumunda gelişmiş performansa sahip halojensiz kablolar 
aleve son derece dayanıklıdır ve alevlerin az miktarda yayılmasına 
izin verir. Korkutucu fitil etkisi olmaz, yangının odağı yangının bu-
lunduğu yerden öteye yayılmaz.
•Geliştirilmiş özelliklere sahip halojensiz kablolar, yangın durumun-
da çok az duman üretir.
İtfaiye için kaçış yolları ve söndürme güzergahları, yoğun dumanlar 
tarafından engellenmez.
Lapp Group, portföyünde ETHERLINE® HEAT 6722 de dahil olmak 
üzere bir dizi kablo türü barındırır. Bu ürün, kablo uzmanları tarafın-
dan, çok sayıda insanın dar bir alanda bulunduğu otobüslerde kulla-
nılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Binalarda sabit kurulum için 
tasarlanmış esnek bir endüstriyel veri kablosu olan ETHERLINE® FIRE 
Cat.5e PH120 de mevcuttur. En az 120 dakika boyunca ateşe maruz 
kaldıktan sonra rekor kıran türde bir izolasyon bütünlüğünü garanti 
eder ve bir taraftan veri iletmeye devam ederken en az iki saat ateşe 
dayanabilen piyasadaki tek kablodur.
Kablolara yönelik yeni gereksinimler Avrupa Parlamentosu ve Avru-
pa Konseyi, yangın durumunda insanların ve binaların korunması-
nın acil bir hedef olduğunu ve diğer yapım ürünlerinin yanında, güç, 

kontrol ve haberleşme kablolarını inşaat ürünleri olarak sınıflandır-
mış ve bunları Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (AB) No. 305/2011’de 
bağlayıcı bir şekilde düzenlemiştir. Yapı Ürünleri Yönetmeliği tüm 
üye ülkeler için 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu 
yönetmelikte, kablolar ve teller yangın koruma özelliklerine göre 
sınıflandırılmış ve A – F Euro sınıflarına yangın davranışlarına göre 
atanmıştır. Termal salınım ve alev yayılımı da dikkate alınmaktadır. 
Her durumda, duman oluşumu, asidite ve yanan damlacıklar için üç 
ek sınıf vardır.
Bu sınıflara yerleştirme, tanımlanmış test standartlarına göre ger-
çekleştirilir. Kabloların ve kabloların yangın davranışına ve ilgili 
test ve değerlendirme kriterlerine göre performansına yönelik ge-
reksinimler, uyumlaştırılmış “EN 50575 Güç, kontrol ve haberleşme 
kabloları – yangın şartlarına tepki veren inşaat işlerinde genel 
uygulamalar için kullanılan kablolar” standardında belirtilmiştir. 
Onaylanmış bir kuruluş tarafından bir uygunluk değerlendirmesi 
yapılacak ve performans tutarlılığı belgesi düzenlenecektir. Burada, 
kablonun yangın güvenliği seviyesi binanın türüne bağlıdır. İma-
latçılar, her ürün için bir performans beyanı sunmalıdır. Burada, AB 
uyumluluk beyanının bir parçasıdır ve yapı için yangın korumasıyla 
ilgili belirleme tespit edilebilir.
Alman Elektrik ve Elektronik İmalatçıları Birliği (ZVEI), binalardaki 
yangın korumasını iyileştirmek için, Avrupa yangın koruma B2 sınıfı 
yangın koruma kablolarının, hastaneler, huzur evleri ve kreşler gibi 
çok yüksek emniyet gereksinimlerine sahip özel binalarda kullanıl-
masını önermektedir. 
Avrupa yangın koruma C sınıfı yangın koruma kabloları da ofislerde 
ve idari binalar gibi yüksek emniyet gereksinimlerine sahip bina-
larda kullanılır. Yeni standart yürürlüğe giren Muayene programı 
ve sonuçtaki performans beyanı, EN 50575 uyumlulaştırılmış stan-
dardının yayınlanmasına bağlıydı. EN 50575: 2014 İnşaat Ürünleri 
Yönetmeliği uyarınca kablolar ve teller için uyumlaştırılmış standar-
dın uygulanmasına 10 Haziran 2016’da başlandı. Birliktelik süresi 1 
Temmuz 2016’da başladı ve 1 Temmuz 2017’de sona erdi. 
Lapp Grubu, birçok kabloyu halihazırda yeni standarda uygun olarak 
test etmiştir. İlk sertifikalar halihazırda düzenlenmiştir. Performans 
beyanları çeşitli ürünler için de mevcuttu. ÖLFLEX CLASSIC 100H’nin 
performans sabitliği VDE tarafından belgelendirilmiştir.
EN 13501-6 uyarınca, bu ürün ailesi ve aynı zamanda ÖLFLEX Classic 
110H, Euro sınıfı olarak sınıflandırılmıştır. Lapp Group, onaylanmış 
kuruluşlar tarafından Yapı Ürünleri Yönetmeliği (CPR) uyarınca diğer 
kablo ailelerini de test ettirip sınıflandıracaktır.
Kablolar Lapp Grubun Yangın Testi Merkezinde test edilir.
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ABB ve Formula E Birlikte E-Mobilitenin 
Geleceğini Yazıyor

Öncü teknoloji lideri ABB, dünyanın ilk tam elektrikli uluslarara-
sı FIA motor sporları serisi “ABB FIA Formula E Şampiyonası”na 
isim sponsoru olarak destek veriyor. ABB ve Formula E, sür-

dürülebilir bir gelecek için e-mobiliteyi destekleyen çığır açıcı bir 
ortaklık kurdu. 2014 Eylül ayında Pekin’de düzenlenen ilk yarıştan 
beri Formula E, tam elektrikli uluslararası motor sporları alanında bir 
numara olarak konumlanmıştır. Bundan sonraki etaplarda, dünya-
nın öncü teknoloji lideri ABB’nin ismini, inovasyon ve teknoloji 

liderliğini de sunduğu yarış serisi “ABB FIA Formula E Şampiyonası” 
adıyla anılacak.
Elektrifikasyon alanında rakipsiz uzmanlığı, elektrikli araç şarj çö-
zümlerindeki liderliği ve elektrikli araçlar için dünyanın en geniş hızlı 
şarj istasyonu ağına sahip ABB, Formula E için ideal endüstri ortağı-
dır. Formula E, e- mobilite alanında elektrikli ve dijital teknolojileri 
geliştirmek ve test etmek için rekabetçi bir platform işlevi sunarak, 
altyapı ve dijital platformlarıyla birlikte elektrikli araçların tasarım 

“ABB FIA Formula E Championship” brings pioneering technology lead-
er ABB as title sponsor to the world’s first fully electric international FIA 
motorsport series.
ABB and Formula E are teaming up in a ground-breaking partnership 
to champion e-mobility for a sustainable future. Since its first race in 
Beijing in September 2014, Formula E has established itself as the 
number one all-electric international motor sport. In the next level of 
development, global pioneering technology leader ABB is bringing its 

name and innovation and technology leadership to the series, which 
will be now known as the “ABB FIA Formula E Championship.”
With its unrivalled expertise in electrification and leadership in 
electric vehicle charging solutions, with the largest installed base of 
fast-charging stations for electric vehicles worldwide, ABB is the ideal 
industry partner for Formula E. Formula E serves as a competitive 
platform to develop and test e-mobility-relevant electrification and 
digitalization technologies, helping refine the design and functionality 
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ABB And Formula E Partner To Write The Future Of E-Mobility
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ve işlevselliğinin geliştirilmesine yardımcı oluyor.  ABB ve Formula 
E, güçlerini birleştirerek e-mobilitenin sınırlarını zorlayacak biçimde 
konumlanacak.
ABB CEO’su Ulrich Spiesshofer “E-mobilitenin geleceğini yazmak için 
Formula E ile ortaklık kurmaktan son derece heyecanlıyız,” diyor ve 
ekliyor: “Bugün, iki öncü birleşiyor. ABB ve Formula E, en gelişmiş 
elektrik ve dijital teknolojilerin ön saflarında yer aldığından, doğal 

bir uyum içerisindedir. Birlikte, bu heyecan verici spor etkinliğini ge-
lecek seviyeyeye taşıyacak ve yüksek performanslı ekipler geliştire-
ceğiz. Her seferinde heyecanla bir yarış kazanarak, birlikte geleceği 
yazacağız.”
Formula E’nin kurucu ve CEO’su Alejandro Agag: “Formula E için ta-
rihi bir gün yaşıyoruz. Elektrifikasyon ve dijital teknoloji alanındaki 
geçmişi ve uzmanlığı ile küresel teknoloji lideri ABB’nin, Formula 
E’nin isim ortağı olarak aramıza katılmasından onur duyuyorum. Her 
iki şirket de, imkanların sınırlarını zorlama ile eş anlamlıdır. Birlikte, 
ortak olarak, ABB FIA Formula E Şampiyonasını takip eden hayran-
lara ve tüketicilere en son teknolojiyi küresel ölçekte sergileyeceğiz.”
Elektrikli araç altyapısında dünya lideri olan ABB, elektrikli arabalar 
ile elektrikli ve hibrit otobüsler için eksiksiz şarj çözümlerinin yanı 
sıra, gemilere ve demiryollarına elektrifikasyon çözümleri de sun-
maktadır. ABB Elektrikli Araç şarj pazarına 2010 yılında girmiştir ve 
günümüzde 6.000’in üzerinde şarj cihazı ile hızla büyüyen küresel 
bir kurulu sisteme sahiptir.

of electric vehicles and infrastructure as well as the associated digital 
platforms. By joining forces, ABB and Formula E will be ideally posi-
tioned to push the boundaries of e-mobility.
“We are extremely excited to partner with Formula E in writing the 
future of e-mobility,” said ABB CEO Ulrich Spiesshofer. “Today, two pio-
neers are uniting. ABB and Formula E are a natural fit at the forefront 
of the latest electrification and digital technologies. Together, we will 

write the next phase of this exciting sports activity and foster high-
performance teams. Together, we will write the future – one electrify-
ing race at a time.”
Alejandro Agag, founder and CEO of Formula E, said: “This is a historic 
day for Formula E and I’m honored to welcome the global technology 
leader ABB as the title partner of Formula E, with its background and 
expertise in the field of electrification and digital technologies. Our 
two companies are synonymous with pushing the boundaries of what 
is possible. Together, as partners, we will showcase breakthrough 
technology on a global scale to fans and consumers who follow the 
ABB FIA Formula E Championship.”
As the world leader in electric vehicle infrastructure, ABB offers the full 
range of charging solutions for electric cars, electric and hybrid buses 
as well as electrification solutions for ships and railways. ABB entered 
the EV-charging market back in 2010, and today has a fast growing 
global installed base of more than 6,000 fast chargers.
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Blockchain Türkiye’de İlk Kez Tartışılacak

Dünya enerji devlerinin yer alacağı 6. Uluslararası İstanbul Akıllı 
Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG 2018) 1. Program 
Komitesi Toplantısı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk başkanlığında yapıldı. Toplantıda 
son dönemde dünya gündeminde geniş yer tutan Blockchain tek-
nolojisi üzerine Türkiye’de ilk kez bir oturum gerçekleştirilmesi ka-
rarlaştırıldı.

Türkiye, 25-26 Nisan 2018 tarihleri arasında enerji sektörünün dev-
lerini ağırlamaya hazırlanıyor. Birleşik Krallık’ın ülke partneri olduğu 
Endoks, Klorsis, Köhler ve Luna’nın ana sponsorluğunda düzenlenen 
6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı 
(ICSG 2018) 10 binin üzerinde sektör temsilcini bir araya getirecek. 
Bu kapsamda çalışmalarına hız veren fuar komitesi, etkinliğin genel 
detayları, tanıtım çalışmaları, kongre ve bildiri salonu çalışmalarının 
yanı sıra farkındalık oluşturmak amacıyla yapılacak olan sosyal so-
rumluluk projelerini masaya yatırdı.
Önemli İsimler Bir Araya Geldi
ICSG 2018’in ana sponsorları arasında yer alan Endoks’un Ankara’da-
ki merkezinde gerçekleşen toplantıya Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk’ün yanı sıra TE-
DAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu, DEİK, Enerji İş Konseyi 
Başkanı Süreyya Yücel Özden, Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği Genel 
Sekreteri Erol Aydın, Endoks Enerji Yöneticisi Alper Terciyanlı, HHB 
EXPO Yönetim Kurulu Başkanı Şule Dayangaç’ın da aralarında olduğu 
program komitesi üyeleri katıldı.
Türkiye’de İlk Blockchaın Oturumu
Toplantıda panel ve oturum başlıkları karşılıklı fikir alışverişinin ar-
dından belirlendi. Son dönemde gündemden düşmeyen Blockchain 
teknolojisinin de kongre ve fuarın en önemli konu başlıkları arasında 
yer alması kararlaştırıldı. ‘Blockchain’in Enerji Sektörüne Muhtemel 
Etkileri’ başlıklı oturum Türkiye’de ilk kez yapılacak. Dünyanın dört 

bir yanından firma ve temsilcilerin yer alacağı ICSG 2018’de Keynote 
Messages, Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon Ve Strateji Belirleme 
Projesi (TAŞ 2023), Akıllı Şehirlerde Enerji Paneli, Blockchain Enerji 
Sektörüne Muhtemel Etkileri, Enerjide Kadın Liderler, Dağıtım ve 
Üretim, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı, Akıllı Şehirler, Teknoloji 
Uygulamaları, Gaz ve Haberleşme oturumları yapılacak.
10 Binin Üzerinde Sektör Temsilcisi Buluşacak
Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı, 350’ye yakın 
global firmanın standlı katılım sağlayacağı, Birleşik Krallık’ın Ülke 
Partneri olduğu; 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler 
Kongre ve Fuarı’na 50’yi aşkın ülkeden toplamda 10 binin üzerinde 
sektör temsilcisinin, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor. 
Ayrıca Ekonomi Bakanlığının destekleriyle organize edilen araların-
da Birleşik Krallık, ABD, Nijerya ve Hindistan’ın da yer aldığı 32 farklı 
ülkeden gelecek alım heyetleri de ICSG 2018’e katılacak. Ülkelerden 
gelecek olan üst düzey yetkililer düzenlenecek delegasyonlarda yer 
alacak.

İstanbul Kongre Merkezi’nde Gerçekleştirilecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nun destekleri, 
ELDER ve GAZ-BİR’in stratejik partnerliğinde gerçekleşecek olan 6. 
Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı , 25-
26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını 
açacak.
Uluslararası Bir Platform Sağlayacak
6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, 
katılımcıların bütün paydaşlar ile bir arada olması, sorularına cevap 
bulması, akıllı şebekeler hakkındaki son yenilikleri öğrenmesi, örnek 
uygulamaları görmesi ve yatırım stratejilerini belirlemesi için ulusla-
rarası bir platform sağlayacak.
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Yılda 600.000 Abone ile Elektrik Hizmet Anketi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın talimatıyla, 
elektrik dağıtım şirketlerinin arıza ve kesintilere müdahale hızı 
ve yetkinliği, bakım-onarım ve diğer hizmetlere ilişkin uygula-

malar hakkında aylık olarak, hizmet alan abonelerin memnuniyet 
düzeyini ölçmek üzere yeni bir uygulama başlatılıyor. Uygulamanın 
ana gövdesini 50 bin kişiyle yapılacak görüşmeler oluşturacak.

Son yıllarda tüketicilerin, elektrik dağıtım şirketlerinin hizmet dağı-
tımıyla ilgili şikâyetleri ciddi oranda artmasıyla, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Berat Albayrak,  bu alandaki hizmet kalitesini artırmak 
amacıyla kamuoyu araştırması yaptırmaya ve dağıtım şirketlerine 
“karne” vermeye başladı.Yapılan araştırma kapsamında abonelerin 
memnuniyet ve tepkileri kayıt altına alınmış, anketlerde kullanıcıla-
rın sunulan hizmetten memnun olmadığının ortaya çıkmıştı.
Bakan Albayrak’ın sorunun hızla giderilmesi talimatı üzerine dağı-
tım şirketleri, abonelerle doğrudan iletişim sağlamak üzere çağrı 
merkezleri kurmaya  ve elektrik kesinti/arızalarına müdahale, ba-
kım-onarım hizmetleri alanında kadrolarını güçlendirmeye baş-

ladı. Buna rağmen şikayetlerin asgari düzeye çekilememiş olması 
sebebiyle, uygulanan dağıtım sektöründe müşteri memnuniyeti yüz 
yüze anket uygulaması daha da genişletiliyor. Yapılacak çalışma ile, 
elektrik dağıtım şirketlerinin arıza ve kesintilere müdahale ve müda-
hale süresi, bakım onarım ve diğer hizmet ve uygulamalarına ilişkin 
abonelerin memnuniyet düzeyi ve tepkileri, önceliği sorun yaşayan 

abonelere verilecek şekilde çağrı merkezleri üzerinden her ay 50 bin 
kişiyle yapılacak görüşmelerle ölçülecek. Bu abonelere ulaşılarak da-
ğıtım şirketinden memnun olup olmadıkları sorulacak.
Bakan ALBAYRAK, Elektrik Tesisleri ve Mühendislik Hizmetleri A.Ş. 
(ELTEM-TEK) ile yapılacak anket için sözleşme imzalandığını, hazır-
lıkların gözden geçirildiğini, kısa süre içinde abonelerin aranmaya 
başlanacağını söyledi. Yılda 600 bin aboneyle yapılacak görüşme-
lerden elde edilecek veriler not edilerek sonuçlar Enerji Bakanlığı’na 
iletilecek ve sonraki süreçlerde dağıtım şirketlerinin performansları-
nı gösteren bir unsur olarak değerlendirmeye tabi tutulacak.
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Yenilikçi Kontrol Sistemi : Preheater 6000 TC

En iyi seviyede yapışma ve buna ilişkin olarak iletken üzerinde 
köpürtme için, özellikle otomotiv ve veri kabloları gibi yüksek 
kalitedeki kabloların üretiminde güvenilir bir iletken ön ısıtması 

gerekmektedir. Tekrarlanabilir süreçler, kalite ve verimliliğe katkı 
sağlayan sonuçlardır. Preheater 6000 TC (Sıcaklık Kontrollü), iletke-
nin hassas ön ısıtması için yenilikçi bir çözümdür.

Hassas Sıcaklık Şartı
Kablo ön ısıtmasının hassas kontrolü için güç kontrolüne doğrudan 
geri bildirim yapan PREHEATER 6000 TC (Sıcaklık Kontrollü içerisin-
deki iletken sıcaklığının temassız ölçümü benzersizdir. PREHEATER 
6000 TC, ekstrüder öncesinde konumlandırılır ve 50° ila 150°C ara-
sında (isteğe bağlı olarak 250°C) endüksiyonlu ısıtma yöntemiyle 
kabloyu önceden ısıtır. Maksimum 35kW’lık 2.000 ısıtma frekansı, 
mükemmel ve eşdeğer bir iletken sıcaklığı sunar.
Yenilikçi Sıcaklık Ölçümü ve Kontrolü 
İletken sıcaklığının kesin ölçümü ve kontrolü olmadan elde edilebilir 
doğruluğu etkileyen çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Çevresel sıcak-
lık, iletkenin ilk sıcaklığı ve özellikle üretim başladıktan ilke 10-20 
dakika içerisinde kısa devre tekerinin kablo kılavuz sıcaklığının ge-
lişimi gibi.

Mükemmel çözüm, Preheater 6000 TC’nin çıkışında iletken sıcaklı-
ğının sürekli ölçümünün yanı sıra gücün sürekli kontrolü ve böylece 
bütün iletken çapraz kesitlerinde ve bütün hat hızlarında daima has-
sas bir gerçek değerin elde edilmesidir. Nominal iletken sıcaklığının 
gereksinimi, cihazın ekranından veya sistem kontrolünden doğru-
dan alınır. Çalışma hataları, tekrarlanabilir süreçler garanti altına 

alındığı sürece ortadan kaldırılabilir. Ölçüm sıcaklığı, cihazın her iki 
tarafında bulunan büyük LED ekranlarda görüntülenir.
Sikora sıcaklık ölçüm sistemleri de ayrıca kendi başına çalışır Wire-
Temp 6000 sistemi olarak mevcuttur.

Avantajlarınız
*Tekrarlanabilir süreçler,
*Yalıtım malzemesinin en iyi seviyede iletkene yapışması,
*İletken sıcaklığının sürekli ölçüm ve kontrolü,
*LAN kablolarının üretiminde güvenilir kapasitans değerleri,
*Kablo kırılma algılaması.
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Dünyanın En Büyük AVM’lerinden Birine 
AE Arma-Elektropanç İmzası

Türkiye’nin lider teknik müteahhitlik firması AE Arma-Elektro-
panç, Dubai’nin yeni gözde yaşam merkezlerinden biri olacak 
Dubai Hills Estate kapsamında, dünyanın en büyük alışveriş 

merkezlerinden biri olarak inşa edilen Dubai Hills Mall’ın teknik 
müteahhitliğini üstleniyor. Tamamlandığında dünyanın en büyük ve 
en lüks alışveriş merkezlerinden biri olacak Dubai Hills Mall, 700 bin 

metrekarelik alanda, 750’den fazla mağazasıyla dünya markalarını 
Dubai’de buluşturuyor. Yatırımcı firmanın Emaar, ana müteahhitin 
ALEC olduğu ve AE Arma-Elektropanç’ın 158.5 milyon dolar kontrat 
bedeliyle teknik müteahhitliğini üstlendiği proje Aralık 2019’da ta-
mamlanacak.
Orta Doğu’nun en büyük 25 teknik müteahhidi arasında yer alan AE 
Arma-Elektropanç, Dubai’nin en prestijli projelerine imzasını atmaya 

devam ediyor. Son olarak dünyanın en büyük alışveriş merkezlerin-
den biri olacak olan Dubai Hills Mall’ın teknik müteahhitliğini üst-
lenen AE Arma-Elektropanç, projenin tüm elektromekanik taahhüt 
işlerini anahtar teslim olarak yapacak. Ana müteahhitliğini ALEC’in 
üstlendiği ve Aralık 2017’de başlayan projenin Aralık 2019’da ta-
mamlanması planlanıyor. 
Dubai Hills Mall’ın üstlendikleri en büyük ve prestijli projelerden bir 
olduğunu belirten AE Arma-Elektropanç CEO’su Burak Ç. Kızılhan 
“Teknik müteahhitliğini üstlendiğimiz Dubai Hills Mall, tamamlan-
dığında Dubai’nin ve dünyanın en lüks ve en prestijli alışveriş mer-
kezlerinden birisi olacak. 700 bin metrekarelik alana inşa edilen dev 
proje, Dubai’nin perakende sektörüne olduğu gibi turizm sektörüne 
de önemli ölçüde katkı sağlayacak. AE Arma-Elektropanç olarak, 
dünyanın en prestijli projelerinde yer alarak ülkemizi en iyi şekilde 
temsil etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

700 Bin Metrekarelik Dev AVM 
Dubai’deki Al Khail ve Umm Suqeim yollarının kesiştiği noktada yatı-
rımcı firması Emaar tarafından hayata geçirilen 700 bin metrekarelik 
dev AVM’nin çevresine yine Emaar tarafından lüks villa ve site inşa 
ediliyor. AE Arma-Elektropanç, 158.5 milyon dolar kontrat bedeline 
sahip projenin elektromekanik sistemlerinin teminini üstlenecek. 
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TÜYAP Konya Fuarları’nda 2018’de 
16 Fuar Düzenlenecek

Konya’da 2003 yılından beri faaliyetini sürdüren TÜYAP Konya 
Fuarcılık A.Ş., 2018’in ilk günlerinde 2017’ye ait yıl sonu de-
ğerlendirmesini kamuoyuyla paylaştı. TÜYAP Konya Fuarcılık 

A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, TÜYAP Konya’nın ülke ekonomisine 
büyük katkılarda bulunduğunu vurgulayarak şu açıklamayı kaydetti:
Kuruluşumuz TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş. olarak, 2003 yılından bu-
güne dek gerçekleştirdiğimiz 218 fuar ile 20.037 katılımcı firmayı ve 
firma temsilciliğini 4.308.037 ziyaretçi ile Konya’da TÜYAP çatısı al-
tında bir araya getirerek, Konya başta olmak üzere bölgenin üretim 
değerlerine, ihracatına, istihdamına, şehrin ekonomik dinamikleri-
ne katkı sağlamaya devam ediyoruz.

409.205 Ziyaretçi Konya Fuar Merkezi’nde Buluştu
2017 yılında Tarım, Tohum, Hayvancılık, Sulama Teknolojileri, Metal 
İşleme, Elektrik, İstifleme, Yapı-İnşaat, Gayrimenkul, Yerel Yönetim 
İhtiyaçları, Isıtma – Soğutma, Mobilya ve Dekorasyon sektörlerine 
yönelik her biri bölgesinin en kapsamlı ve büyük buluşmaları olan 
12 fuarımızda 61 ülkeden 1167 katılımcı firma ve firma temsilciliği-

ni yurt içi ve yurt dışından, ağırlıklı ihracat yaptığımız ülkeler başta 
olmak üzere, toplam 76 farklı ülkeden gelen 409.205 ziyaretçi ile 
buluşturmayı başardık. 2017’de yabancı ziyaretçi sayısında %50’nin 
üzerinde artış yakalayan fuarlar, firmaların yüzünü güldürdü.

“2018’de Yeniliklerle Devam Ediyoruz”
Uzun yıllardır ara verdiğimiz “Otoshow” 2018 yılında yeniden TÜYAP 
Konya Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerle buluşacak. 30 Ekim – 4 Kasım 
2018 tarihleri arasında düzenlemeyi planladığımız fuara tüm Konya 
halkını bekliyoruz.
Konya Tarım Fuarı 16. Yılında
Ülkemizin sektöründeki en büyük ve en verimli buluşması olan Kon-
ya Tarım Fuarı 20 Mart’ta kapılarını açacak. 2017 yılında, 17 ülkeden 
1200 marka ve 402 firma yer aldığı fuarı 5 gün boyunca 57 ülkeden 
76 ilden 304.527 kişi ziyaret etti. 2018’de 16. yılında sektörün en bü-
yük buluşmasına yine 300.000’in üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. 
Fuarlarımızın büyümesiyle eş zamanlı olarak 2018 yılı yurt içi ve 
yurt dışı ziyaretçi sayımızda geçtiğimiz yıla oranla %10’luk bir ar-
tış bekliyoruz. Gelecek yıl fuarlarımız aracılığıyla ülkemizin dört bir 
yanından 75’in üzerinde ilden, yurt dışından ise bizi çevreleyen coğ-
rafyadan Balkanlar, Doğu Avrupa, Rusya, Kafkaslar, Ortadoğu, Arap 
Yarımadası ve Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere 70’in üzerinde 
ülkeden Konya’ya ziyaretçi getirmeyi hedefliyoruz. 
Gerçekleştirdiğimiz fuarlar ile Konya’nın fuarlar şehri haline gelme-
sinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Konya Valiliğine, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Konya Ticaret Odasına, Konya 
Sanayi Odasına, Konya Ticaret Borsasına, meslek odalarımıza, sivil 
toplum kuruluşlarımıza, KOSGEB’e, fuarlarımıza katılan firmalarımı-
za ve çözüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum.
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Teksan, Enerji Tasarruflu Ürünleriyle 
Fark Yaratıyor

Teksan Jeneratör Ar-Ge’de sürdürülebilir  ürün ve teknolojilere 
odaklanıyor. Teksan Jeneratör, ürün portföyündeki sürdürü-
lebilir enerji çözümlerinin payını artırmaya odaklandı. Ar-Ge 

Merkezi’ne yaptığı yatırımlarla sektöründe özel bir konumda bu-
lunan şirketin gelecek hedefleri arasında enerji tasarrufu sağla-
yan ürünler ve çevre dostu teknolojiler önemli yer tutuyor. Teksan 

Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Burak Başeğmezler, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında yaptığı 
açıklamada, Türkiye’nin cari açığının büyük kısmının enerji ithalin-
den kaynaklandığını söyleyerek enerji verimli ürünler geliştirmenin 
önemine dikkat çekti. 
Teksan Jeneratör sürdürülebilir bir gelecek için verimli enerji kul-
lanımı ve yönetimi sağlayan teknolojilere yatırım yapıyor. Elektrik, 
ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını aynı anda karşılayan kojenerasyon 

ve trijenerasyon sistemlerinin ilk yerli üreticisi olan Teksan, TÜBİTAK 
işbirliğiyle geliştirdiği Türkiye’nin ilk hibrit jeneratörü ile dünyada bu 
teknolojiyi kullanabilen sayılı şirketler arasına girdi. Kojenerasyon ve 
trijenerasyon sistemleri yüzde 90’a varan enerji verimliliği sağlarken 
karbon ayak izini de düşürüyor. Hibrit jeneratör ise rüzgâr ve güneş 
gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına entegre çalışmaları ile yakıt tü-
ketiminden yüzde 65’e varan tasarruf sağlıyor. 
Dünyadaki enerji kaynaklarının hızla tükendiğine dikkat çeken Tek-
san Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Burak Başeğmezler şunları söyledi; “Günümüzde dünya dijitalleşme 
ve teknolojik gelişmelerle şekil alıyor. Böyle bir ortamda enerji ke-
sintilerine kimsenin tahammülü yok. Ancak enerji kaynakları toplam 

dünya nüfusuna yetemeyecek kadar az. Ülke olarak da enerjide ne 
yazık ki dışa bağımlıyız. Toplam enerjimizin yüzde 72’sini ithal edi-
yoruz. Cari açığın büyük bir kısmı da enerji ithalinden kaynaklanıyor. 
Yapılan araştırmalar Türkiye’nin nüfusunun 2050 yılında 95 milyona 
yaklaşacağını, enerji talebinin artacağını gösteriyor. Bu durumda 
alternatif enerji çözümleri geliştirmek tercih değil zorunluluk. Son 
yıllarda bu alana yapılan yatırımların da arttığı görülüyor. Güneş, 
rüzgar gibi doğal kaynaklardan daha fazla yararlanılırken henüz 
yeterli seviyelere ulaşmasa da biyogaz kullanımındaki artış da dik-
kat çekiyor. Bizim de çalışmalarımızda enerji tasarrufu kapsamında 
Yenilenebilir Enerji Çözümleri önemli bir yer tutuyor.”
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CES 2018’de Zyxel Rüzgarı

Zyxel, en yeni ürünlerini CES 2018’de tanıttı. Multy X ve bulut 
çözümü nebula katılımcılardan tam not aldı. Ağ teknolojileri 
alanında dünya liderlerinden biri olan Zyxel, 9-12 Ocak tarihleri 

arasında ABD’nin Las Vegas kentinde her yıl gerçekleştirilen dev tek-
noloji fuarı CES 2018’de en yeni ürün ve çözümlerini çeşitli demolar 

eşliğinde Wynn Hotel’de tanıttı. Teknoloji tutkunlarını buluşturan ve 
birbirinden farklı kategorilerden çok sayıda ürünün sergilendiği CES 
2018’de Zyxel, bireysel ve kurumsal pazara hitap eden en yeni ürün-
leri Multy X ve bulut çözümü Nebula’yı görücüye çıkardı.
Multy X hızlı ve güvenilir WiFi kapsama alanı sunmak için tasarlan-
mış, akıllı WiFi Mesh teknolojisini bünyesinde barındıran üç bantlı 
AC3000 Multy X ile evlerde internetin çekmediği alan kalmıyor. 
Ürün,  internete bağlı tüm uygulamaların performansını en yüksek 
düzeye çıkarıyor ve kapsama alanına girmeyen ölü noktaları ortadan 
kaldırıyor. Kullanıcılar, akıllı telefonları üzerinden Multy X uygula-
masını kullanarak birkaç dakika içinde ağ kurabiliyor, firmware gün-
cellemelerini cep telefonlarından yapabiliyor ve misafirler için geçici 
WiFi ağı oluşturabiliyorlar.  Multy X ile Amazon Alexa servisi üzerin-

den de ses kontrolü özelliği sayesinde ev ağı kolayca yönetilebiliyor. 
Multy X, evde kesintisiz kapsama alanı sağlamak ve WiFi ölü nok-
taları ortadan kaldırmak için akıllı WiFi Mesh teknolojisini kulla-
nıyor. Her bir Multy X cihazı yaklaşık 235- 250 metre karelik bir ev 
için maksimum bağlantı ve hız imkanı sunuyor.  Bu ölçekten büyük 

evlerde ise birden fazla Multy X cihazı konumlandırmak gerekiyor. 
250 metrekareden büyük ölçekli evlerde evin tamamını kapsama 
alanına alan tek bir ağ oluşturmak için birden fazla Multy X cihazı 
ile güvenilir WiFi kapsama alanı oluşturulabiliyor. Cihazlar otomatik 
olarak en iyi sinyal aldıkları en yakın MultyX’e bağlanıyor ve bağlı 
olduğu ağı değiştirmeden ve bağlantıları yeniden kurmadan ev için-
de serbestçe dolaşmaya imkan tanıyor. Böylece optimum ağ perfor-
mansı sağlanıyor.
Multy X sistemi, evde bağlantı sağlamak için yönlendiriciler ve ge-
nişleticiler arasındaki WiFi sinyallerini tekrarladığı için hız ve bant 
genişliğini kaybeden geleneksel ağların aksine, bağlı aygıtlara tam 
bant genişliği ve hız sunmak için tek bir ağ olarak birlikte çalışabi-
liyor.
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Ulusoy Elektrik Ürünleri Filistin’i Enerjilendirecek
Ulusoy Electricity Products To Power Up Palestine

Dünya elektromekanik pazarının güçlü oyuncularından biri ha-
line gelen Ulusoy Elektrik, Kudüs Elektrik İdaresi (Jerusalem 
District Electricity Co.) için üretilen ürünlerini Kudüs’e gönderi-

yor. Türkiye’nin prestijli projelerini ürünleri ile enerjilendiren Ulusoy 
Elektrik, dünya pazarında hatırı sayılır bir firma haline geldi. Ulusoy 
Elektrik İş Geliştirme departmanının son yıllarda Ortadoğu pazarın-

da almış olduğu projeler ile, daha önceden farklı ülkelerin enerji şe-
beke altyapılarında kullanılan Ulusoy Elektrik ürünleri yeni ülkelerde 
kendine yer bulmaya devam ediyor.
Bu kapsamda, Kudüs şehrinin elektrik altyapısında kullanılmak üze-
re 341 adet URING Serisi SF6 Gaz Yalıtımlı RMU Hücre ve 1305 adet T 
ve L Tipi Kablo Başlığı Kudüs Elektrik İdaresi’ne teslim edildi. Ürünle-
rin kabulünü yapmak üzere Ulusoy Elektrik fabrikasını ziyaret eden 
Kudüs Elektrik İdaresi yetkilileri bir Ulusoy Elektrik geleneği olarak, 
kendi ülke bayraklarıyla karşılandılar. Ayrıca, Filistin elektrik sektö-
rünün iki önemli firması NEDCO (Northern Electricity Distribution 
Company) ve HEPCO (Hebron Electric Power Co.)yetkilileri de ürün ve 
hizmetlerle ilgili bilgi almak üzere Ulusoy Elektrik fabrikasını ziyaret 
ettiler.

One of the powerful actors of global electromagnetics market, Ulusoy 
Electricity is has recently shipped its products to Jerusalem as ordered 
by Jerusalem District Electricity Co. Powering Turkey’s prestigious pro-
jects with its products, Ulusoy Electricity has become a respectable ac-
tor in the global market. As a result of the company’s lead generation 
efforts, Ulusoy Electricity has undertaken several projects in the Middle 

East region and the company is now exporting many of its products to 
an increased number of countries.
In this context, 341 URING Series SF6 Gas Insulated RMUs and 1305 
Type T and L Cable Terminal Caps are delivered to Jerusalem District 
Electricity Co. Authorities from Jerusalem District Electricity Co. visited 
the Ulusoy Electricity facilities to confirm the receipt of the products 
and they are welcomed with the flags of their country as a sectorial 
tradition. 
Moreover, NEDCO (Northern Electricity Distribution Company) and 
HEPCO (Hebron Electric Power Co.), two respectable companies from 
the electricity sector of Palestine, visited Ulusoy Electricity facility to 
receive information about the products and services of the company.
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Eski Santraller Asya ve Afrika’ya

Türkiye pazarında rekabet edemeyen gaz santralleri, buradan 
sökülüp dünyada yeni pazarlara taşınıyor. Bunun için Afrika 
ve Asya’da yeni pazar arayışı sürüyor. Aksa Enerji Grup Başkanı 

Cüneyt Uygun, yeni teknolojiye sahip santrallere göre daha düşük 
verimli doğalgaz santralleri başta piyasa koşullarında karlı elektrik 
üretimi yapamayan tesislerin demonte edilip, yeni pazarlara taşın-
dığını söyledi. KPMG Türkiye Enerji Sektör Lideri Ümit Bilirgen ise 
“Mevcut koşullarda yeni yapılan verimli gaz santralleri bile kar ede-
miyor. Küçük çaplı ve verimi düşük santrallerin tek değerlendirilece-
ği yer sökülüp Afrika gibi yerlere götürülmesi” diyor.

Santral Göçü
Uygun, büyük kapasiteli gaz santrallerine kıyasla verimlilikleri dü-
şük kalan santralleriyle ilgili planlarını, “Manisa 115 megavat (MW), 
Şanlıurfa 147 MW ve Van’da 100 MW civarında. Büyük çaplı sant-
rallere göre verimliliği daha düşük olanlar bunlar. Onları götürme-
ye çalışıyoruz. Van’ın lisansını iptal etmiştik, oradaki motorların bir 
kısmını yurtdışında değerlendirmek üzere düşünmüştük. Manisa ve 
Şanlıurfa çalışıyor ama daha iyi yerler bulabilirsek elbette ki onla-
rı da ‘neden götürmeyelim’ mantığındayız. Bugün Türkiye’den bin 
megavat gaz santralini götürürüz yeter ki iş olsun. Küçük, motor 
türü olan doğalgaz santrallerinden o kadar çok satılık var ki şu an 
Türkiye’de. Onları yatırımcı Asya’ya da satıyor” şeklinde konuşuyor. 
Büyük santrallerde verimlilik derdi olmadığını, onların verimliliğinin 
yüzde 60-62 bandında oturduğunu vurgulayan Uygun, “Orada da 

elektrik fiyatlarıyla ilgili derdimiz var. Bir türlü maliyetleri karşıla-
yacak bir elektrik fiyatını yakalayamıyoruz. Tam yakalıyoruz diyoruz, 
gaza zam geliyor son yaşadığımız süreçte olduğu gibi” diyor.

Vietnam’a Gitti
Uygun, şu an Afrika’da üç ülkede santrallerinin elektrik ürettiğini 
ve 20 ülke ile daha yeni santral yatırımları için dirsek temasında 
olduklarını belirterek, “Asya’da ise Endonezya ile yakından ilgileni-
yoruz. Endonezya, 35 bin megavatlık kapasite eklemeyi planlıyor. 
Türkiye’deki gaz santrallerimizi taşımak istiyoruz” diyor. Uygun, 
Türkiye’den Asya’da Bangladeş ve Vietnam gibi ülkelere daha önce 
santral götüren şirketler olduğunu hatırlatıyor. Uygun, Afrika’da 
yatırımlarına 2015’te Gana ile başladıklarını, taşıdıkları 280 MW ka-
pasiteli santralde geçen yıl Marttan itibaren elektrik üretildiğini ve 
kapasite artışı olacağını belirtiyor.
5 Bin MW Civarında
KPMG Türkiye Enerji Sektör Lideri Ümit Bilirgen, Türkiye’de gaz sant-
rallerinin kurulu gücünün 23 bin MW, büyük ve yüksek verimlilikteki 
santrallerin kurulu gücünün de 17 bin 692 MW olduğunu söylüyor. 
Küçük çaplı santrallerin kurulu gücü ise 5 bin MW civarında. Büyük 
ve yüksek verimli santrallerin sökülüp satılabileceğini sanmadığını 
dile getiren Bilirgen, “Bunlar dışındaki kapasitesi ve verimi düşük 
santraller satılabilir. Diğer santrallerin sistemde kalması için gereken 
tüm tedbirler kamu tarafından alınacaktır çünkü sistem için önemi 
büyük bu santrallerin” yorumunu yapıyor.
Kaynak: Borsa Gündem
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Schneider Electric, HyperPodTM Hazır Kabin 
Sistemi İle Yüksek Hız ve Verimlilik Sunuyor

Schneider Electric, müşteri ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği, hazır 
kabin sistemi HyperPodTM’u sektöre tanıttı. EcoStruxure’ın yeni 
üyesi olan HyperPod, gelişmiş teknolojisi ise kurulum süresini 

rakiplerine oranla %21 azaltmasının yanı sıra zaman ve maliyette 
ortalama %15-20 tasarruf sağlıyor.

Esnek Konfigürasyonu Tüm Kabin Tiplerini Destekliyor 
Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schnei-
der Electric, IT uygulamaları için tasarlanmış olan HyperPodTM hazır 
kabin sistemini geliştirdi. 8 ilâ 12 kabin arasındaki yatırımlarda hızlı 
kurulum sağlamak için tasarlanan HyperPodTM hazır kabin sistemi, 
entegre güç, soğutma, kablo bağlantıları, yazılım yönetimi ve mu-
hafaza özelliklerine sahip. Bu özellikler HyperPod’a güçlü entegras-
yon niteliği katıyor. Yapılan bu yeniliklerin temelinde ise müşteriler-
den gelen geridönüşler yatıyor.    
Müşterilerden Gelen Taleplere Göre Dizayn Edildi
Schneider Electric İnovasyon Kıdemli Direktörü Steven Carlini, 
HyperPod ve müşteri talepleriyle ilgili olarak şunları söyledi; “Schne-
ider Electric olarak biz, müşterilerimizle diyaloğumuza oldukça 
önem veriyoruz. Şimdiye dek geliştirdiğimiz ürünlerde onlardan 
aldığımız önerilerin de katkısı büyük. Bu doğrultuda HyperPod’un 
IT uygulamasının yapılan işin hızına ayak uyduran, kolaylaştırılmış 
ve uygun maliyetli olması da yine onlardan gelen taleplerle ger-
çekleşti”. Schneider Electric’in HyperPod sistemi ile birlikte sunduğu 

tasarım yazılımı sayesinde kurulumun farklı kofigürasyonlarda uyar-
lanabilmesi de mümkün. Tasarım yazılımı, Schneider Electric müş-
terilerinin ve iş ortaklarının HyperPodTM ’u mevcut ihtiyaca göre 
özelleştirmesini, kurulum süresini ve toplam maliyeti düşürmesini 
sağlayarak elde edilen değerin arttırılmasına destek oluyor. 

Schneider Electric’in sunduğu bu özelleştirme seçenekleri arasında 
mini ve büyük dirsekli eksenler, kablo tepsileri, güç dağıtım kabinet-
leri, çoklu çatı seçenekleri, pencereler, hava akış yönetimi elemanla-
rı, kapılar, aydınlatma kitleri ve kablo kanalları mevcut. HyperPodTM 
lar tek bir pod olarak kullanılabildiği gibi genişletilmiş pod kurgula-
rında da uygulanabiliyor. Ayrıca, kurulum alanında verilen eğitim ve 
servis hizmetleri sayesinde tüm süreç sorunsuz tamamlanıyor.
HyperPodTM, Schneider Electric EcoStruxure mimarisinin bir parçası. 
EcoStruxure; birbiriyle bağlı ürünlerden, uzaktan kontrol ve uygula-
malara, analitik çözüm ve servislere kadar her seviyede yenilikçilik 
sunan bir mimari. EcoStruxure mimarisi şimdiye dek 9.000 sistem 
entegratörünün desteğiyle 450.000’den fazla kurulumda uygulan-
dı. EcoStruxure mimarisi sayesinde dünyada günümüzde 1 milyar 
cihaz birbiriyle bağlı şekilde daha verimli çalışıyor. HyperPodTM da 
EcoStruxure’ın diğer bileşenleri gibi yüksek entegrasyon özelliğine 
sahip. Yenilikçi yapısıyla günümüzdeki tüm kabin türlerini destekle-
yebiliyor. Ayrıca diğer kabin sistemlerinin aksine kurulumu oldukça 
kolay. Bu da zamandan tasarruf sağlanmasına olanak tanıyor. 
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Termal Enerjinin Başkenti; Aydın

Türkiye’de üretilen enerjinin yüzde 2’sinin elde edildiği jeoter-
malde 671 megavatlık kurulu güçle ilk sırada yer alan Aydın, bu 
sektörde yatırımcıların ilgi odağı oldu. Son yıllarda yenilenebi-

lir enerji kaynaklarına yönelen Türkiye, 2017 yılında güneş ve rüzgar 
enerjisi alanında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modelini 
devreye alarak bu alandaki yatırımlarını hızlandırdı.

Rüzgar ve güneş enerjisinin yanında jeotermale de yönelen Türkiye’nin 
bu alandaki yatırımları her geçen gün artıyor.
Bin 100 megavatlık jeotermal kurulu gücüne ulaşan Türkiye, yaklaşık 
650 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının da önüne geçti.
Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) verilerine 
göre, Türkiye’de üretilen enerjinin yüzde 2’si jeotermalden elde edili-
yor. Jeotermalde kurulu gücü bin 100 megavata ulaşan Türkiye, dün-
yada ABD, Filipinler ve Endonezya’dan sonra 4’üncü sırada yer alıyor. 
Ülke sınırları içinde ise bin 100 megavat kurulu gücün yüzde 64’ü 

olan 671 megavatı barındıran Aydın, jeotermal yatırımında ilk sırada 
yer alıyor. Aydın’ı 243 megavat kurulu güçle Denizli ve 166 megavat 
kurulu güçle Manisa izliyor.
Büyük Menderes Grabeni üzerinde bulunan Aydın’da 24 jeotermal 
santralinden elektrik üretimi yapılıyor. Yaklaşık 2 milyar 684 mil-
yonluk yatırımla açılan santraller aynı zamanda il ekonomisine de 

katkı sağlıyor. Jeotermalden enerji üreten büyük firmaların yatırım 
yaptığı Aydın, kentin bu kaynakla ısıtılması için valilik kanalıyla gi-
rişimlerde bulunuyor. Öte yandan Aydın’da yeni jeotermal santrali 
yatırımları devam ediyor.
2 Bin Metre Derinlikten Çıkarılıyor
Jeotermal enerjide ilk olarak yer altında kullanılabilecek kaynak tes-
pit ediliyor. Bu bölgelere yapılan sondaj sonrası yerin yaklaşık 2 bin 
metre altından derecesi 120 ila 280 arasında değişen sıcak su kay-
nağı yer üstüne çıkarılıyor. Buhar ve su olarak iki hattan jeotermal 
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santrale taşınan kaynak, sıcaklığıyla pentan denilen sıvıyı buharlaş-
tırıp türbine gönderiyor.
Buharlaşan pentanla dönen türbinden enerji üretiliyor. Daha sonra 
hava soğutma fanlarıyla sıvı hale gelen pentan sisteme tekrar da-
hil oluyor. Yerin altından çıkan sıcak su ise yaklaşık 70 derece olarak 
tekrar yer altına gönderiliyor ve su burada tekrar ısınıyor. Bu da tam 
anlamıyla yenilenebilir enerjinin oluşmasını sağlıyor.

“2017’de Jeotermalde Dünyanın En Hızlı Büyüyen Ülkesi Olduk”
Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı ve 
Maren Enerji Genel Müdürü Mehmet Şişman, yaptığı açıklamada, 
jeotermalde 1 megavatlık enerji üretimi için yaklaşık 4 milyon dolar 
yatırım yapılması gerektiğini söyledi.
Şişman, jeotermalin özel sektöre açılmasıyla birlikte 15 megavat 
olan kurulu gücün bin 100 megavatlara çıktığını belirterek, “2017 
yılında jeotermalde dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi konumuna 
geldik” dedi.
Jeotermalde geri basım olayının çok önemli olduğunu belirten Şiş-
man, yasal olmasa bile bu işlemin enerjinin uzun ömürlü olması ve 
kaynakların korunması için yapılması gerektiğini vurguladı.
Geri basımda suyun kaynağına gidip gitmediğini belirlemek için bir-
takım işlemler yaptıklarını aktaran Şişman, “Örneğin suya bir boya 

katıyoruz ve bu boyayı izliyoruz. O boyalı suyun üretim kuyularından 
tekrar çıkıp çıkmadığının kontrol ediyoruz. Bir diğer husus ise sismik 
ağlarla yer altına giden suyun nereye gittiğini belirliyoruz. Suyun 
doğru yere gidip gitmediğini belirlemiş oluyoruz. Bununla yer altın-
daki bilinmezliğini gidermeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.
Bölgede zaman zaman yerel halkın tepkisiyle karşılaştıklarını ifade 
eden Şişman, santrallerde doğaya herhangi bir salınım olmadığı-
nı, incir ve zeytine de bir zararının olmadığına değindi. Şişman bu 
kapsamda yerel halkı bilinçlendirmek için çalışmalarının sürdüğünü 
kaydetti.
Jeotermalin dünyada “yeşil enerji” olarak adlandırıldığını ifade eden 
Şişman, “Jeotermal elektrik santrallerinin en büyük avantajı diğer 
yenilebilir enerji imkanlarına göre yılın 365 günü faaliyette olma-
sı. Bizim herhangi bir şekilde üretim anlamında diğerlerine göre bir 
kaybımız yok.” ifadelerini kullandı.
Enerjiye 750 Milyon Dolarlık Yatırım
Maren Enerji’nin Kipaş Holding bünyesinde 2009’da yatırımlara 
başladığını dile getiren Şişman, 8 santralle enerji ürettiklerini, je-
otermalde Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında yer aldıklarını 
kaydetti.
Şişman, “8 adet santralimizle yaklaşık olarak yılda 1 milyar kilo-
vat saatlik elektrik üretimi sağlıyoruz. Sadece Maren Enerji olarak 
Aydın’ın elektrik ihtiyacının yarısını sağlama kapasitemiz var. Yatı-
rımlarımız devam ediyor. En son 33 megavatlık santralimizi devreye 
aldık. Toplam 750 milyon dolarlık yatırım yaptık. Hedefimiz 2020 
yılına kadar 300 megavatlık bir kurulu güce ulaşmak.” diye konuştu.
Aydın Jeotermalle Isınacak
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de kentteki jeotermal kurulu gücün 
rahatlıkla bin megavata ulaşabileceğini söyledi.
Türkiye’nin nüfus bakımından büyüyen bir ülke olduğunu kaydeden 
Köşger, “Bu büyümeyi karşılayabilecek bir enerjiye ihtiyaç var. Ülke-
miz maalesef enerji zengini bir ülke değil. Yıllık 60 milyar dolarlık 
enerji ithal ediyoruz” dedi.
Aydın’ın jeotermal kaynaklarının sıcaklığının yüksek olduğunu vur-
gulayan Köşger, bu kaynağın birinci öncelik olarak elektrik enerjisin-
de, ardından da hem kentin hem de seraların ısıtılmasında kullanıl-
ması gerektiğini belirtti.
Köşger şunları kaydetti:  “Biz de valilik olan bize ait olan bir sahada 
böyle bir çalışma yapmak için yola çıktık. İlk olarak İncirliova ilçesi-
nin jeotermalle ısınması için girişimde bulanacağız. Daha sonra ise 
bütün şehri. 1 Mart’ta ihaleye çıkacağız. Bu kaynağı, kentsel ısıtma 
ve soğutmada da kullanacağız. Aynı zamanda da seralara kadar sı-
cak su verilecek. Hatta termal otel yapacak yatırımcının da sıcak su 
kaynağını sağlayacak.” 
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Panasonic Eco Solutions Türkiye’den 
“Karne Hediyesi, Çocuk Şenliği”
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İnsan Kaynakları ve İşveren Markası alanlarındaki başarılı uygula-
maları ile tanınan Panasonic Eco Solutions Türkiye, hem çalışanla-
rının çocuklarına karne hediyesi sunmak hem de sömestr tatilinde 

eğlenceli bir hafta sonu geçirmelerini sağlamak amacıyla örnek bir 
organizasyon gerçekleştirdi. 

Panasonic Eco Solutions Türkiye, tesislerinde düzenlenen “Karne 
Hediyesi, Çocuk Şenliği” adlı programa çalışanlar ile eş ve çocukları 
yoğun ilgi gösterdi. Çocuk tiyatrosu, sihirbaz, patlamış mısır ve pa-
muklu şeker eşliğinde çok keyifli dakikalar geçiren çocuklar, eğlenir-
ken öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Sihirbaz gösterisinin ardından 
sahne alan Viko by Panasonic Çocuk Tiyatrosu ise enerji verimliliği, 
doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm ve elektrikli ev kazala-
rına karşı korunma konularında çocuklar için oldukça faydalı bilgiler 
sundu.
“Çalışanlarımızın Mutluluk ve Motivasyonuna Katkı Sunuyoruz”
İnsan kaynakları alanındaki örnek uygulamaları ile bugüne ka-

dar birçok önemli ödüle layık bulunan Panasonic Eco Solutions 
Türkiye’nin İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü Mutlu 
Kutlu “Çalışan odaklılık kurumsal değerlerimiz arasında yer alıyor. 
Bu yaklaşımla oluşturduğumuz insan kaynakları politikamızda da 
belirtmiş olduğumuz gibi çalışanlarımızın motivasyonunu artıran, 

onlara verdiğimiz değeri hem iş hem de özel hayatlarına fayda sağ-
layacak bir şekilde yansıtan organizasyonları oldukça önemsiyoruz. 
Çalışan çocuklarımızın sömestr tatiline anlamlı ve eğlenceli bir or-
ganizasyonla katkı sağlamak, işte bu yaklaşımımızın bir yansıması 
niteliğinde. 
Artık geleneksel hale getirdiğimiz bu organizasyon sayesinde; ça-
lışanlarımızın çocuklarını tesislerimizde neşe içindeyken görmek 
bizleri, anne babalarının çalıştığı şirketi daha yakından tanımak 
da çocuklarımızı çok mutlu ediyor. Bu tür organizasyonlar ile hem 
çalışanlarımızın mutluluk ve motivasyonuna katkı sunuyor hem de 
Panasonic ailesinin en küçük bireyleri olan çocukların, şirketimizi 
ziyaret etmesini sağlamış oluyoruz” dedi.  
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Kalabalık Evlerde Herkese Güçlü WiFi 

TP-Link Archer C60 yönlendirici, çok sayıda cihazın WiFi’a bağ-
landığı ev ve küçük ofisler için geliştirilen, hızlı, güçlü, şık ve 
ekonomik bir çözüm. IDC verilerine göre dünya kablosuz ağ pa-

zarının lideri olan TP-Link, WiFi hızlarını üç kat artıran 802.11ac des-
tekli yeni bir yönlendiriciyi (router) satışa sundu. Archer C60 model 

yönlendirici, çift kanallı, beş antenli, güçlü bir ürün ve özelliklerine 
oranla uygun bir fiyata sahip.  Çok sayıda cihazın WiFi’a bağlandığı 
evlerde, daha verimli bağlantı için bir yönlendiriciye ihtiyaç oluyor. 
Yeni nesil teknolojilere sahip bir yönlendirici  ile hem her cihazın 
ağa erişmesi hem de performansın düşmemesi sağlanıyor. Archer 
C60, yüksek WiFi hızı, geniş kapsama alanı, şık tasarımı ve misafir 
ağı, ebeveyn kontrolü gibi özellikleri ile bu tarz ev ve küçük ofisler 
için uygun bir çözüm. Yüksek trafiğe sahip olan online uygulama-
lar için tasarlanmış olan Archer C60, daha hızlı, daha güçlü ve daha 
yetenekli WiFi sunuyor. Çift kanal desteği sayesinde hem yüksek hız 
gerektiren uygulamaları hem de e-posta gibi daha basit işlemleri 
aynı anda, WiFi performansı etkilenmeden yapmaya olanak veriyor. 
2.4GHz kanalında 450Mbps, 5GHz kanalında ise 867Mbps kablosuz 
hızlara ulaşabilen ürün, 3x3 MIMO teknolojisi sayesinde eşzamanlı 
olarak online oyun, HD video gibi uygulamaları kesintisiz yaparak 
evde eğlence keyfini artırıyor. Ürün üzerinde yenilikçi tasarıma sahip 
beş adet anten yer alıyor. Bu da daha geniş kapsama alanı ve daha 

düzgün bir WiFi anlamına geliyor. Üç adet 2.4GHz kanalını, iki adet 
de 5GHz kanalını destekleyen bu antenler, sinyal kalitesini azaltan 
parazit sorununu da engelleyecek şekilde ürün üzerine yerleştirilmiş 
durumda. Cihaza farklı bir şıklık da katan bu anten yerleşimi sayesin-
de evin her yerinde daha kaliteli WiFi bağlantısı elde ediliyor.

Çocukların İnternette Güvenliği İçin
Archer C60 yönlendirici, çocukların zararlı sitelere erişimin engelle-
meyi kolaylaştıran bir ürün. Ebeveyn Kontrolü özelliği ile anne-ba-
balar son derece kolay bir şekilde kara ve beyaz liste oluşturabiliyor; 
web erişimi seviyesini sınırlamak için URL engelleme yapabiliyor.  
Ayrıca Archer C60 ile eve gelen konukların ağ şifresini öğrenmeden 
ve de ağımızın güvenliğini riske atmadan WiFi’a erişmeleri sağlana-
biliyor. Misafir Ağı özelliğini kullanarak hem konuklar WiFi’a bağla-
nabiliyor hem de ağ güvende oluyor. Üstelik bu özelliklerin hepsi pek 
çok kullanıcıya zor gelen web arayüze girmeden, akıllı telefonlardan 
kolayca yapılabiliyor. 
TP-Link’in iOS ve Android destekli Tether uygulaması ile ürün ku-
rulumu dahil her tür denetimi, üstelik her yerden rahat bir şekilde 
yapmak mümkün Çok şık bir tasarıma sahip olan Archer C60’ın bu 
özelliklerine oranla fiyatı da çok uygun. Cihaz KDV dahil 245 TL fiyata 
sahip.

elektrik
electric





106

haber

www.sektorumdergisi.com          Şubat  February  2018

Audi Akıllı Enerji Şebekesi Projesini Başlatıyor

Su anda test aşamasında olan projede elektrikli arabalardan ev-
lerde kullanılan elektrikli cihazlara kadar tüm araçlardan elde 
edilecek küçük miktarlı enerjiler, şehir elektrik şebekeleri üze-

rindeki yükün hafifletilmesini sağlamayı hedefliyor. Audi de alman 
otomobil üreticisi Tesla’nın yaptığı gibi yaparak, ‘Audi Akıllı Enerji 
Şebekesi’ adlı yeni bir projeyi başlatıyor. Otomobil, ev ve güç şebe-

kesini bir araya getirerek akıllı enerji ağı oluşturmayı hedefleyen bu 
test, öz itibariyle farklı boyutlarda güneş paneli kurulumlarına sahip 
sabit depolama bataryalarından oluşuyor. Güneş enerjisi daha sonra 
ev ya da araçlara ihtiyaç olduğu kadar bir yazılım üzerinden bölüş-
türülecek.
Fakat asıl şey, bu birbirine bağlı ev güç depolama sistemi, dengeleyici 
güç sağlamaya başladığında gerçekleşiyor. Audi’nin açıkladığı üzere 
bu farklı cihazlar, güç üretim ve tüketimi arasındaki dalgalanmaları 
dengeleyerek, küçük miktarda enerjileri kısa aralıklarla sabit ünite-

lerde geçici olarak depoluyor ve trafo frekansını stabilize ediyor. Böy-
lece güç tüketimi optimize edilerek yenilenebilir kaynaklarının daha 
büyük oranda enerji sağlamasına olanak verilirken, trafo hattından 
daha az miktarda enerji harcanmış oluyor. Audi bu adımın, salınımsız 
akışkanlık çözümü oluşturmada bir ilk adım olacağı ümidini taşıyor. 
Bu adım öyle bir adım ki, sadece arabaları hesaba katmıyor. Audi’de 

Sürdürülebilir Ürün Konseptleri Bölümü Başkanı olan Dr. Hagen Sei-
fert “Genel enerji temini sistemi bağlamında, giderek artan biçimde 
yenilenebilir kaynaklara dayanan bir elektrik akımı tesis etmeye ça-
lışıyoruz. Güç dengeleme piyasasının ön yeterliliklerine sahip olarak 
öncü bir rol oynuyoruz. Böylece üreticiler pilot projenin bir parçası 
olarak şebeke hattına enerji temininde bulunabilecekler. Bu durum 
şimdi ilk defa kişisel ev araçları seviyesine kadar indirgenmiş oluyor. 
Tabii bu da, tüm trafo hattının dengelenmesini sağlıyor” diyor.
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Esis Power İstanbul Tuzla’da Fabrikasında 
Yeni Projelere İmza Atıyor

İstanbul Tuzla Organize Sanayi bölgesindeki 3500 m2 alandaki yeni 
yerinde hizmet vermeye başlayan sektörün uzman kuruluşlarında 
Esis Power yenilikçi ürünlerini pazara sunmaya hazırlanıyor.

2000 yılında 4 Mühendis tarafından kurulan Esis Power güç elektro-
niği konusundaki Ar-Ge ve bilgi birikimini son teknoloji ürünlerine 
yansıtıyor.
Firma ups,redresör,invertör, solar invertör, frekans konvertörü  ve bir 
çok özel tasarım üretimi ile sektöründe ilklerin arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından tescil edilen “Ar-Ge Merkezi” ünvanını alan firma İstan-
bul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 3500 m2 alandaki yeni do-
nanımlı fabrikasında teknolojinin yeni imkanlarıyla faaliyetlerini 
sürdürüyor.
Geçtiğimiz yıl Esis Power Pazarlama ve Satış Direktörlüğü görevini 
üstlenen Erkan ÖZKAN firması ve faaliyetleri hakkında şunları söy-
lüyor;
Esis Power bundan 18 yıl önce İstanbul merkezli olarak kurulmuştur. 
Güç elektroniği alanında üretimlerine başlamış ve son dönemlerde 
de “Yenilenebilir Enerji” alanında yeni ürünler tasarlamıştır. Özellikle 
“Güneş Enerjisi” sektörüne yönelik solar invertör ürünleri ile adını 
duyurmaya başlayan firmamız buna paralel olarak elektrikli araçlar 
için şarj istasyonu ürünlerini de yakın bir zamanda pazara sunacaktır.  
Firmamız bugüne kadar birçok teknolojik ürün geliştirmiş ve ürettiği 
tüm ürünleri için gerekli tüm patentlerini almıştır.
Bildiğiniz üzere geçen yıl Ar-Ge merkezi olduk, böylece hem aka-
demik çevrelerle beraber teknolojik araştırmalarımız artacak hem 

de ürünlerimizin kalitesini perçinlemiş olacağız. Ar-Ge merkezi ol-
mamızın getirdiği avantajları hem ürünlerimize yansıtacak hem de 
farklı projeleri geliştirme imkânı bulacağız.
Uzman kadrosuyla Türkiye’de 5000’in üzerinde müşteriye ulaşan fir-
mamız, dünya genelinde ise 50’ye yakın ülkeye satış yapmaktadır.

İstanbul merkezli Teknik Servis Bölümü ve Türkiye’nin yedi bölge-
sindeki çözüm ortakları hizmet veren firmamızın önemli müşterileri 
arasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü 
(EGM), Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD gibi kamu kuruluşları, 
ABB ve SIEMENS yer almaktadır.
Satışlarımızın %30’na yakın bir gelirini ise ihracatımız oluşmaktadır.
Erkan ÖZKAN son olarak şunları söylüyor: “İstanbul Tuzla’da yeni ve 
donanımlı fabrikasında teknolojinin bütün imkanlarını kullanan Esis 
Power Ülke sanayisine ve ekonomisine hem katkı sağlayacak hem de 
teknolojinin gelişmesine yardımcı olacak.
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Efsane Araç Kampanyası Sahipleri İle Buluştu
Beneficiaries Of Epic Automobile Offer Announced

Makel Şirketler Grubu yılın ikinci yarısında düzenlediği araç 
kampanyasına katılan iş ortaklarına 84 adet aracı İstanbul 
Ankara, Kayseri ve Burdur’da gerçekleştirdiği törenlerle tes-

lim etti.  Makel, efsane araç kampanyası kapsamında iş ortaklarına 
kampanya kapsamında sunduğu ticari ve binek araçları sahiplerine 
teslim etti. Kampanya dahilinde Mercedes, BMW, Mini, Cooper, Opel, 
Ford Transit ve Ford Tourneo Courier model araçlar yer aldı. 

Araç kampanyasında araç almayı hak kazanan iş ortaklarına Aralık 
ayında hak ettikleri araçlarını teslim etmek için tüm hazırlıkları ger-
çekleştiren Makel, sırasıyla Ankara, Kayseri, Burdur ve İstanbul’da 
toplam 84 adet araç teslim etti. Araçların yanı sıra bu yıl kampanya 
dahilinde 34 adet açık kasalı elektrikli motorsiklet de alıcılarına tes-
lim edildi.  Elektrikli araçlara olan yoğun ilgi gözden kaçmadı. 
Araç teslimleri için yapılan organizasyonlara Bayi Kanal Satış Müdü-
rü Yakup AVCI, Türkiye Satış Yöneticisi Hamit YILDIZBAŞ ve Pazarlama 
Müdürlüğü adına Pazarlama Sorumlusu Soner YILDIZ katıldı. İlki 
Ankara’da gerçekleşen tören daha sonra Kayseri, Burdur ve en son 
olarak İstanbul’da düzenlendi. Törenin ardından araçlarını teslim 
alan iş ortaklarına yönelik yemekler organize edildi. Yemekte Makel 
yöneticileri ile bir araya gelen iş ortaklarına 2018 yılı hedefleri hak-
kında da bilgiler verildi. Yetkililer, 2018 yılının Makel’in yılı olacağını 
belirttiler. 
Katılımın yine çok yüksek araç kampanyasında Makel,  2018 yılında 
da kampanyaların devam edeceğini belirterek, satış ve pazarlama 
olarak yeni sürprizlerle müşterilerinin karşısında olacaklarını söyle-
diler.  

Makel Holding distributed a total number of 84 automobiles to their 
business partners in ceremonies held in Istanbul, Ankara, Kayseri and 
Burdur as part of its special offer for Q2.  Makel turned commercial and 
passenger cars over to their new owners as part of its epic automobile 
offer for Q2. Among the brands included to the offer were Mercedes, 
BMW, Mini, Cooper, Opel, Ford Transit and Ford Tourneo Courier. 
Having completed the paperwork in order to turn over the automobiles 
in December, Makel has granted a total number of 84 automobiles in 
Ankara, Kayseri, Burdur, and Istanbul, respectively. In addition to auto-
mobiles, this year’s special offer included 34 flatbed electric-powered 
motorcycles.  Electric-powered vehicles drew extensive attention. 

Among the attendees of the organizations made for automobile 
handover were Yakup AVCI, Sales Manager for Distributor Channel, 
Hamit YILDIZBAŞ, Sales Manager for Turkey, and Soner YILDIZ, Mar-
keting Officer on behalf of the Marketing Department,  The handover 
ceremonies were held in Ankara, Kayseri, Burdur and finally, in Istan-
bul, respectively. Dinner receptions were organized for those business 
partners who claimed their prize. Having found the chance to meet 
Makel’s executives during these receptions, business partners were 
briefed about company’s targets for 2018. Executives announced that 
2018 will be the year of Makel. 
Having completed yet another automobile offer with increased num-
ber of participants, Makel announced that they will organize special 
offers for 2018 and that their stakeholders should get ready for sur-
prises in terms of sales and marketing.  
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Makel Ar-Ge Merkezi Dumlupınar Üniversitesi 
Öğrencileri İle Buluştu

Makel’s R&D Center To Host The Undergraduates Of Dumlupınar University
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Makel Ar-Ge merkezi faaliyetleri kapsamında, Dumlupınar 
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği fakültesinde 
son sınıf öğrencileri ile Makel KNX ürünlerine ve KNX tekno-

lojisine yönelik seminer ve çalışma toplantısı gerçekleştirdi.
Makel sosyal sorumluluk projeleri kapsamında öğrencilerle buluş-
maya devam ediyor. Elektrik-Elektronik Mühendisliği üzerine eğitim 
gören ve gelecekte bu sektörde çalışmaya başlayacak olan öğren-
cilerle bir araya gelen Makel Ar-Ge Merkezi Mühendisleri, Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Bölümü Devreler ve Sistemler Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali EBEOĞLU eşliğinde 2 saat süren bir 
seminer gerçekleştirdi.

Alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen seminerde, Ar-Ge 
Merkezi mühendislerince,  yeni teknoloji harikası KNX akıllı otomas-
yon tanıtımı gerçekleştirdi. Yüksek katılım ile gerçekleşen seminerde 
öğrencilerle birebir iletişim kurularak sorular mühendislerimiz ta-
rafından yanıtlandı. Bu etkinlik ile öğrenciler, Makel’i ve KNX oto-
masyon sistemini yakından tanıma fırsatı buldu. Makel KNX deney 
seti üzerinden kurulum ve yazılım senaryoları yapılarak öğrencilerin 
edindikleri bilgiler kalıcı hale getirildi. KNX üzerine çalışmalar yapan 
öğrenciler için Makel Ar-Ge Merkezinde staj imkanı ile ilgili kararlar 
alındı.
Dumlupınar Üniversitesi’nde, yüksek lisans öğrenimi kapsamında, 
Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Enerji Anabilim Dalı Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doc.Dr. Ümran ERÇETİN ile “1505-Üniversite-Sanayi 
İşbirliği Destek Programı” kapsamında tez çalışması yapılması konu-
sunda karar alındı.”

Makel’s R&D Center held a seminar and workshop focusing on Makel’s 
KNX products and KNX technology in general and hosted seniors of 
Dumlupınar University, Faculty of Electricity & Electronics Engineering.

Makel Holding introduces students to the sector as part of its social 
responsibility projects. Engineers of Makel’s R&D Center got together 
with the seniors of Dumlupınar University, Faculty of Electricity & Elec-
tronics Engineering in a 2-hours seminar held with the participation of 
Prof. Dr. Mehmet Ali EBEOĞLU, Head of the Department of Circuits and 
Systems of Dumlupınar University, Faculty of Electricity & Electronics 
Engineering.    
Delivered by specialists from the R&D Center, seminar included the in-
troduction of Makel and the state-of-the-art KNX smart automation 
system. The level of participation to the seminar was high and Makel’s 
engineers also brought insight to the students with a Q&A session. 
Thanks to this event, students found the chance to better understand 
the KNX automation system and they were introduced to Makel. Using 
Makel’s test set, the students trained using installation and software 
scenarios. The company announced that students focusing on KNX will 
be offered internship positions in Makel’s R&D Center.
It was further decided that a thesis studies to be undertaken as part of 
the “1505 - University-Industry Cooperation Support Program” with 
the supervision of Asst. Prof. Ümran ERÇETİN, Deputy Dean of Faculty 
of Engineering and Member of the Faculty of Energy.    
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Yepyeni Bir Aşk Hikayesi; Viko’dan 
Sevgililer Günü Modelleri

A New Love Story; Products For The Valentine’s Day By Viko
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Her aşkın kendine özel bir hikayesi olduğu gibi ortak noktaları 
da vardır. O da kalbinizin anahtarını bir başkasına vermiş ol-
manızdır. Panasonic Eco Solutions Türkiye, şimdi yeni elektrik 

anahtarı ve priz serisi ile bu soyut anlatımı gerçeğe taşıyor. Viko 
markası altında ve Karre Style serisi içinde yer alan çok özel Sevgi-
liler Günü tasarımları Aiko ile Ren’in aşk hikayesini anlatırken sizin 
sevginizi de ifade ediyor. Viko’nun aşk dolu kalpler için tasarladığı 
elektrik anahtarları ve prizler, Sevgililer Günü’nün en esprili hediyesi 
olmayı hak ediyor.  

Viko’ nun Karre Style serisindeki yeni tasarımlar, aşkın sevimli hal-
lerini çizgi karakterlerle odalara taşıyor. Viko tasarımlarında hayat 
bulan Aiko ve Ren’in birbirlerine duydukları sevgi, bu duygunun en 
güzel hediye olduğunu herkese hatırlatıyor. Kullanıldığı her mekana 
aşkın güzelliğini yansıtan ürün, renkli tarzıyla da fark yaratmayı ba-
şarıyor. Ayrıca kalbinizdeki kişiyi prizlerden kaynaklı ev kazalarından 
ve elektrik çarpmalarından korumak için hem priz kapağı hem de 
priz mekanizması içinde koruma kapakları bulunuyor. 
Şimdi sevdiğiniz insana kendi aşk hikayenizi yazmak için hazır oldu-
ğunuzu çok keyifli bir dille anlatabilirsiniz. Bu ürünlere sahip olma 
fırsatını yakalayabilmek için Panasonic sosyal medya hesaplarını 
takip edebilirsiniz. 

As love has a story behind it, and stories of the lovers have something 
in common. Which is the fact that you are giving away the key to your 
heart to someone. Panasonic Eco Solutions Turkey is now material-
izing this immaterial narrative with its new switch and socket series. 
Launched with the brand of Viko under the Karre Style Series, special 
designs for the Valentine’s Day tells the love story of Aiko and Ren with 
a touch from your life. Designed by Viko for those who are in love, light 
switches and electricity sockets are the perfect gift for the Valentine’s 
Day.  

The new designs included to the Karre Style series by Viko are bringing 
the cute elements of love into the living spaces with cartoon charac-
ters. Coming to life in the designs of Viko, Aiko and Ren remind every 
one that love itself is the best gift in life with their love for each other. 
Bringing reflections of the beauty of love to the spaces it is installed to, 
this product makes a difference with its colorful style. It is also offering 
protection for your significant other from home accidents and electri-
cal shocks with the safety covers and socket covers. 
Now you can tell your loved one that you are ready to write your own 
love story in a very enjoyable manner. Follow social media accounts of 
Panasonic to have the opportunity to receive these products. 
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Periyodik Topraklama Ölçüm Raporu ve Önemi

Topraklama sistemi elektrik tesislerinde aktif olmayan bölüm-
leri, sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin elektrot ve 
diğer topraklayıcı ekipmanlar yardımıyla topraklama iletkenin 

irtibatlandırılması olayıdır. İnsan hayatı ve cihazların ömrü, koruma 
elemanlarının çalışması için büyük önem arz eden topraklama sis-
temi mutlaka her yıl periyodik olarak ölçülmeli ve raporlanmalıdır.

Topraklama ölçüm raporunun her yıl periyodik olarak alınması olası 
elektriksel çarpılmaların ve cihaz hasarlarının önüne geçmekte, tesis 
çalışanlarının can güvenliğini sağlamaktadır. Ayrıca tesisin işletme-
sinden sorumlu yetkililerin ve mühendislerinde de yasal zorunlu-
luklarını yerine getirmeleri için son derece önemlidir. 28 Nisan 2014 
tarihinde yayınlanan resmi gazetede elektrik tesisatı, topraklama 
tesisatı ve paratoner tesisatının periyodik olarak yılda 1 kez ölçülme 
zorunluluğu getirilmiştir. Bu ölçümlerin konusunda uzman firma ve 
mühendisler tarafından kalibrasyonu tam cihazlar ile yapılması zo-
runlu kılınmıştır.
Periyodik elektrik tesisat kontrol çalışması, topraklama ölçümü, 
iç tesisat muayene raporu ve Paratoner Ölçümlerinin yaptırılması 
ve raporlarının detaylı incelenmesi başta yangın riski olmak üzere 
birçok olumsuz durumun önüne önceden geçmemizi sağlamaktadır. 
Ancak bu konuda en önemli nokta topraklama ölçüm raporlarının 
konusunda uzman firmalar tarafından hazırlanması ve yorumlan-
masıdır. Koruma elemanlarının doğru çalışıp çalışmadığı çıkacak 
sonuca göre yorumlanması gereken en önemli konudur. Aslında 
yaptığımız periyodik çalışma ile sadece değerlere bakmıyoruz kaçak 
akım rölesi kontrolü, termik manyetik şalter kontrolü, AG Parafudr 
sistem kontrolünü de gerçekleştiriyoruz. Örneğin bir firma geldi, 
ölçümlerinizi yapıyor ve topraklama ölçümü değeri 0,82 ohm çıktı.
Rapora hemen 1 ohm altı uygundur yazmak uygun değildir, burada 
değerler bizler için semboliktir. Topraklama ölçüm raporu’nun amacı 
bu çıkan değerde koruma elemanlarının çalışıp çalışmadığıdır.

Diğer taraftan yıldırımda korunma sistem kontrolü ve paratoner 
topraklama ölçüm raporu sonuçlarının yorumlanması da önemlidir. 
IEC 62305 standardı kapsamında eşpotansiyel sistem kavramı son 
derece önemlidir çünkü direncin düşük olduğu nokta her zaman risk 
altındadır. Diyelim periyodik paratoner ölçüm çalışmamızda değeri-
miz 5 Ohm çıktı ancak tesis temel topraklaması değeri 1 Ohm. Bu-
rada paratonere isabet eden her yıldırım darbesinin sisteme akması 
muhtemeldir. Bu nedenle ayrı ölçüm yapıldıktan sonra sistemlerin 
eşpotansiyele alınıp alınmadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca paratoner 
tesisat kontrolünde periyodik yıldırımdan korunma ölçüm değeriyle 
birlikte tesisat kontrolü de yapılmalı. S koruma mesafelerinin sağla-
nıp sağlanmadığı, tesisattaki korozyon durumu ve dönüş noktaları 
gibi birçok detaya dikkat edilmelidir.

Kullanılan ekipmanların teknik yeterliliği de son derece önemlidir. 
Her şeyden önce artık kazıklı ölçüm eskide kalmıştır, teknolojik geliş-
meler kapsamında kazıksız ölçüm yapan profesyonel cihazlar vardır. 
Referansı bizim almış olduğumuz ölçüm sonuçları bizleri yanıltabilir 
bu nedenle bize bağımlı olmayan akıllı cihazlarla mümkünse LOOP 
EMPEDANS ölçümüne göre ölçüm gerçekleştirmeliyiz. Burada ciha-
zın kalibrasyonu, ölçüm sonuç kontrol çizelgesi, ölçen kişinin dene-
yimi son derece önemlidir.
Topraklama tesisi ölçümü, elektrik tesisatı kontrol ve ölçümü, pa-
ratoner tesisat kontrol ve ölçümü mümkünse konusunda uzman ve 
yetkili firmalar tarafından yapılmalıdır. EMO ve TURKAK tarafından 
yetkilendirilen firmalardan alınan raporlar güvenilir olmakla birlik-
te çıkan sonuçların yorumlanması ve düzeltilmesine yönelik çözüm 
önerisi sunulması oldukça önemlidir.
www.yilkomer.com
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Yükseltilmiş Döşeme Altı Enerji Dağıtım Sistemleri 
Busbar Çözümleri

Busbar Solutions For Power Distribution Through Raised Access Floor 

Busbar kanal sistemleri, elektrik enerjisinin tesis içinde dağıtı-
mını sağlayan modüler bara sistemleridir. İstenilen noktalar-
dan çıkış kutuları ile kesinti yaşamadan enerji alabilme imkanı-

na sahip olan busbar sistemleri, kullanım alanları açısından oldukça 
geniş bir alana hitap ediyor.
Busbar kanal sistemleri, elektrik enerjisinin tesis içinde dağıtımını 
sağlayan modüler bara sistemleridir. İstenilen noktalardan çıkış 
kutuları ile kesinti yaşamadan enerji alabilme imkanına sahip olan 

busbar sistemleri, kullanım alanları açısından oldukça geniş bir ala-
na hitap ediyor.
Busbarlı yükseltilmiş döşeme altı enerji dağıtım sistemlerinin, klasik 
linye-sorti uygulamalarına göre sahip olduğu avantajlar;
• Busbar kullanılan sistemlerde, montaj kısa sürede ve kolay bir şe-
kilde yapılabiliyor.
• Klasik linye-sorti uygulamasında, montaj sonrası devreye alma, 
işletme, bakım ve arıza aşamalarındaki zorluklar ve işgücü kayıpları 
oldukça fazladır.
• Ayrıca, linye kabloları ile bunları taşımak için kullanılan kablo ka-
nalları, buat, klemens, spiral kondüit, vb. malzemelerin toplam ma-
liyeti de azımsanmayacak boyuttadır.

Busbar trunking systems are modular bar systems which allow for 
the power distribution in a facility. Allowing for direct energy trans-
fer without any interruptions caused by outlet boxes, busbar systems 
have a rather wide area of use.
Busbar trunking systems are modular bar systems which allow for 
the power distribution in a facility. Allowing for direct energy trans-
fer without any interruptions caused by outlet boxes, busbar systems 
have a rather wide area of use.

Among the advantages busbar solutions for power distribution 
through raised access floor have over classic line outlets are: 
• Busbar offers ease of installation in the systems used.
• Classic line outlet installations prove to have a number of post-instal-
lation commissioning, operating, maintenance and troubleshooting 
problems and resulting increased workforce needs.
• Nevertheless, line cables and the cable trunking systems used cost 
significant amounts of money with the need for junction boxes, termi-
nals, spiral conduits, etc. material.
• Busbar Thanks to the easily dismantled structure the system offers, it 
can be used in another space just like the previous one.
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• Busbar sistemin modüler yapısı sebebiyle, sökülebilir olması ve 
aynı şekilde başka bir mekânda kullanılabilmesi mümkündür.
Busbar Kanal Sistemleri
• Akım taşıma kapasitesi bakımından 63A ve 80A kademeleri dikka-
te alındığında priz linyesi olarak kullanılan 2,5 mm² kesitli kabloya 
göre çok daha yüksektir.

• Çıkış fişleri ve kutuları içerisine takılabilen kartuş (silindirik) veya 
anahtarlı otomatik sigorta ile kısa devreye karşı koruma sağlanıyor. 
• IEC 61439-6 busbar standardına uygun olan bu sistemin kullanıl-
masıyla hata riski minimize ediliyor.
• Busbarlı sistemler gelişen ve değişen ihtiyaca, hızlı ve kolay cevap 
verebiliyor. Çıkış fişleri ve kutuları ile anında enerji alınabilen esnek 
yapılardır.
Yükseltilmiş Döşeme Altı Enerji Dağıtım Sistemleri
İnce yapısı sayesinde, döşeme yüksekliği 65mm’ye kadar olan ofis 
ortamlarında kullanım kolaylığı ile ön plana çıkan yükseltilmiş dö-
şeme altı dağıtım sistemleri, hızlı ve kolay montajı, güvenlikli yapısı 
ile enerji dağıtımı alanında eksiksiz bir çözüm sunuyor.
• 63A ve 80A olmak üzere 2 farklı akım seçeneği ile üretim yapılan 
Dabline, IEC 61439-6 standardına uygun olarak üretilmektedir. Ayrı-
ca bu akım kademelerinde uluslararası test laboratuvarı DEKRA’dan 
test sertifikalarına sahiptir.
Döşeme Altı Enerji Dağıtım Sistemleri Genel Özellikleri
• Lale formunda yaylı ve çift baskılı kontak yapısı,
• Hizalama pimleri ve geçmeli ek montaj,
• 1200-2400-3000 mm busbar modül boyları,
•  Çıkış fişleri ile birlikte 65 mm maksimum busbar yüksekliği,
(Çıkış kutusu ile kullanıldığında 130 mm olmaktadır)
• IP55 koruma sınıfı,
• UL-94 Standardına göre “V2” sınıfı aleve dayanıklı plastikler,
• UPS ve Şebeke busbarları için renk seçenekleri.

www.sektorumdergisi.com         Şubat  February  2018

Busbar Trunking Systems
• The range of busbars for the distribution of power is from 25 to 63 A 
which is much higher than that of a socket line with a cross-section of 
2.5 mm².
• Short-circuit protection is provided with the use of a cartridge (cy-
lindrical) or automatic fuses planted into the outlet plugs and boxes. 
• Risk of error is minimized with the use of this system which complies 
with the IEC 61439-6 busbar standard.
• Busbar systems able to meet changing needs in a rapid and flexible 
manner. Offers a flexible structure which can receive energy directly 
from outlet plugs and boxes.
Power Distribution Systems Using Raised Access Floor
Thanks to their fine design which allows for raised access floors avail-
able in offices even limited to 65mm height, the power distribution 
systems for raised access floor are perfect solutions offering ease of 
installation, safety and power distribution.

• Introduced wit two current options, 63A and 80A, Dabline complies 
with the IEC 61439-6 standard. Nevertheless, the product is certified 
by DEKRA, an international test lab specialized in this segment.
General Specifications of Underfloor Power Distribution Systems
• Tulip-shaped receptacles for spring and double contact structure,
• Alignment guides and click-fit assembly,
• 1200-2400-3000 mm busbar module sizes,
•  Max. 65 mm busbar height including the outlet plugs,
(Adds up to 130 mm when used in combination with an outlet box)
• IP55 protection class,
• According to UL-94 Standard, “V2” flame resistant plastics,
• Color options for UPS Grid connection busbars.
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TESİD’in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı 
Netaş CEO’su C. Müjdat Altay Oldu

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği’nin (TESİD) 28. Olağan Ge-
nel Kurul toplantısında, Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, 2018-
2019 dönemi TESİD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Seçimlerin ardından, bir açıklama yapan Altay, “Türkiye’yi geleceğe 
taşıyacak endüstrilerin başında elektronik ve bilişim sanayi geliyor. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 hedefleri kapsamında ülkemizden 
dünya pazarında belirleyici rolü olacak teknoloji markaları çıkar-
mak, elektronik ve bilişim sektörlerini ülkemiz ekonomisinin yüksek 
katma değer üreten lokomotifi haline getirmek istiyoruz. Bunun bir 
ayağı start-up’ları destekleyerek bilişim ekosistemini güçlendirmek, 
diğer ayağı ise KOBİ’lerin dijitalleşme yolcuklarını kolaylaştırarak 
ekonomiye katkılarına hız kazandırmaktır.
Yeni yönetim kurulu olarak sloganımız ‘Türkiye’nin geleceği gençler-
dedir’ olacak. Düşünen, araştıran, sorgulayan, risk alan, yeni şeyler 
denemeye ve inovasyona açık olan bireyler ülkemizi her alanda daha 
da ileriye taşıyacak. Bu anlayışla, yeni yönetim olarak bizler de ge-
rek ülkemizdeki girişimci gençlerimizi, gerekse derneğimiz içindeki 
‘Genç TESİD’ oluşumunu daha da fazla destekleyeceğiz.
TESİD çatısı altındaki Genç TESİD Topluluğu, elektrik-elektronik, 
bilgisayar, endüstri, yazılım mühendisliği ve ilgili alanlarda okuyan 

öğrencileri iş hayatına daha donanımlı hazırlama ve sektöre kali-
teli mühendis sağlama amacıyla kuruldu. Buradaki gençlerimiz, 
elektronik ve yazılım sanayinin ülkemizde gelişmesi, tanınması ve 

öneminin anlaşılması için çeşitli öğrenci kulüpleri ve platformlar ile 
çalışmalar yapıyorlar.
TESİD olarak yeni dönemde, ülkemizin yüksek kapasiteli insan kay-
nağını, akımları takip eden değil, bizzat başlatan ve teknoloji üreten 
bir noktaya çekmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
C. Müjdat Altay, 2010-2011, 2012-2013 ve 2014-2015 dönemlerin-
de de TESİD Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştı.
TESİD 2018-2020 Dönemi Yönetim Listesi 
Yönetim Kurulu (Asil Üyeler):  C. Müjdat Altay-Netaş, Y. Suat 
Bengür-Aselsan, Can Gür-Canovate, Faik Erem-Entes, Vural Akman-
Empa, Mete Sans-Alkron, Davut Yılmaz-Stm, Şakir Yaman Tunaoğlu-
Karel, Prof. Dr. Sıddık Yarman-Savronik. 
Denetim Kurulu (Asil Üyeler):  Aziz Can Yücetürk-Vodafone, Ah-
met Tarık Uzunkaya-Entes, Kenan Işık-Savronik. 
Yüksek Danışma Konseyi (Asil Üyeler):  Faik Eken-Aselsan, Lütfi 
Yen-Elkron, Şükrü Kutlutürk-Telekom, Hasan Süel-Vodafone.
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Elektrik Arz Güvenliği Mekanizmaya Bağlandı

Elektrikte arz ve sistem güvenliğini sağlayıp korumaya ve geliş-
tirmeye yönelik kapasite mekanizması kuruldu. Öncelik yerli 
kaynak kullanan ve 10 yaşından genç santrallere. Amaç mevcut 

santrallerin yaşaması, yeni yatırımların sürmesi. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan 
Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği yürürlüğe girdi. 
Yönetmelikle elektrik arz güvenliğinin sağlanması için yedek kapa-
site de dâhil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturul-
ması ve/veya uzun dönemli sistem güvenliğinin temini için güvenilir 
kurulu güç kapasitesinin korunması amaçlanıyor. 
Mekanizmayı TEİAŞ İşletecek 
Yönetmelik Kapsamında kurulacak kapasite mekanizması, Türkiye 
Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından işletilecek. Yönet-
melikle, hangi santrallerin kapasite mekanizması içinde yer alabile-
ceği, yerli kaynaklara verilecek öncelikler, kapasite ödemelerine esas 
yıllık bütçenin belirlenmesi, bütçenin nasıl kullanılacağı ve hangi 
aralıklarla ilgililere kapasite ödemesi yapılacağı düzenleniyor. 

Yönetmelik ayrıca, kapasite ödemelerine esas maliyet bileşenlerinin 
hesaplanmasını, mekanizmada yer alan santrallere yapılacak ka-
pasite ödemelerinin hesaplanmasını ve ödeme yapılmasına engel 
teşkil eden hususlara dair usul ve esasları da içeriyor. 

Arz Güvenliğini Korumaya Katkı Bedeli 
TEİAŞ, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli ye-
dek kapasite de dâhil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin 
oluşturulması ve/veya muhafazası için yıllık olarak belirlenen bütçe 
dahilinde üretim lisansı sahibi tüzel kişilere kapasite ödemesi yapa-
cak. (Enerji Günlüğü) Kapasite mekanizmasına dahil olan üretim te-
sislerine yapılan kapasite ödemeleri, birim sabit ve değişken maliyet 
bileşenleri ile nihai piyasa takas fiyatı parametrelerinden hareketle 
belirlenecek. Kapasite mekanizması kapsamında bir takvim yılı için 
belirlenen bütçe ilgili yılın iletim tarifesi hesaplamalarında dikkate 
alınacak. İletim tarifelerinde dikkate alınan bütçenin kullanılmayan 
kısmı iletim tarifelerine ilişkin mevzuat kapsamında gelir düzeltme-
lerinde dikkate alınacak. 

elektrik
electric





128

haberelektrik
electric

Mekanizmaya Katılabilme Şartları 
Kapasite mekanizmasından yararlanmak isteyen santral sahipleri, 
yararlanmak istedikleri yıldan önceki yılın Ekim ayının 15’inci gü-
nüne kadar başuru yapmak zorundalar. Her bir santral için ayrı ayrı 
yapılacak başvurular sırasında, ilgili tesislerin kapasite mekaniz-
masında yer almak için gerekli şartları taşıdığını gösteren bilgi ve 
belgeler ibraz edilecek. TEİAŞ, başvuruları değerlendirerek kapasite 
mekanizmasından yararlanacak tesisleri en geç Ekim ayının son 
günü internet sitesinden duyuracak. 
Kamu Santralleri Ve Nükleer, Mekanizma Dışı 
Kamu payının yüzde elliyi aştığı santraller kapasite mekanizması 
içinde yer alamayacak. Yap işlet ve yap işlet devret sözleşmesi bu-
lunan ve anlaşma süresi dolmuş olsa da bu anlaşmalar kapsamın-
da faaliyette bulunan/bulunmuş santraller de mekanizmaya dahil 
edilmeyecek. Özelleştirme ihalesini kazanmak suretiyle kurulan 
santraller ile uluslararası sözleşmeler kapsamında kurulan nükleer 
enerji üretim santralleri de kapasite mekanizması desteklerinden 
yararlanamayacak. 
YEKDEM’ciler de Mekanizma Dışında Tutulacak 
Teşvik sürelerini tamamlamış olsalar dahi, herhangi bir zamanda 
YEKDEM’den yararlanan veya yararlanma hakkı bulunan santraller 
ile bundan sonraki özelleştirme ihalesi yapılacak santraller de kapa-
site mekanizması kapsamı dışında tutuldu. 
Kurulu Güç Alt Sınırı 100/50 Mw 
Kurulu gücü 100 MW’nin altındaki santraller kapasite mekanizması 
desteklerinden yararlanamayacak. Kurulu güç alt sınırı, yerli kay-
naklara dayalı elektrik üretimi yapan santraller için 50 MWe olarak 
uygulanacak. 
Öncelik Genç Santrallerin
Kapasite mekanizmasında yer alabilmek için santrallere yaş sınırla-
ması da getirildi. Buna göre, kapasite mekanizması içinde yer alacak 
santrallerin, 10 yaşından genç olması gerekiyor. Ancak yerli kaynak 
kullanan santraller bu yaş sınırlamasından etkilenmeyecek. Santral-
lerin yaş hesaplamasında tesislerin ilk ünitesinin geçici kabul tarihi 
esas alınacak. 
Verimlilik Oranı Yüksek Olmalı
Yerli kaynak kullanmayan santrallerin, kapasite mekanizmasından 
yararlanabilmesi için geçici kabul aşamasında yüzde 50 ve üzerinde 
bir verimliliğe sahip olması gerekiyor. Verimlilik hesaplamalarında 
doğalgaz santralleri için üst ısıl değer baz alınacak. 
HES, RES ve GES’ler Mekanizmada Yok
Kapasite mekanizması içinde suya (hidroelektrik), güneşe ve rüzga-
ra dayalı elektrik üretim santralleri yer alamayacak. HES’lerin me-
kanizma dışında tutulmasının nedeni, Enerji Günlüğü barajlardaki 

su seviyelerinin kontrol edilemeyişi. Güneş ve rüzgar santrallerinin 
de kesintisiz üretim yapamayışı, bu tesislerin kapasite mekanizması 
dışında tutulmasını gerektiriyor. 
Ödeme Miktarı TEİAŞ’ın Önerisi, Kurul’un Onayı İle 
Kapasite mekanizması kapsamında verilecek destek miktarı TEİAŞ 
tarafından önerilip Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafın-
dan onaylanarak belirlenecek. Bir sonraki takvim yılında yapılacak 
kapasite ödemelerinin yıl içerisindeki fatura dönemlerine dağılımı 
da aynı yöntemle belirlenecek. Bu konulardaki öneriler TEİAŞ tara-
fından Ekim sonunda Kuruma sunulacak ve Kurul tarafından aynen 
veya değiştirilerek Kasım ayı içinde onaylanacak.
Santral Yatırımları Sürsün Diye 
Kapasite ödemelerine esas yıllık ve fatura dönemi bazındaki büt-
çenin belirlenmesinde, sistemde ihtiyaç duyulan ilave kapasitenin 
ya da korunması gereken kapasitenin büyüklüğü dikkate alınacak 
kriterlerin başında geliyor. Tahmini santral yatırım maliyetleri ve bu 
yatırımlar için ihtiyaç duyulan finansman maliyetlerinin seviyesi de 
bir diğer kriter. 
Mevcut Santraller Yaşasın Diye 
Elektrik üretiminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması da kapa-
site mekanizmasının hem gerekçesi hem de ödeme miktarlarının 
belirlenmesinde dikkate alınacak bir diğer önemli kriter. Kapasite 
mekanizması ödemelerinin iletim tarifeleri üzerindeki etkisi ile gün 
öncesi piyasasında oluşan nihai piyasa takas fiyatlarının seyri de, yıl-
lık ödeme miktarının belirlenmesi sırasında dikkate alınacak. Fatura 
dönemi bazında oluşacak destekleme tutarı ihtiyacı da bir başka 
ödeme tutarı belirleme kriteri. 
Kapasite Bütçesi Aşılamayacak 
Kapasite mekanizması kapsamında belirlenen yıllık bütçe, fatura 
dönemlerine pay edilerek ödenecek. Bir fatura dönemindeki öde-
meler o döneme ait bütçenin altında kalırsa, artan kısım bir sonraki 
fatura dönemine aktarılacak. Yılın son fatura dönemine ilişkin öde-
melerden sonra bütçeden para artmışsa, bu kısım bir sonraki takvim 
yılına aktarılmayacak. 
Fatura Ödemeleri Formüllere Bağlandı 
Kapasite mekanizması kapsamında üretim tesislerine yapılacak 
ödemeler bir formülle belirlenecek. Söz konusu formülde, ilgili sant-
ralin kapasitesi, üretim maliyetinin muadili santraller ortalamasına 
göre durumu, fatura dönemindeki nihai piyasa takas fiyatı, teklif 
bölgesi için belirlenmiş piyasa takas fiyatı gibi sabit ve değişken pa-
rametreler yer alıyor. 
Mekanizma Ödemesi 30 Gün İçinde
Kapasite mekanizması kapsamında elektrik üretim santrallerine ya-
pılacak kapasite ödemeleri, fatura döneminin bitişinden itibaren 15 
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gün içerisinde hesaplanarak ilgili lisans sahibi tüzel kişilere bildirile-
cek ve internet sayfasında duyurulacak. Belirlenen tutarlar, 30 gün 
içerisinde ilgili tüzel kişiye ödenecek. 
Ödeme Önceliği de Yerli Kaynağa 
Kapasite mekanizması yönetmeliğinde, bu kapsamda yapılacak 
ödeme tutarı bütçenin üzerine çıkarsa nasıl hareket edileceği de be-
lirleniyor. Her bir fatura dönemi için önceden belirlenmiş bütçenin, 
tüm santraller için hesaplanan kapasite ödemelerinin toplamından 
küçük olması halinde, öncelikle yerli kaynaklara dayalı santrallerin 
kapasite ödemeleri yapılacak. Kalan tutar olması diğer santrallere 
ödenecek. Bütçe sadece yerli kaynakla çalışanlara ödeme yapılma-
sına yetiyorsa, yerli olmayan kaynaklardan üretim yapan santrallere 
ilgili fatura dönemi için kapasite ödemesi yapılmayacak. 

Kapasite Kullanım Oranına Alt Sınır 
Kapasite mekanizması kapsamında çalışan santrallerin kapasite 
kullanım oranları da sürekli takip altında tutulacak. Son dört çey-
rekte ağırlıklı ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 15’in altında 
kalan santrallere herhangi bir kapasite ödemesi yapılmayacak. Bu 
oran, http://enerjigunlugu.net yerli kaynaklarla çalışan santraller 
için yüzde 10 olarak uygulanacak. Yeni işletmeye geçen santrallere, 
ilk ünitesinin işletmeye girmesinin üzerinden dört çeyrek geçinceye 
kadar kapasite kullanım oranı ne olursa olsun, ödeme yapılacak. 
İthal Kömürcü Yerli Linyit Yakarsa 
Kapasite mekanizmasında, ithal kömür-yerli kömür ayrımı da net 
şekilde yapılmış durumda. İthal kömür santralleri, bir fatura dönemi 

içerisinde yerli kömürden elektrik üretirse, yerli kömür kullanılarak 
yapılan üretim miktarı oranında kapasite ödemesinden yararlana-
cak. 
Formül ve Değişkenleri EPDK Belirleyecek
Kapasite ödemelerinin hesaplanmasında dikkate alınan sabit mali-
yet bileşeni, değişken maliyet bileşeni ve öngörülen kapasite kulla-
nım oranı her kaynak türü için ayrı ayrı olmak üzere Kurul tarafından 
belirlenecek. Sabit maliyet bileşeninin hesaplanmasında ilgili kay-
nak türüne ait kapasite kullanım oranı, ilk yatırım maliyeti, döviz 
kuru, faiz oranı, kaldıraç oranı, kapasiteye bağlı iletim bedelleri ve 
işletmeye ilişkin sabit giderler gibi parametreler dikkate alınacak. 
Bu parametreler her bir santral için ayrı ayrı alınmayacak, ilgili kay-
nak türünü temsil eden verilerden hareketle belirlenecek. 
Kur ve Enflasyon Dikkate Alınacak
Değişken maliyet bileşeni ise ilgili kaynak türüne ait yakıt maliyetle-
ri ve verimlilik oranı ile değişken nitelikteki iletim tarifeleri gibi pa-
rametrelerden hareketle belirlenecek. Sabit maliyet bileşeni ve de-
ğişken maliyet bileşeninin belirlendiği Kurul Kararında bu bedellerin 
güncellenmesine ilişkin hükümlere de yer verilecek. Sabit maliyet 
bileşeninin güncellenmesinde döviz kuru, enflasyon ve kapasiteye 
bağlı iletim bedelleri parametrelerinde meydana gelen değişimler 
dikkate alınacak. Değişken maliyet bileşenleri fatura dönemleri iti-
bariyle güncellenecek. Güncellemede enflasyon ve üretim miktarına 
bağlı iletim bedelleri ile varsa yakıt maliyeti parametrelerinde mey-
dana gelen değişimler dikkate alınacak. 
Bu Yıl Başlıyor, Başvurular Ay Sonuna Kadar
Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği, uygulamanın 
bu yıl içinde başlamasını öngörüyor. Genel hükümlerde yer verilen 
tarihler geçtiği için yönetmeliğin geçici maddelerinde 2018 yılında 
uygulanacak kapasite mekanizmasına yer verildi. Buna göre, 2018 
yılında kapasite mekanizmasından yararlanmak isteyen tesisler  31 
Ocak 2018 tarihine kadar başvurabilecek. TEİAŞ, bu başvuruları de-
ğerlendirerek, 2018 yılında kapasite mekanizmasından yararlana-
cak tesislerin listesini en geç 15 Şubat 2018 günü internet sitesinden 
duyuracak. 
Yılbaşından İtibaren Yararlanacaklar
Kapasite Mekanizması Yönetmeliği, sadece bu yıla özgü olmak üze-
re, geçmişe yürüyecek. 2018 yılı kapasite mekanizması kapsamında 
yer almaya hak kazanan santrallere yapılacak ödemeler için 1 Ocak 
2018, başlangıç tarihi olarak uygulanacak. 2018 yılında yapılacak 
kapasite ödemelerine esas yıllık bütçeye ve bütçenin yıl içerisindeki 
fatura dönemlerine dağılımına dair öneri TEİAŞ tarafından 31 Ocak 
2018 tarihine kadar EPDK’ya sunulacak. 
Mehmet KARA / Enerji Günlüğü
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Elektrik İle Isınmak 9 Kat Daha Pahalı

Dicle Elektrik Dağıtım, Enerji Verimliliği Haftası’nda enerji tü-
ketimiyle ilgili ilginç bir veriye dikkat çekti. Örnek veriye göre; 
elektrikle ısıtılan 125 metrekare büyüklüğündeki 3+1 evin ay-

lık elektrik masrafı, doğalgazla ısıtılan aynı büyüklükteki evin aylık 
elektrik masrafından 9 kat daha pahalıya geliyor. Elektrikle ısınmanın 

aile bütçesine getirdiği yük bakımından ise, doğalgaza oranla yakla-
şık 3,5 kat daha pahalıya mal olduğu görülüyor.
Güneydoğu’daki altı ilde yer alan 1 milyon 750 bin müşterisine daha 
iyi hizmet sunmak, kaliteli ve kesintisiz elektrik vermek için çalışma-
larına aralıksız devam eden Dicle Elektrik Dağıtım, Enerji Verimliliği 
Haftası kapsamında bilinçli enerji kullanımına dikkat çekmek ama-
cıyla bir veri yayınladı. Buna göre, 3 elektrikli ısıtıcı kullanılan 125 
metrekarelik 3+1 ev ayda 3.759 kilovat elektrik enerjisi harcarken, 
doğalgazla ısıtılan aynı büyüklükteki bir evde 423 kWh enerjisi tü-
ketileceği belirtildi. Aile ekonomisine etkisi bakımından, elektrik ile 
ısıtılan evlerde elektrik kullanım bedeli 9 kat daha pahalıya gelirken, 
harcanacak doğalgaz bedeli göz önüne alındığında bile elektrikli 
ısınma 3,5 kat daha pahalı kalıyor. Elektrikli ısınmayı tercih edenler, 
hem enerji verimliliği bakımından, hem de aile bütçesinde kayba 
uğruyor.
Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, “Enerjinin ge-
reği kadar ve bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak için bölge hal-

kımızı, özellikle yarının büyükleri çocuklarımıza enerji verimliliğinin 
önemini anlatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kışın ısınmak 
için, yazın soğutmak için elektrik kullanmayı tercih edenler hem 
doğal kaynakların tüketilmesine, hem ülkemizin ekonomisine, hem 
de başka insanların haklarına aldırış etmeden sorumsuz bir davranış 

ortaya koymuş oluyor. Biz bölgemizdeki insanların, bu konudaki so-
rumluluklarını daha fazla üstleneceklerine inanıyoruz” dedi.
Bölge Okullarında Sunumlar Yapılacak
Dicle Elektrik Dağıtım uzmanları, Enerji Verimliliği Haftası süresince 
sorumluluk bölgesindeki Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batma, Si-
irt ve Şırnak illerinde ilköğretim 2. kademe öğrencileri ile bir araya 
gelerek ‘Enerji Verimliliği’ sunumları yapacak, soruları yanıtlayacak. 
Enerji Verimliliği sunumları hafta boyunca her gün farklı bir okulda 
devam edecek.
 Yatırımlar 2018’de 1,6 Milyar Liraya Yükselecek
Yıllık ortalama elektrik tüketimi 22 milyar kWh saat dolayında olan 
bölgede, özelleştirmeden bu yana gerçekleştirilen yaklaşık 1,2 mil-
yar liralık yatırımla birlikte kayıp kaçak oranı yıl bazında düzenli 
olarak azalıyor.
Dicle Elektrik’in 2018’de yapacağı 400 milyon liralık yatırımla toplam 
enerji yatırımı bu bölgede 1,6 milyar lirayı bulacak.
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Suudi Arabistan Elektrikli Araba İşine Start Verdi

Suudi Arabistan, petrole olan bağımlılığını azaltmak ve çevreyi 
korumak için elektrikli araba projesine start verdi. 3 Japon fir-
mayla görüşülen proje kapsamında 3 elektrikli model geliştiri-

lecek. Suudi Elektrik Şirketi (SEC), ile 3 Japon firma arasında “Krallık 
Elektrikli Araba Projesi” kapsamında imzalar atıldı. Projenin amacı 
içten yanmalı motorların yarattığı kirliliği minimize ederek çevreyi 
korumak ve ülkenin petrol bağımlılığını düşürmek politikasının bir 
parçası olarak sunuldu.
Suudi tarafının yanı sıra anlaşmada Nissan ve Tokyo Elektrik Şirketi 

yetkilileri de hazır bulundu. Anlaşma kapsamında elektrik enerji-
sinin başta otomotiv endüstrisi olmak üzere modern teknolojilere 
transferinin yapılması öngörülüyor. 

Proje sayesinde araçların yarım saatten az sürede şarj edilmesini 
sağlayacak bir mekanizma geliştirilecek ve Nissan tarafından SEC’e 
3 adet elektrikli araba sağlanacak. 
Takawaka isimli bir başka Japonya menşeli firma ise hızlı şarj tara-
fından ve bu tür araçların kullanımının genişlemesindeki uluslarara-
sı trendin takibinden sorumlu olacak. 

elektrik
electric





136

haber

www.sektorumdergisi.com          Şubat  February  2018

Elektrik Faturasının Yüzde 30’u Devletten

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun merakla beklediği ve son 
KHK ile Ekonomi Bakanlığı’na devredilen Cazibe Merkezleri 
Programı’nda detaylar belli oldu. KDV istisnası, gümrük vergisi 

muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren desteği, faiz desteği-
nin yer aldığı programda enerji faturalarının da azami yüzde 30’unu 
devlet karşılayacak. 

Resmî Gazete’de yayımlanan programa göre, destekler altıncı bölge 
şartlarına göre uygulanacak. Program kapsamındaki destek unsur-
ları arasında; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, 
sigorta primi işveren desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, sigor-
ta primi desteği, gelir vergisi stopajı desteği bulunuyor.
23 İli Kapsayacak
Daha önce belirlenen Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, 
Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, 
Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak 
Tunceli ve Van’ın bulunduğu 23 ile yönelik program kapsamında, 
enerji desteği de verilecek.
Faturanın Yüzde 30’u Devletten
Bu destek, yatırımın işletmeye geçmesinin ardından, sabit yatırım 
tutarının yüzde 25’ini aşmayacak. Aylık elektrik giderinin en fazla 
yüzde 30’u, 3 yıl süreyle Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılana-
bilecek. Enerji desteği 3 yıl içinde işletme bazında 10 milyon liraya 
kadar verilebilecek.

Komite Denetleyecek
Yatırım projeleri Maliye, Kalkınma, Ekonomi, Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlarından oluşan komitede değerlendirilecek. Yılda en az 4 
defa toplanacak komite, belirlenen şehirlerdeki yatırım projelerini, 
illerin refahının ve istihdamının artırılması, göçün azaltılması, eko-
nomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi gibi konulara 
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bakarak değerlendirecek. Komitenin uygun görmesi halinde, prog-
ramın ilk yürürlüğe girdiği tarih olan 22 Kasım 2016’dan itibaren 
yapılan başvurular sonrası düzenlenen teşvik belgeleri de, program 
kapsamındaki desteklerden yararlanabilecek. 
Desteklenmesi uygun bulunan yatırımlar için son müracaat tarihi, 
2020 yılının sonu olacak. Program kapsamında 350 binin üzerine 
istihdam hedefleniyor. Geçtiğimiz dönemde programa 3 bin 380 
firmanın başvurduğu biliniyor.
Minimum Yatırım Şartı
İmalat sanayi yatırımlarının yapılacağı 23 şehir içerisinden Tunceli, 
Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır ve Erzincan’da sabit yatırımın, 
asgari 2 milyon lira olması gerekecek. Hakkâri, Bingöl, Siirt, Kars, 
Bitlis, Şırnak ve Muş’ta ise bu şart en az 4 milyon lira olarak öngö-
rüldü. Program kapsamındaki diğer şehirlerde (Ağrı, Batman, Elâzığ, 
Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa) ise 
asgari sabit yatırım tutarı en az 5 milyon lira olarak belirlendi.
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Siemens Türkiye, Mühendislik Kurulu ile Topluma 
Katkıda Bulunmaya Devam Ediyor

Mühendislik mükemmelliğini elde etmek, bilgi paylaşımı sağ-
lamak ve mühendislik katkısını topluma daha iyi yansıtmak 
amacıyla hayata geçirilen Siemens Mühendislik Kurulu, 

Teknik Mentorluk Programı ile şirket çalışanlarının yetkinliklerini 
artırmak ve şirket içi iletişimi geliştirmek için çalışmalarını sürdürü-
yor. Son olarak sosyal sorumluluk konularına da odaklanan Siemens 
Mühendislik Kurulu, Darüşşafaka Robot Kulübü’ne süreç ve kaynak 
açısından destek olurken, kadın mühendisler konusunda Siemens 
Çeşitlilik Kulübü ile ortak çalışmalar da yürütmeye başladı.

2014 yılında mühendislik mükemmelliğini elde etmek, süreçlerin 
iyileşmesini ve bilgi paylaşımını sağlamak, bu bilgiyi muhafaza et-
mek ile mühendislik katkısını topluma daha iyi yansıtmak amacıyla 
hayata geçirilen Siemens Mühendislik Kurulu; Ulaşım, Bina Teknolo-
jileri, Enerji Yönetimi, Dijital Fabrika, Ar-Ge ve Kurumsal Teknolojiler 
gibi birçok gruptan temsilciyi bünyesinde barındırıyor.
Siemens Türkiye’de gerek teknik gerek sosyal sorumluluk alanların-
da önemli aktiviteler gerçekleştiren Siemens Mühendislik Kurulu, bu 
sayede şirket içi süreçlerin gelişimini sağlama ve doğrudan mühen-
dislik yapan gruplar arasındaki iletişimi güçlendirme misyonuyla 
çalışmalarını sürdürüyor. Siemens Türkiye’de görev yapan ve Mü-
hendislik Kurulu’nun üyesi olan tüm mühendisler, bu sayede bilgi ve 
tecrübelerini sadece teknik alanda değil, sosyal sorumluluk alanında 
da aktif olarak kullanabiliyor.
Son olarak Mühendislik Günü etkinliğinin ikincisini gerçekleştiren 
Siemens Mühendislik Kurulu, şirket bünyesinde görev yapan “Seni-
or” ve “Lead” mühendislere sertifikalarını da dağıttı.
Mühendislik Katkısı Topluma Yansıtılıyor
Günümüzün değişen ihtiyaçları ile Siemens’in gelişen stratejisine 
bağlı olarak, Mühendislik Kurulu bünyesinde yer alan çalışma grup-
ları da değişim gösterebiliyor. Kurulda “İnsan” ve “Kurumsal Hafıza” 
grupları, ana çalışma gruplarını oluşturuyor. Mühendislik Kurulu’nun 
alt çalışma grupları arasında, geleceğin mühendislerini yetiştirme 

sorumluluğuyla oluşturulan “Topluma Mühendislik Katkısı” da bulu-
nuyor. Kurul, gerçekleştirdiği çalışmalarda profesyonel, eylem odaklı 
ve stratejik kararlar almayı amaçlıyor. Kararların uygulanmasında ve 
gerçekleştirilen etkinliklerde, şirket içinde genç çalışanların oluştur-
duğu “Studio Novitas” grubu ile çalışılıyor.
Siemens Türkiye’nin müşterileri ve çalışanlarının yanı sıra toplum 
için değer yaratma faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla yarı ku-
rumsal, yarı sosyal bir kulüp önerisi de Mühendislik Kurulu içinde 
hayata geçiriliyor. Bu kulüp, bir problemin çözümü veya bir ihtiya-
cın karşılanması için bir araya gelip beyin fırtınası yapmayı, yaratıcı 
fikirler üretmeyi ve bu fikirleri proje yönetim teknikleriyle hayata 
geçirmeyi amaçlıyor.

Teknik Mentorluk Programı Başlatıldı
Mühendislik Kurulu, şirket çalışanlarının yetkinliklerini artırmak ve 
şirket içi iletişimi geliştirmek için Teknik Mentorluk Programı’nı da 
başlattı. Program çerçevesinde, kurumsal hafıza oluşturmak, bilgi 
ve veri paylaşımını sağlamak için kurulan ortak veri platformu, mü-
hendislik süreçlerini iyileştirmek ve ortaklaştırmak adına doküman 
yönetimi ve kaynak planlaması çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca mü-
hendislerin çalıştığı projeleri yerinde görmelerini sağlayan ve farklı 
enerji yapılarının izlenmesini sağlayan teknik saha ziyaretlerine, 
Siemens dahilinde gerçekleştirilen online eğitimler, üniversite se-
minerleri, kariyer günlerine katılım, mühendis odaları aracılığıyla 
gerçekleştirilen webinarlar gibi önemli etkinliklere de imza atılıyor.
Siemens Mühendislik Kurulu, farklı sosyal sorumluluk çalışmalarına 
da odaklanıyor. Bu kapsamda Darüşşafaka Robot Kulübü’ne süreç 
ve kaynak açısından destek olan Kurul, kadın mühendisler konu-
sunda Siemens Çeşitlilik Kulübü ile ortak çalışmalar da gerçekleşti-
riyor. Siemens Mühendislik Kurulu, önümüzdeki dönemde Siemens 
Türkiye’nin müşterileri, çalışanları ve toplum için çalışmalarına de-
vam edecek.
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Elektrikli Otomobillere En Fazla Yatırımı 
Almanya Yapacak

Dünya genelinde elektrikli otomobil üretimi için en fazla yatı-
rımı 52 milyar dolar ile Almanya gerçekleştirecek. Almanya’yı 
Çin ve ABD izleyecek. Global otomobil üreticilerinin açıkladık-

ları elektrikli araç yatırım planlarına göre, en fazla elektrikli otomo-

bil yatırımını Almanya gerçekleştirecek. Almanya’nın elektrikli araç-
lara 52 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Almanya’da en büyük 
yatırım ise Volkswagen’den gelecek. Volkswagen, 2030’a kadar 300 
global modelin elektrikli versiyonları için 40 milyar dolar yatırım 
yapacak. Almanya’nın ardından en büyük yatırımı 21 milyar dolar 
ile Çin gerçekleştirecek. ABD’de ise otomobil üreticileri elektrikli 
araçlara en az 19 milyar dolar yatıracaklar. ABD’de General Motor, 
2023’e kadar 20 yeni batarya ve yakıt hücreli elektrikli aracı piyasaya 
sunmayı planlıyor. 
Toplam Yatırım 90 Milyar Dolar
Global otomobil üreticilerinin son dönemde yaptıkları açıklamalar 
bir araya getirildiğinde, hızla büyüyen elektrikli araç sektörü ve ba-
tarya talebine yapılacağı açıklanmış yatırım tutarı 90 milyar dolar 
seviyesine ulaştı. Kaynak: Enerji Günlüğü

Germany will invest the highest amount, $52 bln, into electric car 
manufacturing. Following Germany are China and the USA.
According to the electric car investment plans as announced by global 
automobile manufacturers, Germany will invest the highest amount 
of money into electric cars. Germany is planning to invest $52 bln into 
electric cars. Among the investors, Volkswagen will have the largest 
share in this investment. Volkswagen is set to invest $40 bln into the 
electric versions of 300 globally available makes by 2030.

China will be the second largest investor with $21 bln. Automobile 
manufacturers from the USA, on the other hand, are planning to invest 
$19 bln. In USA, General Motor is planning to introduce 20 electric cars 
with new battery and fuel cells by 2023. 
Total Amount Of Investment Adds Up To $90 Bln
With the announcements made by global automobile manufacturers 
read together, the suggested amount of investment into the rapidly 
growing electric car sector and battery demand adds up to $90 bln.
Source: Enerji Günlüğü
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Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. tesislerinde 
2M Kablo Ürünleri Tercih Edildi

Resmi açılışı 15.01.2018 tarihinde gerçekleştirilen Kazan Soda 
Elektrik Üretim A.Ş. soda külü üretimi tesislerinde 2M Kablo 
enstrümantasyon, kumanda ve kontrol kabloları kullanıldı. 2M 

Kablo, 5 kıtada 73’den fazla ülkede hayata geçirilen önemli proje-
lerin en çok tercih edilen Türk markalarından biridir. Kuruluşundan 
çok kısa bir süre sonra birçok ülkeye ihracat yapmaya başlayan 2M 

Kablo yine ülkemizin en fazla ülkeye ihracı sağlanacak ürün gamı 
olarak nitelendirilen bu projesinin de enstrümantasyon, kumanda 
ve kontrol kablolarını tedarik etti. İhracatını her geçen yıl geliştiren 
2M Kablo, ülkemizin cari açığını azaltacak bu projeye ürünleri ile kat-
kı sağlamanın haklı gururunu yaşamakta. 
Açılışı 15 Ocak 2018 gerçekleşen Kazan Soda Elektrik Üretim Tesis-
leri, 1998 yılında Ankara’nın Kahramankazan ve Sincan ilçe sınırları 
içerisinde keşfedilen trona cevherini çıkarmak, işletmek ve ekono-
miye kazandırmak amacıyla kuruldu. İnşasına,11 Şubat 2011 tari-
hinde başlanılan Kazan Soda Elektrik Üretim Tesisleri tam kapasite 
ile üretime geçiyor. 

Officially opened for business on 15 Jan 2018, soda ash production plant 
of Kazan Soda Electricity Generation Inc. is equipped with instrumenta-
tion, operating and control cables provided by 2M Kablo. 2M Kablo is one 
of the go-to brands from Turkey for important projects held in more 
than 73 countries on 5 continents. Having been exporting to many 
countries since it was established, 2M Kablo was designated as the sole 

supplier of instrumentation, operating and control cables used in this 
important project to operate in a product range which is expected to 
be exported to many countries. With export numbers increasing every 
other year, 2M Kablo is proud to contribute in this project with its prod-
ucts which will narrow the current account deficit. 
Became operational with a grand opening on 15 Jan 2018, manufac-
turing plant of Kazan Soda Electricity Generation Inc. was built with 
the aim to extract, process and monetize soda ash which was discov-
ered in Kahramankazan and Sincan, Ankara. It was 11 Feb 2011 when 
the groundbreaking of the manufacturing plant was made and now it 
will be operating at full capacity. 
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Avrupa’nın en büyük doğal Ağır Soda Külü ve Sodyum Bikarbo-
nat üreticisi olması planlanan Kazan Soda Elektrik Üretim tesisi 
Ankara’nın kuzeybatısında, Ciner Grubu’nun, 1.5 milyar dolarlık 
yatırımla inşa edilmiştir. Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. dünyadaki 
ticaret hacmi 15 milyar dolar olan ve en fazla ticareti yapılan onuncu 
kimyasal olarak nitelendirilen soda külünün üretimini gerçekleştire-
cek. Kazan Soda, 2.7 milyon ton üretim kapasiteli soda külü tesisi 
yatırımıyla toplamda 2200 kişilik istihdam rakamına ulaşmayı he-
defliyor. Dünyanın en büyük ölçekli çözelti madenciliği, soda külü 

üretim tesisi, 380 MWe ve 400 ton buhar üretimi ile Türkiye’nin en 
büyük üretim kapasiteli kojenerasyon tesislerine sahip Kazan Soda 
Elektrik Üretim A.Ş. üretiminin tamamını ihraç edecek. Dünyanın 
toplam doğal soda külü ihtiyacının yüzde 14’ünü karşılayacak olan 
Kazan Soda Üretim Tesisi yerli ve milli üretimiyle Türkiye’nin cari açı-
ğının kapatılmasına da büyük katkı sağlayacak.
Cam üretiminden kabartma tozuna kadar birçok sektörde kullanılan 
Ağır Soda Külü (Sodyum Karbonat) ve Sodyum Bikarbonat; başta 
Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok bölgesine ihraç 
edilerek ülke ekonomisine önemli ölçüde ihracat geliri sağlanacak.

Intended to become the largest Heavy Soda Ash and sodium bicarbo-
nate manufacturer, Kazan Soda Electricity Generation plant is built 
in Northwest Ankara with $1.5 bln investment of Ciner Group. Kazan 
Soda Electricity Generation Inc. will be producing soda ash, the tenth 
most traded chemical in the world with a total trade volume of $15 bln. 
Kazan Soda is aiming to employ a total number of 2,200 people with 
the soda ash manufacturing plant designed at a production capacity 
of 2.7 mln tons. Owner of Turkey’s largest cogeneration plant with 380 
MWe and 400 tons steam production capacity, and the world’s largest 

solution mining, soda ash manufacturing plant, Kazan Soda Electricity 
Generation Inc. will be exporting 100% of its production. Expected to 
supply approximately 14% of the world’s natural soda ash demand, 
Kazan Soda Electricity Generation Inc. will play an important role in 
narrowing the current account deficit of Turkey with domestic produc-
tion.
Heavily used in several sectors such as glass production and baking 
soda production, Heavy Soda Ash (Sodium Carbonate) and Sodium 
Bicarbonate are being exported to many states in the world, especially 
the European countries, which in return contribute to the national 
economy.
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Mutlusan Elektrik Bayileri ile Birlikte Kıbrıs’taydı
Mutlusan Electricity Visits Cyprus with Its Dealers

15-17 Aralık tarihleri arasında, Mutlusan Elektrik 2017 Kam-
panyaları kapsamında düzenlemiş olduğu Kıbrıs Gezisi’ne hak 
kazanan bayileri ile birlikte Merit Crystal Cove ve Merit Park 

Hotel’de 2 gece 3 gün dolu dolu, keyifli bir hafta sonu geçirdiler.

Mutlusan Elektrik, misafirlerinin gezi boyunca keyifli zaman ge-
çirmeleri için titizlik ve özenle yürütülen bir çalışma gerçekleştirdi. 
Seyahat süresince misafirlerine, Mutlusan Elektrik Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Sn. Hıdır Kaçmaz ile Satış ve Pazarlama Müdürü 
Zeynel Yılmaz ve Bölwge Sorumlularımızdan Ali Rıza Kaçmaz, Özcan 
Başar, Hakan Şişli, Özgür Elmas da eşlik ettiler.

Mutlusan kampanyası ile geziye hak kazanan bayiler 3. günün so-
nunda İstanbul’a eğlenmiş ve gerçekleştirilen kültür turlarından ke-
yif almış olarak dönüş yaptılar. Bayiler, yoğun çalışma temposunun 
arasında, yıl sonuna doğru gerçekleştirilen bu seyahatin, hem din-
lenmek hem de keyifli vakit geçirmek için önemli bir fırsat olduğunu 
dile getirdiler.

Mutlusan Electricity has been to Cyprus for 3 days and 2 nights at Merit 
Crystal Cove and Merit Park Hotel between 15th and 17th December 

with its dealers who are entitled to the Cyprus Tour as part of the com-
pany’s 2017 Campaigns.

Mutlusan Electricity has organized a meticulous program in order for 
its guests to enjoy their visit. Hıdır Kaçmaz, Vice Chairman of Mutlusan 
Electricity, along with Zeynel Yılmaz, Sales and Marketing Director, 
and Ali Rıza Kaçmaz, Özcan Başar, Hakan Şişli, Özgür Elmas, Regional 
Representatives, accompanied the guests of the company throughout 
their stay.
Entitled for a trip as part of the Mutlusan Campaign, dealers returned 
to Istanbul with satisfaction of the cultural tours they have been to. 
Dealers noted that the Cyprus Tour was a chance for them to take a 
break from their busy schedule and to rewind by the New Year’s.
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Prysmian Group Türkiye’nin Erzurum’daki CPR 
Seminerine Yoğun İlgi 

Avrupa Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin kablolar için kanunen 
zorunlu olmasından sonra, Prysmian Group Türkiye, düzenle-
diği seminerlerle sektörü bilgilendirmeye devam ediyor. 2017 

yılını CPR çalışmalarıyla yoğun bir şekilde geçiren firmanın, 2018 yılı 
CPR seminerlerinde ilk durağı Bölge A-Takımı Yetkili Satıcısı Timur 
Elektrik’in desteği ile Erzurum oldu. 

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında li-
deri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Prysmian Group Türkiye, 
1 Temmuz 2017’de kanunen zorunlu olan, Yapı Malzemeleri Yönet-
meliği hakkında sektörü bilgilendirmek üzere yaptığı çalışmalara, 
2018 yılında da hız kesmeden devam ediyor. 
Türk kablo sektöründe CPR sertifikasını alan ilk firma olan Prysmian 
Group Türkiye, Mayıs 2017’de Mudanya fabrikasında, farklı gruplar-
dan sektör temsilcilerini 8 ayrı seminerle bir araya getirdi. CPR’ın 
yürürlüğe girmesinden sonra ise, Gaziantep ve Antalya’ya giderek, 
sektör ilgililerini düzenlediği seminerlerde buluşturdu. 2018 yılında 
da CPR çalışmalarına aynen devam etmeyi planlayan Prysmian Gro-

up Türkiye, 12 Ocak günü Erzurum Polat Resort Otel’de, yılın ilk CPR 
seminerini düzenledi. A-Takımı yetkili satıcıları arasına 2017 yılında 
katılan Timur Elektrik’in de desteği ile düzenlediği seminere ilgi çok 
yoğundu. Yılın ilk CPR seminerine, Erzurum ve Erzincan Elektrik Tek-
nisyenleri Odaları, diğer Kamu ve Özel İştirakleri ile birlikte 185 kişi 
katıldı. 

Farklı şehirlerde yapılan seminerlere, sektör temsilcilerinin yoğun 
ilgi gösterdiğini belirten Prysmian Group Türkiye Pazarlama ve İş 
Geliştirme Direktörü Tamer Yavuztürk, “2012 yılından itibaren yürüt-
tüğümüz “Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir...” girişimimizde üzerinde 
durduğumuz kaliteli ve güvenli ürün yolculuğumuzdaki önemli etap-
lardan birisi olan CPR konusunda da bir ilke imza atarak, sektördeki 
uzmanlığımızı ve liderliğimizi bir kez daha gösterdik. Mayıs ayındaki 
lansman sonrasında, Gaziantep ve Antalya’da düzenlediğimiz semi-
nerlere paydaşlarımızın ilgisi oldukça yüksekti, onlardan çok iyi geri 
dönüşler aldık. CPR, 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da Türk 
kablo sektörünün en önemli konu başlığı olmaya devam edecek. Biz 
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de 2017 yılında olduğu gibi, 2018 yılında da sektörü bilgilendirme-
ye devam edeceğiz. Erzurum’da başladığımız bu seriyi, yıl içerisinde 
farklı şehirlerde sürdürmeyi hedefliyoruz.” dedi.   Toplantı, Prysmian 
Group Türkiye Bölge A-Takımı Yetkili Satıcısı Timur Elektrik’in firma 
sahibi Erdinç Timur ile Prysmian Group Türkiye Yurtiçi Satış Direktörü 

Etem Bakaç’ın katılımcılara teşekkür etmesinden sonra, sıcak bir or-
tamda yenen akşam yemeği ile sona erdi. 
CPR Bilgilendirmeleri 2017 Yılının Mayıs Ayında Başladı 
Türk kablo sektöründe CPR sertifikasını alan ilk firma olan ve bu 
konudaki uzmanlığı ile sektörün öncülüğünü üstlenen Prysmian 
Group Türkiye, CPR konusunda bilgilendirme çalışmalarına Mayıs 
ayında sektör temsilcilerine yönelik olarak gerçekleştirdiği 8 ayrı 
seminerden oluşan bir lansman ile başladı. Bu kapsamda ilk olarak, 
9 Mayıs’ta, proje, müteahhitlik ve taahhüt firmaları yetkililerini Mu-
danya’daki fabrikasında bir araya getirerek bilgiler verdi. Bu toplan-
tıyı 10 Mayıs’ta A-Takımı yetkili satıcıları, 17 Mayıs’ta alt bayileri ve 
18 Mayıs’ta A-Takımı yetkili satıcıların çalışanları ile yapılan toplan-
tılar takip etti. Sonrasında ise, 23 Mayıs’ta İzmir, 24 Mayıs’ta Bursa ve 
25 Mayıs’ta da Ankara Elektrik Teknisyenler Odası’nı, konu hakkında 
bilgilendirmek üzere fabrikasında konuk etti. Mayıs ayı içerisinde 
toplamda 647 sektör temsilcisine, iş konularına göre özelleştiril-

miş seminerler veren Prysmian Group Türkiye, CPR’ın Türkiye’de 1 
Temmuz’da kanunen zorunlu olması sonrasında ise, bilgilendirme 
seminerlerine Gaziantep’ten başladı. 10 Temmuz’da gerçekleşen 
seminere, 65 kişi katıldı. Türk kablo sektörü temsilcileri tarafından 
yoğun ilgi gösterilen seminerlerin, bir sonraki adresi ise Antalya 

oldu. 20 Eylül tarihindeki bu seminere ise, 55 kişi katılım gösterdi. 
2017 yılında olduğu gibi, 2018 yılında da sektörün en önemli konu 
başlığını oluşturacak CPR hakkındaki çalışmalarına, Prysmian Group 
Türkiye 12 Ocak’ta Erzurum’da düzenlediği seminer ile devam etti. 
Yeni Yönetmelik Sektöre Neler Getiriyor?
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, yapılarda kullanılan malzemelerinin 
temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarını ve malzeme-
lere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını belirlerken, CPR sertifika-
sı kabloların yangına tepki performanslarını tescil ederek Yönetme-
liğe uygunluğu belgeliyor. 
CPR’ın kablo sektöründeki uygulamalarını düzenleyen EN 50575 
standardı ise, bina ve altyapı dahil olmak üzere, herhangi bir yapıda 
kullanılan güç, kontrol ve iletişim kablolarının yangına tepki per-
formansı gerekliliklerini, bu gerekliliklerle ilgili testleri ve uygunluk 
değerlendirmeleri ile ilgili kriterleri belirliyor.
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Elektriksel Güvenlik Risklerine Karşı 
Korunmak İçin Daha Fazlasını Yapmalıyız

İşleme tesisleri, hastaneler ve fabrikalar gibi elektrik gücünün kri-
tik önemde olduğu binalarda gücün kesintisiz verilmesi esastır. Bu 
tür binalarda gücün güvenilir şekilde temini, elektrik tesisatının 

temelini oluşturan Alçak Gerilimi Dağıtım Panolarına bağlıdır. Bu 
panolardan beklentilerin özellikle operasyonlar ve altyapı zamanla 
genişledikçe artması, bu panoları ark hatalarına maruz bırakmak-
tadır. Bu makalede, Eaton Güç Dağıtımı Ürün Müdürü Bernhard 
Gegenbauer, ark hatalarının arızalarının sonuçlarını araştırmakta ve 
kuruluşların riskleri en aza indirmek için ellerinden gelen tüm ön-
lemleri alıp almadıklarını sorgulamaktadır. 

Elektrik Dağıtım Panosunda meydana gelen ark hatasını göz ardı et-
mek zordur. Pano içerisinde biriken yüksek basınç miktarı, metrekare 
başına 25 tona kadar çıkmakta ve patlama diye nitelendirilebilecek 
bir vakaya neden olarak parçaları havaya uçurmakta, donanımı tah-
rip etmekte ve civardaki herkesin hayatını tehdit etmektedir. Bu ilk 
patlama o kadar hasar verici olmamışsa da, sonrasında uzun süre ça-
lışma kesintisi olasılığıyla birlikte daha büyük riskler getirmektedir.
Eaton tarafından yürütülen yeni araştırmada, tipik bir gıda endüst-
risi tesisinde sadece üretimin durmasının maliyetinin 24 saat içinde 
40.000 Euro’ya kadar çıkabildiği tahmin edilmektedir. Bu kayıpları 
Elektrik Panosunun, olası hukuki işlemlerin ve hepsinin ötesinde 
itibar kaybının maliyeti takip etmektedir. Kısaca, insanlar, mülk ve 
işin sürekliliği açısından hem kısa vadede hem de uzun vadede ciddi 
riskler ortaya çıkmaktadır.Bu somut hasarlara rağmen, ticari binala-
rın altyapısının güvenlik analizinde Elektrik Dağıtım Panoları kolay-

ca göz ardı edilmektedir. Ekipmanlar genellikle gözden uzak bir yere 
yerleştirilmekte ve genel kanıya göre (Uluslararası Elektroteknik 
Komisyonu) IEC 61439 standardının minimum gereklerini sağladığı 
müddetçe Elektrik Panosu kesinlikle güvenli kabul edilmektedir.
Ancak, Eaton’un araştırması, standartlarla uyumlu olmanın güvenli-
ği en üst seviyeye çıkartmak için yeterli olmadığını göstermektedir. 
Eaton yeni teknolojilerin uygulanmasıyla birlikte daha yüksek bir 
güvenlik seviyesine ulaşılabileceğini önermektedir. Sonuç olarak, 
yıkıcı ark hatası riskini ve arızaların beraberinde getirdiği maliyetleri 
daha da azaltmak mümkündür.
Alçak Gerilim Dağıtım Panoları, elektriksel gücün temininde kalp 
rolü oynar. Bina sahipleri ve yöneticilerinin, işletmelere güç sağlayan 
elektrik panosunun IEC standardı, uluslararası standartlar ve elektro 
teknolojinin kullanıldığı tüm alanlara yönelik uygunluk değerlen-
dirme kuruluşunun ortaya koyduğu koşulları karşılaması hukuki 
bir zorunluluktur. İş yerleri, yönetmelikler gereği ekipmanlarını IEC 
61439 standardının uygun versiyonuna göre planlamalı, kurmalı ve 
test etmelidir.
Eaton tarafından yayınlanan Alçak Gerilim Elektrik Tesisatlarında 
Risk ve Güvenlik isimli teknik yazıda, elektroteknik güvenlik uzmanı 
Alfred Mörx, “Alçak gerilim donanımlarının planlanmasının ve uygu-
lanmasının amacı, riskleri bertaraf ederken güvenliği sağlamaktır” 
diye açıklamaktadır.
Bunun anlamı; bina sahipleri ve yöneticilerinin, koruyucu önlemler 
alındıktan sonra kalan tüm risklerin olabildiğince düşük olmasını ve 
“kabul edilebilir en yüksek riski” aşmamasını sağlayabilmeleridir.
Ark hataları bakım mühendisinin pano üzerinde çalışırken iletken bir 
aleti baraların üzerine düşürmesi ile de tetiklenebilir. Ancak, yasal 
sorumluluklarını harfiyen yerine getiren iş yerleri bile ark hatası risk-
lerinden muaf değildir. Enerji tüketen şirketler var olan sistemlerine 
zamanla yeni donanımlar ekleyerek operasyonlarını genişletmek-
tedir. Sonuçta, elektrik panosuna aşırı yük binerek bir ark hatasına 
sebep olabilmekte, bu da sadece donanımın da dahil olduğu mülk 
ve varlıkları tahrip etmekle kalmayıp, işin sürekliliğini de ciddi şe-
kilde engelleyebilmekte ve hayatları tehlikeye atabilmektedir. Bazı 
durumlarda bunun nedeni seçilen elektrik panosunun seçilen uygu-
lama için tamamen uygunsuz olmasıdır. Bu da tehlikeli seviyelerde 
aşırı ısınmaya neden olur. Diğer durumlarda ise ark hatası yanlış ça-
lıştırma, yetersiz bakım veya uygun olmayan ısı ve nemdeki çalışma 
koşulları nedeniyle ortaya çıkar. Ark hataları bakım mühendisinin 
pano üzerinde çalışırken iletken bir aleti baraların üzerine düşürmesi 
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Mörx’e göre: “Bir olay meydana geldiğinde, sadece minimum şartla-
rı yerine getiren elektrik panolarının kabul edilebilir en yüksek riskin 
altına düşme olasılığı çok yüksektir. Eğer ilave bir önlem alınırsa, 
donanımlardaki hasarın boyutu ve/veya ciddi dolaylı hasara neden 
olan iş kesintileri azaltılabilir. Aynı durum tesis içinde veya yakınında 
çalışan elemanların sağlık sorunları için de geçerlidir. İlave önlem-
lerle donatılmış alçak gerilim dağıtım panolarında bir tür ‘güvenlik 
rezervi’ bulunur.”
Güvenliği en üst düzeye çıkartmak için en etkin stratejilerden ikisi, 
öncelikle gerçekleşmesi muhtemel bir hatayı gösteren olağan dışı sı-
caklık yükselmelerinin izlenmesi ve ikincisi de bir ark hatası gerçek-
leşmesi durumunda, şalt panosunu derhal kapatıp hem panoya hem 
de bağlı ekipmanlara gelecek hasarı en alt seviyeye indirebilmek için 
olayın anında belirlenmesidir.
Sıcaklığın izlenmesinde geleneksel termal görüntülemenin kulla-
nılması sınırlı bir anlık görüntü sunmaktadır. Bu da panodaki ana 
alanların tümünü, hatta bazı durumlarda önemli baraları kapsama-
maktadır. Ancak Eaton’un yeni teknolojileri kritik noktalarda sıcaklık 
eğilimlerini sürekli olarak izlemekte ve verileri kablosuz olarak ayrı 
bir kontrolöre göndermektedir. Bu da mühendislerin seçilen zaman 
dilimindeki ısı seviyelerini analiz etmelerini ve buna uygun olarak 
ilave inceleme ve koruyucu bakım uygulamalarına olanak tanımak-
tadır.
Elektrik Panolarının güvenliğinde Eaton’un uzun zamanda elde etti-
ği tecrübe, hasarı en aza indirmek için, şu an piyasadaki en iyi süre 
olan, iki milisaniye içinde panoyu kapatan Arcon ark hatasına karşı 
koruma sistemiyle kanıtlanmıştır. Sektörde genel kabul gören 15 ve 
30 milisaniye arasındaki bir zaman diliminden çok daha hızlı bir süre 
içinde yanıt vererek, sistem hasar düzeyini önemli ölçüde sınırlan-
dırmaktadır.
Eaton, risk seviyesini belirleyip bu seviyeye göre yanıt üretebilme-
leri için, gücün kritik önemde olduğu binalardaki sorumlu kişilerin 
kendilerine birkaç temel araştırma sorusunu sormalarını tavsiye 
etmektedir:
• Bir elektrik panosundaki arızanın teknik sonuçları nelerdir?
• Dolaylı hasarların bedeli ne kadar yüksektir?
• Elektrik panosu arızasının hizmet vermekte olan çalışanlar üzerin-
de olası etkileri nelerdir?
• Teslimat tarihlerine uyulamamasının şirketin imajına vereceği za-
rar ne kadar ağırdır?
• Elektrik panosu arızasının çevre üzerindeki etkileri nelerdir?
Kaynak: Electricalsector/Eaton
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ile de tetiklenebilir. Bu, kurulum ve bakım işleri sırasında can güven-
liğinin en çok tehlikeye girdiği senaryodur. Öte yandan ark hatası, 
bazen küçük bir hayvanın pano içine girmesi gibi basit bir nedenle 
de tetiklenebilir ve bunu kanıtlayan vakalar rapor edilmiştir.
Güç dağıtım sisteminde meydana gelen kısmi veya komple bir tah-
rip kaçınılmaz olarak günler, haftalar hatta aylar süren kesintilere 
neden olacaktır. Belirtilmek istenen nokta kesinti uzadıkça dolaylı 
hasarların (Çalışmanın kesilmesi sırasında ortaya çıkan maliyetler) 
dikkat çekici bir şekilde yükseldiğidir.
Elektrik gücüne bağımlılığı kritik olan ticari binalar özellikle güç 
kesintileri karşısında daha hassastır. Sistem güvenirliği ve güç kay-
nağının sürekliliği hayati önem arz eder. Sonuçta, endüstriyel bir 
işlemin ortasında gücün kesilmesi, değerli ürünlerin imha edilme-
sini zorunlu kılabilir. İlk arızanın maliyetinin dikkat çekici oranda 
çoğalması çok uzun sürmeyecektir. Ayrıca tehlikeli maddelerin veya 
malzemelerin hemen imha edilmesi gerekiyorsa çevresel sonuçlar 
da ortaya çıkacaktır.
Teknik yazıda, bir ark hatası olayının olması durumunda işletmele-
rin yüz yüze kalacakları toplam maliyetlerin detaylı bir ekonomik 
değerlendirmesini, genel uygulamalar için her bir saatlik çalışma 
kesintisi başına tahmini bir maliyetle sunmaktadır. Kâr kayıpları, te-
mizlik ve yeniden başlatma maliyetleri ile teslimat sürelerini tuttu-
ramama nedeniyle ödenmesi gereken cezalar gibi ilave maliyetleri 
de içeren dolaylı hasarlar, vakayı takip eden ilk 24 saatlik süre içinde 
40.000 Euro’ya kadar çıkabilmektedir.
Bu hesaplama gıda endüstrisindeki ortalama bir üretim veya dolum 
tesisine göre yapılmış olup masrafların her saat nasıl katlanarak 
arttığını göstermektedir. Bir panonun genel olarak değiştirme ma-
liyetinin yaklaşık 300.000 Euro olduğunu da akılda tutmakta fayda 
vardır. Üstelik değiştirilen panonun tasarlanması, üretilmesi ve ta-
kılması da altı haftaya kadar sürebilmektedir. Bu süre zarfında, tesis 
iş göremez durumda kalmaktadır.
Sektörde genel kabul gören 15 ve 30 milisaniye arasındaki bir zaman 
diliminden çok daha hızlı bir süre içinde yanıt vererek, sistem hasar 
düzeyini önemli ölçüde sınırlandırmaktadır.
İşletmeler sadece IEC 61439’da belirtilen minimum şartları yerine 
getirmek zorunda da olsalar, AB Direktifi 89/391/EEC’deki Madde 6 
(2), işverenlerin güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için ‘en son’ tek-
nolojileri gözden geçirmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Mörx’e 
göre, ark hatasına karşı korunma gibi ‘en son’ teknolojiler, işveren-
lerin olası dolaylı hasarları azaltabilecekleri ve minimum şartların 
üstüne çıkarken çalışanların güvenliğini de arttıracakları çok önemli 
önlemlerdir.
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EMO: Kayıp ve Kaçakla Mücadele Sistemi 
Kağıtta Kaldı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) kayıp ve kaçakla mücadele 
sisteminin kağıtta kaldığını, TETAŞ’ın açıkladığı fiyat hiç değiş-
mese dahi 2018 yılında kamunun cebinden çıkacak kayıp kaçak 

tüketim parasının 5,4 milyar TL’ye ulaşacağını belirtti.
EMO, EPDK`nın belirlediği 2018 kayıp ve kaçak hedefleri, 2016 ve 
2017 kayıp ve kaçak hedeflerine ilişkin olarak 21 Aralık 2017 tari-
hinde yapılan revizyonlar, 2016 kayıp ve kaçak gerçekleşmeleri, 

TETAŞ`ın kayıp ve kaçak enerji tüketimi için yaptığı satışlara uygu-
ladığı fiyat üzerinden kayıp ve kaçak kullanımının maliyeti ve kayıp 
ve kaçağa ilişkin veriler arasındaki tutarsızlıklara ilişkin bir çalışma 
yaptı.
Geriye Dönük Hedefler de Değişti
Kayıp ve kaçakla mücadele sisteminin kağıtta kaldığını belirten 
EMO, EPDK’nın, elektrik dağıtım şirketlerinin 2018 yılı kayıp ve kaçak 
hedeflerini belirlerken, geriye dönük olarak 2016 ve 2017 hedefle-
rini de değiştirdiği, geçiş dönemlerinde (2006-2010, 2011-2015) 
belirlediği kayıp ve kaçak hedeflerini değiştirerek şirketleri cezadan 
kurtardığını öne sürdü. Çalışmada, EPDK’nın, 2016 yılından itibaren 
geçtiği 5 yıllık yerine tek yıllık hedef uygulamasında bile revizyona 
gitmesinin dikkat çektiği vurgulandı.

Son olarak açıklanan 2016 kayıp ve kaçak gerçekleşmelerine bakıl-
dığında ise; 2 dağıtım şirketi dışında tüm şirketlerin hedefin altına 
düşerek, yurttaşlardan fazladan tahsil edilen kayıp ve kaçak bedelini 
kar olarak hanelerine yazmalarına olanak sağlandığı ifade edilen 
çalışmada, ‘’2016’nın revize edilen hedeflerine bakıldığında; oransal 
olarak en yüksek kayıp ve kaçak yüzde 71.6 ile Dicle, yüzde 60.17 ile 
Van Gölü, yüzde 31.7 ile Aras dağıtım bölgesinde oldu. 

Bu sıralama 2017 yılı revize edilen hedeflerine bakıldığında da de-
ğişmiyor. Hatta Dicle ve Van Gölü`nün hedefleri, 2016 yılına göre 
2017 için daha yüksek belirlenmiş durumda. Dicle için kayıp ve kaçak 
oranı yüzde 71.78’e, Van Gölü için yüzde 60.35’e çıkartılırken, Aras 
için yüzde 29.37’ye indirildi. 2018 için yeni belirlenen hedeflere göre 
Dicle`nin kayıp ve kaçak oranının yüzde 69.2`ye, Van Gölü için yüzde 
57.27`ye, Aras için yüzde 25.65`e düşürülmesi gerekmektedir. Bu 3 
bölge dışında Toroslar için yüzde 12.34, Fırat için yüzde 10.47, Çoruh 
için yüzde 9.02, Yeşilırmak için yüzde 8.06 olarak belirlenen 2018 yılı 
kayıp ve kaçak hedefleri, 14 dağıtım şirketi için ise yüzde 8`in altında 
tutulmuştur.’’ denildi.
2018 Hedefleri 2016 Gerçekleşmelerinin Üzerinde Belirlendi
Çalışmada, EPDK`nın 2016 yılı Elektrik Piyasası Gelişim Raporu`nda 
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daha büyük değişiklikler içermektedir. 2017 hedef değişikliklerinin 
en büyüğü yüzde 14.35`lik düşüşle Boğaziçi, yüzde 12.49`luk artışla 
Fırat bölgesi dağıtım şirketine aittir.’’
Gerçekleşen Rakamlara da Müdahale Ediliyor
Kayıp ve kaçak konusunda revizyon işlemlerinin yalnızca hedeflere 
yönelik olmadığı gerçekleşmelerde de değişikliklere gidildiğinin 
saptandığı vurgulanan açıklamada, enerji ile ilgili kurumların verile-
ri, soru önergelerine verilen yanıtlar, dava sürecinde yargıya sunulan 
veriler, hatta EPDK`nın aynı rapor içinde kullandığı rakamların bile 
birbirinden farklı olduğu kaydedildi.
Kamunun Cebinden Çıkacak Kayıp Kaçak Tüketim Parası 5,4 
Milyar TL’ye Ulaşacak
TEDAŞ`ın istatistikleri dikkate alındığında, Türkiye geneli kayıp 
ve kaçak oranının ağırlıklı ortalama olarak 2012`de yüzde 16.89, 
2013`te yüzde 17.91, 2014`te yüzde 17.19, 2015`te yüzde 16.67, 
2016 yılında yüzde 15.58 olduğu, bu rakamlara bakıldığında; kayıp 
ve kaçak oranının düşmesi bir yana 2013 kriz yılıyla birlikte arttığının 
tespit edildiği, TEDAŞ verilerine göre 2012`de 29.6 milyar, 2013`te 
31.5 milyar, 2014`te 31 milyar, 2015`te 31.2 milyar ve 2016`da 30 
milyar 4.1 milyon kilovat saatlik kayıp ve kaçak elektrik kullanımı söz 
konusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, ‘’Kayıp ve kaçak tüketimler için enerji, dağıtım şirket-
lerine kamu toptan ticaret şirketi TETAŞ tarafından sağlanmaktadır. 
TETAŞ 2017 yılından itibaren satışlarında aynı elektrik için nerede 
kullanıldığına göre farklı fiyat uygulamaya başlamış olup; 2017 
yılında 4 çeyrek dönemde açıklanan satış fiyatı ortalaması 15.74 
kuruş`tur. Son 5 yılda, yıllık kayıp ve kaçak elektrik tüketim mik-
tarının yaklaşık 30 milyar kilovat saat düzeyinde olduğu dikkate 
alındığında geçen yıl için kayıp ve kaçak tüketiminin parasal değe-
rinin 4.72 milyar TL olduğu ortaya çıkmaktadır. TETAŞ 2018 yılı için 
açıkladığı 18.008 kuruşluk fiyatını hiç değiştirmezse yine aynı miktar 
üzerinden kamunun cebinden çıkacak kayıp ve kaçak tüketim parası 
5.4 milyar TL`ye ulaşacaktır’’ denildi.
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yer verdiği 2016 gerçekleşen kayıp ve kaçak oranlarına bakıldığında, 
2018 hedeflerinin pek çok dağıtım şirketi için 2016 gerçekleşmele-
rinin bile üzerinde belirlendiğinin görüldüğü, 2018 yılında kayıp ve 
kaçak oranlarını yalnızca Boğaziçi 1.63, Çoruh 0.23, Yeşilırmak 0.14,  
Fırat 0.09 ve Aras’ın 0.03 puan aşağı indirecek olup; 15 dağıtım şir-
keti için 2016 yılı gerçekleşmesinden daha yüksek kayıp ve kaçak 
hedefi konulduğu, AKEDAŞ`ın bu yılki hedefinin ise 2016 yılı ger-
çekleşmesiyle aynı düzeyde tutulduğu belirtildi. Açıklamada, ‘’Yani 
hedef belirlerken gerçekleşmiş verileri bile yok sayan bir yapılanma 
söz konusudur. EPDK; 2016 yılı gerçekleşmesinin üzerinde belirlediği 
kayıp ve kaçak hedefleriyle yurttaşlardan fazla tahsilat yapılmasına 
geçit sağlamaktadır’’ denildi.

5 Yıllık Hedef Uygulaması Tamamen Sonlandırıldı
Kayıp ve kaçak ödemeleriyle ilgili hem faturalarda, hem tarifeler-
de hem de abonelerin açtıkları davalarda yaşanan tartışmaların 
ardından EPDK’nın, önce faturada, ardından tarifede kayıp ve ka-
çak bedellerini gizlerken; 5 yıllık hedef uygulamasını da tamamen 
sonlandırdığına  dikkat çekilen açıklamada, şunlar belirtildi;’’İlk kez 
2016`da 1 yıllık hedef açıklayan EPDK`nın 2018 yılı hedef kayıp ve 
kaçak oranlarını belirlerken, 1 yıllık hedeflerde bile değişiklik yap-
tığı ortaya çıktı. Dağıtım şirketlerinin 9`unun 2016 hedeflerinde 
yapılan oransal olarak küçük değişikliklere bakıldığında, 5 şirketin 
hedeflerinin yükseltildiği, 4 şirketin hedeflerinin düşürüldüğü tespit 
edilmiştir.
Geçen yılın hedeflerinde yapılan değişiklikler ise 21 dağıtım şirke-
tinin 16`sını kapsamakta olup; hedeflerine dokunulmayan yalnızca 
5 dağıtım şirketi kalmıştır. 2017 hedefleri 9 şirket için yükseltme, 7 
şirket için düşürme şeklinde yapılmış olup; oransal olarak 2016`dan 
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Boğaziçi İle MIT Kuantum Bilgisayarın Temelleri 
İçin Ortak Çalışacak

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlke Ercan Kuantum Bilgisayar, Optik 
Mikro-halka Rezonatörlerinin Bilgi-İşlem Enerji Limitleri baş-

lıklı projesiyle Boğaziçi Üniversitesi’nin MIT ile ortak oluşturduğu 
Çekirdek Fon’dan kabul aldı. 
Ercan, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şu anda bilgi 
işlemde kullanılan ve bilgisayarlar ile telefonların içerisindeki çip-
lerin yapıtaşı olan silisyum (Silikon) teknolojisinin geliştirilebilirlik 
limitinin önümüzdeki on yıl içerisinde sona ermesi beklendiğini 

belirterek, “Şu anda kullandığımız bilgisayar teknolojilerinin sonuna 
geleceğiz. Artık daha küçük ve daha hızlı çalışan çipler oluşturamıyor 
olacağız. Bu noktada ben de geliştirdiğimiz teorik yöntem ile farklı 
devre önerilerinin hangisinin uzun vadede daha yüksel performans 
ile çalışacağı ve daha uzun ömürlü olabileceği, hangisine yatırım 
yapmanın daha akılcı olabileceği konusunda çalışıyorum” dedi.  Er-
can şöyle devam etti: “Şu anda nano teknolojinin gelişmesiyle be-
raber, bu zamana kadar bilgi işlem teknolojilerinde görmeye alışık 
olmadığımız birtakım fenomenler görüyoruz. Bunlar kuantum etki-

lerden kaynaklanıyor. Yaptığım şey, nano seviyede görülen kuantum 
etkileri de hesaba katarak, alternatif bilgi-işlem teknoloji önerileri-
nin arasında hangilerinin daha iyi performans sağlayacağını araştır-
mak. Bir başka deyişle, önümüzdeki çağın bilgi-işlem teknolojileri-
nin temel limitlerinin teorik olarak hesabını yapıyorum.”
Massachusetts Institute Of Technology ile Boğaziçi 
Üniversitesi’nin Kurduğu Çekirdek Fon’dan Kabul Aldı
Boğaziçi Üniversitesi ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
arasında bulunan Seed Fund’a başvurusunun kabul edilmesi ile 
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çalışmalarını daha da geniş bir platformda sürdüreceğini belirten 
Ercan,  “Bundan sonraki süreçte, bu zamana kadar elektronik tek-
nolojilerin temel limit üzerine yaptığımız hesaplamaları artık düşük 
enerji ile çalışan ve mikro-halka rezonatörleri kullanılarak yapılan 
fotonik bilgi-işlem devrelerine de uygulayacağız. 
Bu zamana kadar üzerinde çalıştığımız sistemlerde farklı olacağı için 
bu proje araştırmalarımda yeni bir dönem başlatacak. Ayrıca yaptı-
ğımız teorik hesaplamaları MIT’deki laboratuvarlarda test edebile-
cek olmak da bir o kadar heyecan verici” diye konuştu. 

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlke Ercan
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Lamp 83, Koton’un Aydınlatmadaki 
Çözüm Ortağı Oldu

Öncü moda ve giyim markası Koton’un, Vadi İstanbul AVM’deki 
mağazası, Lamp 83’ün ışığıyla aydınlatıldı. Perakende mağa-
zacılık sektörüne yönelik optimal çözümleriyle, uzun yıllardır 

birçok markayla iş birliğine imza atan Lamp 83, çözüm ortağı olduğu 
dev firmalar arasına Koton’u da ekledi. Vadi İstanbul AVM’de yer alan 
Koton mağazasının aydınlatılmasında, farklı ihtiyaçlara yönelik ola-
rak tasarlanan toplam 971 adet armatürden yararlanıldı.

İki katlı mağaza içerisindeki 1.500m² alanın genel aydınlatması, an-
kastre grubundan ikili ve üçlü ürünlerle sağlandı. Koton ürünlerinin 
doğru şekilde teşhir edilmesi amacıyla vitrin ve duvarlarda ray spot, 
kolon çevrelerindeyse rozanslı armatürler tercih edildi. Giyinme ka-
binleri tekli kare armatürlerle aydınlatılırken, jean bölümünde renk 
algısını güçlendirmek için 22 metre mavi şerit led kullanıldı. Mağa-
zanın kasa bölümünde, homojen bir ışık elde etmek amacıyla bir 
adet, 583 cm boyunda özel üretim sarkıt armatüre yer verildi.  
Koton Mağazacılık’ın İnşaat İşleri Grubu’ndan Elektrik Mühendisi 
Murat Ölçülü aydınlatmadaki kriterlerini, ‘Mağazalarımızın aydınlat-
masını tasarlarken önceliğimiz, doğru ışık kaynaklarını kullanmaktır. 
Doğru ışık kaynağı seçimi ile birlikte proje aşamasında, mağazamı-
zın konsepti ve istenilen aydınlık düzeyine göre ürün tiplerini ve 

yerleşimlerini belirliyoruz. Mağaza tasarımı ve aydınlatma armatürü 
seçiminde, ürünlerimizi olduğu gibi gösteren, doğru ışık kaynakları 
kullanmak ve uygun aydınlık seviyelerini yakalayacağımız tasarım 
yapmak, önceliklerimiz arasındadır.’şeklinde özetledi.  
Lamp 83’le gerçekleştirdikleri işbirliğini de değerlendiren Ölçülü, 
‘Lamp 83, ülkemizde kaliteli ve doğru aydınlatma çözümleri sunan 
firmalar arasında yer alıyor. Bu sebeple, istediğimiz verimlilikteki 

ürünleri belirlediğimiz koşullarda ve maliyetlerde sağlayabiliyor. 
Lamp 83 ile çalıştığımız projelerden ve aldığımız sonuçlardan mem-
nun olduğumuzu belirtmek isteriz” yorumunu yaptı.
Lamp 83 Satış Grup Müdürü Serhan Acar yapılan çalışmayla ilgili 
‘Sektörünün öncü markalarından Koton’la, gerçekleştirdiğimiz işbir-
liğinden son derece memnunuz. Uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve 
perakende mağazacılığın ihtiyaçlarına yönelik çözüm geliştirebilme 
yeteneğimiz, böyle projelerde bize büyük avantaj sağlıyor. Müşteri-
mizin taleplerini istedikleri şekilde karşılayarak, ortaya her iki tarafı 
da memnun eden bir sonucun ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Koton ile 
olan işbirliğimizin gittikçe gelişeceğine ve ilerleyen dönemde, farklı 
mağaza ve konseptlerde, birlikte daha da başarılı işlere imza ataca-
ğımıza inanıyoruz” diye konuştu. 

aydınlatma
lighting
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Gönye Proje Tasarım,Tasarım Merkezi Oldu 

Cözüm ortağı olduğu inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleriyle 
birlikte rezidans, toplu konut ve ofis projeleri başta olmak üzere 
birçok iç mimari çalışmaya imza atan Gönye Proje Tasarım; Bi-

lim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kısa süre önce hayata geçirdiği 
ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet 
edebilir bir yapıya kavuşturulması hedefiyle ortaya koyduğu teşvik 
desteğini almaya hak kazanarak “Tasarım Merkezi” ünvanının sahibi 
oldu.  

Türkiye’nin önde gelen markalı konut ve ofis projelerinin iç mekan 
tasarımlarına imza atan Mimar Yelin Evcen ve İç Mimar Gönül Ardal 
ortaklığındaki Gönye Proje Tasarım, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı tarafından verilen “Tasarım Merkezi” ünvanını almaya hak ka-
zandı. Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri sağlayarak Türkiye’de 
“Tasarım Merkezi” belgesini alan 55. firma olan Gönye Proje Tasarım 
aynı zamanda ülkemizdeki “Tasarım Merkezi” ünvanı almaya layık 
görülen 3. iç mimarlık firması.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ağustos 2016’dan 
bu yana uygulanan “Tasarım Merkezleri” teşviği, ekonomide katma 

değer yaratacak, uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artıracak 
ileri teknoloji içeren ürünler geliştirilmesini, özel sektörde ürün veya 
ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştır-
maya yönelik yenilikçi faaliyetlerin artırılmasını ve tasarım personeli 
ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemeyi hedefliyor. 
Bakanlığın “Tasarım Merkezleri” projesinin, sunduğu avantajlar ne-
deniyle hedefleri yolunda önemli bir fırsat olduğunu düşünen Gönye 
Proje Tasarım ortaklarından Mimar Yelin Evcen, bu ünvan ile tasarım 

faaliyetlerinin estetik, işlevsel ve yenilikçilik anlamında da tescil-
lendiğini şu sözlerle dile getiriyor: “Süreç boyunca hem akademis-
yenlerden ve sektör temsilcisinden, hem de bakanlıktan aldığımız, 
tasarımlarımız ve kurduğumuz sistemle ilgili pozitif geri bildirimler 
yaptığımız işte doğru yönde çok yol kaydettiğimizi bize göstermiş 
oldu. Bundan sonraki süreçte hak kazandığımız vergi avantajları ile 
tasarım personeli sayısı ve niteliğini arttırma, tasarım ekipmanları 
ve yazılımları yatırımını çoğaltma ve her zaman desteklediğimiz ve 
çok inandığımız eğitimlere yenilerini ekleyerek devam etme avan-
tajlarımız olacak.”
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2010 yılındaki kuruluşlarından itibaren tasarladıkları büyük çap-
lı projeler sayesinde çok hızlı bir büyüme gösteren Gönye Proje 
Tasarım’ın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen bu 
ünvanı alma serüvenini ise firmanın diğer ortağı İç Mimar Gönül Ar-
dal aktarıyor: “Büyüme sürecini hem şirketimiz, hem müşterilerimiz, 
hem de çalışanlarımız açısından sorunsuz ve en verimli şekilde geçi-

rebilmek adına 2012 yılından itibaren danışmanlık almaya başladık. 
Zaman içinde beliren ihtiyaçlar sebebiyle, “Gönye El Kitabı”, “Verim-
lilik Değerlendirme Süreçleri”, “Proje Süreç Raporlamaları” ve “Proje 
Bazlı Değerlendirme Sistemi”ni hazırladık. Bütün bunları yaparken 
de birlikte belirlediğimiz hedefler doğrultusunda tüm ekibimizin 
gelişimlerini takip ederek destekledik. Gerek toplu, gerek bireysel 
eğitimlerle yurtiçi-yurtdışı fuar ve etkinlik katılımlarını sağladık. 
Bir yandan da teknik ihtiyaçlar sebebiyle “Gönye Çizim Standartları” 
oluşturduk. Tüm bu hazırlıklarımız, sistemli çalışmaya inanmamız ve 

sistemin getirdiği kolaylıkları fark etmemiz nedeniyle yapıldı. Tasa-
rım Merkezi başvurusunda istenen şartlara baktığımızda da 4 yıldır 
yaptığımız çalışmalardan farklı bir şey olmadığını, zaten çalışma 
sistemimizin beklentileri karşıladığını gördük ve gerekli raporları 
hazırlayarak başvurumuzu yaptık.” Tasarım Merkezi olarak bundan 
sonraki süreçteki vizyonlarının kaliteden ve nitelikli tasarımdan 

ödün vermeden büyümeye devam etmek olduğunu dile getiren 
Gönye Proje Tasarım ortakları, kendi mobilya ve aksesuar markaları-
nı hayata geçirmenin ve uluslararası projelerde yer almanın öncelikli 
hedefleri arasında olduğunu vurguluyor ve ekliyor: “Tüm bu süreç-
lere paralel olarak tasarım ekibimizi geliştirmek ve büyütmek isti-
yoruz. Diğer yandan üniversitelerle işbirliklerimizi arttırarak hem iç 
mimar adayları hem de yüksek lisans öğrencileri ile deneyimlerimizi 
paylaşmayı, belki öğretim görevlileriyle beraber düzenleyebileceği-
miz atölye çalışmaları ile de desteklemeyi planlıyoruz.”
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Dış Mekan Aydınlatmanın Temel Prensipleri
Outdoor Lighting Basics

Modern toplumlarda güvenlik ve ticaret gibi çeşitli nedenler-
le dış mekan aydınlatmasına ihtiyaç duyulur. Uluslararası 
karanlık gökyüzü Derneği (IDA) bu durumu kabul etmekle 

birlikte gerekli tüm aydınlatmaların akıllı kullanılması gerektiğini 
savunuyor. Işık kirliliğinin zararlı etkilerini en aza indirmek için, ay-
dınlatmalar şu özelliklere sahip olmalı:

• Sadece ihtiyaç duyulduğunda  açık olmalı
• Yalnızca gerekli bölgeyi aydınlatmalı
• Gereğinden fazla parlak olmamalı
• Mavi ışık salınımını en aza indirmeli
•Tam korumalı olmalı (aşağıya doğru yöneltilmeli)
Aşağıdaki illustrayonlarda kabul görmeyen ve korumasız lamba ar-
matürleri ile gökyüzü parlaması ve ışık kirliliğini en aza indiren tam 
korumalı armatürler arasındaki farklar gösteren basit bir görsel reh-
ber olarak sunulmuştur.
Işık Tipleri
Çoğu kişi, iç mekan aydınlatması için akkor telli ya da kompakt flore-
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Modern society requires outdoor lighting for a variety of needs, includ-
ing safety and commerce. IDA recognizes this but advocates that any 
required lighting be used wisely. To minimize the harmful effects of 
light pollution, lighting should
• Only be on when needed
• Only light the area that needs it

 • Be no brighter than necessary
 • Minimize blue light emissions
 • Be fully shielded (pointing downward)
The illustration below provides an easy visual guide to understand the 
differences between unacceptable, unshielded light fixtures and those 
fully shielded fixtures that minimize skyglow, glare and light trespass.
Types of Light
Most people are familiar with incandescent or compact fluorescent 
blubs for indoor lighting, but outdoor lighting usually makes use of 
different, more industrial, sources of light. Common light sources in-
clude low-pressure sodium (“LPS”), high-pressure sodium (“HPS”), 
metal halide and light emitting diodes (“LEDs”).
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san ampullere aşina ama dış mekan aydınlatmasında  değişik, daha 
endüstriyel ışık kaynaklarından yararlanılıyor. Yaygın ışık kaynakları 
arasında düşük basınçlı sodyum (“LPS”), yüksek basınçlı sodyum 
(“HPS”), metal halide ve ışık yayan diyodları(“LEDs”) yer alıyor.
LPS oldukça yüksek enerji tasarrufu sağlıyor ama yalnızca balkaba-
ğı-renkli, dar bir ışık spektrumu sunması nedeniyle bazı kişiler tara-
fından tercih edilmiyor.  Yine de LPS, astronomik gözlem alanlarının 
yakınları ve bazı duyarlı çevreler için harika bir seçim. Birçok şehrin 
aydınlatılmasında genellikle HPS’den yararlanılıyor. O da turuncu ışık 
yaymasına rağmen, rengi  LPS’ye göre “gerçek hayata” daha yakın.
Beyaz ışığın mutlaka kullanılması gerektiği alanlarda tercih edilen 
iki yaygın seçenek ise metal halide ve LEDler. LED aydınlatmaların 
avantajlarından biri de dimmer özellikli olmaları. Böylelikle, LEDler 
boş sokakları ve park yerlerini sürekli tüm parklaklığıyla aydınlatmak 
yerine, ayarlanabiliyor ve hatta kapatılabiliyor ve gerekli olduğunda 
da tam parlaklığa geri dönebiliyor. Bu özellik hem enerji tasarrufu 
sağlıyor hem de gece boyunca ışık kirliliğini azaltıyor.
Uzun ömürlü ve enerji tasarruflu olduğu bilimsel araştırmalarla 
kanıtlandığı için birçok şehirdeki mevcut aydınlatmalar LEDler ile 
değiştirildi ve hızla yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bununla 
birlikte, böyle bir konudan bahsederken değinmemiz gereken başka 
önemli konular da mevcut.
Renk Önemli
Aşağıdaki illustrayonda da görüldüğü gibi, aydınlatmanın tamamen 
korumalı olması çok önemli. Ama biliyoruz ki ışığın rengi de aynı de-
recede önemlidir. Hem LED hem de metal halide armatürler, oldukça 
yüksek miktarda mavi ışık içeriyor. Mavi ışığın, geceleri gökyüzünü 
diğer renk ışıklardan daha fazla aydınlatması sebebiyle, salınım 
miktarını en aza indirmemiz son derece önemli. Geceleri mavi ışı-
ğa maruz kalmanın insan sağlığına zararlı olduğu ve vahşi hayatı 
tehlikeye soktuğu biliniyor. IDA  3000 Kelvin’den daha fazla ısıda ışık 
kullanılmasını öneriyor.  Renk sıcaklığı düşük aydınlatmalar, daha az 
mavi ışık içeren bir spektruma sahip ve “sıcak” olarak nitelendiriliyor-
lar. Daha yüksek renk sıcaklığına sahip ışık kaynakları ise mavi ışık 
açısından zengin. IDA, dış mekan aydınlatmalarında sıcak ışık kay-
naklarının kullanılmasını öneriyor. Bunlar, LPS, HPS ve düşük renk 
sıcaklığındaki LEDler. Bazı alanlarda, renk sıcaklığı düşük LEDlerin 
beyaz ışıkları dahi yerel gece ortamı için tehlike oluşturabiliyor. Bu 
durumlarda, LPS ya da düşük spektrumlu LEDler tercih ediliyor.
İhtiyacı Karşılamak
IDA gökyüzü-dostu aydınlatmalar satışı gerçekleştirmiyor, ama 
Armatür Onay Damga(FSA) programımız doğru ürünü bulmanız 
için size yardımcı olacak. FSA programı karanlık gökyüzü dostu dış 
mekan aydınlatmalarını onaylıyor ki bunlar tamamen korumalı ve 
düşük renk sıcaklığı olan armatürler.

LPS is very energy efficient but emits only a narrow spectrum of pump-
kin-colored light that some find to be undesirable. Yet, LPS is an excel-
lent choice for lighting near astronomical observatories and in some 
environmentally sensitive areas.
HPS is commonly used for street lighting in many cities. Although it still 
emits an orange-colored light, its coloring is more “true to life” than 
that of LPS.
In areas where it’s necessary to use white light, two common choices 
are metal halide and LEDs. One of the advantages of LED lighting is 
that it can be dimmed. 
Thus, instead of always lighting an empty street or parking lot at full 
brightness, LEDs can be turned down, or even off, when they aren’t 
needed and then brought back to full brightness as necessary. This fea-
ture both saves on energy and reduces light pollution during the night.
Because of their reported long life and energy efficiency, LEDs are 
rapidly coming into widespread use, replacing the existing lighting 
in many cities. However, there are important issues to consider when 
making such a conversion. 
Color Matters
As the illustration above, it is crucial to have fully shielded lighting, but 
we now know that the color of light is also very important. Both LED 
and metal halide fixtures contain large amounts of blue light in their 
spectrum. 
Because blue light brightens the night sky more than any other color 
of light, it’s important to minimize the amount emitted. Exposure to 
blue light at night has also been shown to harm human health and 
endanger wildlife. IDA recommends using lighting that has a color 
temperature of no more than 3000 Kelvins.
Lighting with lower color temperatures has less blue in its spectrum 
and is referred to as being “warm.” Higher color temperature sources 
of light are rich in blue light. IDA recommends that only warm light 
sources be used for outdoor lighting. 
This includes LPS, HPS and low-color-temperature LEDs. In some areas, 
the white light of even a low-color-temperature LED can be a threat 
to the local nighttime environment. In those cases, LPS or narrow-
spectrum LEDs are preferred choices.
Finding What You Need
IDA doesn’t sell dark sky friendly lighting, but our Fixture Seal of Ap-
proval program makes it easy for you to find the right products. The 
FSA program certifies dark sky friendly outdoor lighting these are fix-
tures that are fully shielded and have low color temperature.  
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Işık Kirliliği, Enerji ve Paranın Boşa Harcanmasıdır
Light Pollution Wastes Energy and Money

İhtiyaç duyulmayan yerlerde ve zamanlarda, çok fazla ışık yayan 
ya da aydınlık düzeyi sağlayan aydınlatmalar kullanmak israfa yol 
açıyor. Enerji israfının çok büyük ekonomik ve çevresel sonuçları 

mevcut.
Sadece Amerika’da, ortalama bir yıl içerisinde çoğunlukla sokakları 
ve park yerlerini aydınlatan sokak lambalarına yaklaşık 120 Terawatt 
enerji harcanıyor. Bu miktardaki enerji, New York’un tamamının iki 
yıllık enerji ihtiyacına eşit.
IDA,  sadece Amerika’da sokak aydınlatmalarının en az % 30’unun ve 

çoğunlukla da lambaların korumasız olması nedeniyle boşa harcan-
dığını tahmin ediyor. Bu oran, yılda 3.3 milyar dolar ve 21 milyon ton 
karbondioksit salınımına denk geliyor! Bütün bu karbondioksit salı-
nımını telafi etmemiz için, yılda 875 milyon ağaç ekmemiz gerekir.
Çevresel sorumluluk, enerji verimliliği ve enerjinin korunmasını ge-
rektirir.
*Kaliteli dış mekan aydınlatmaları kullanmak enerji tüketimini 
%60-70 oranında azaltabilir, milyarlarca dolar tasarruf sağlayabilir 
ve karbon salınımını azaltabilir.

Lighting that emits too much light or shines when and where it’s not 
needed is wasteful. Wasting energy has huge economic and environ-
mental consequences.
In an average year in the U.S. alone, outdoor lighting uses about 120 
terawatt-hours of energy, mostly to illuminate streets and parking 
lots. That’s enough energy to meet New York City’s total electricity 
needs for two years.
IDA estimates that least 30 percent of all outdoor lighting in the U.S. 
alone is wasted, mostly by lights that aren’t shielded. That adds up to 

$3.3 billion and the release of 21 million tons of carbon dioxide per 
year! To offset all that carbon dioxide, we’d have to plant 875 million 
trees annually.
Environmental responsibility requires energy efficiency and conserva-
tion
*Installing quality outdoor lighting could cut energy use by 60–70 
percent, save billions of dollars and cut carbon emissions.
*Outdoor lighting should be fully shielded and direct light down where 
it is needed, not into the sky.
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*Dış mekan aydınlatmaları tamamen korumalı olmalı ve ışığı, gök-
yüzüne değil, gerekli olan bölgeye yönlendirmelidir.
*Tamamen korumalı armatürler, daha az enerji ve maliyet ile koru-
masız olanlar kadar aydınlık sağlar.

*Gereksiz iç mekan aydınlatması -özellikle geceleri boş olan ofis bi-
nalarında- yapılmamalıdır.
Yeni Aydınlatma Teknolojileri Enerji Tasarrufuna Yardımcı Olabilir
*LED’ler ve kompakt floresanlar (CFL) enerji kullanımının azaltıl-
masına ve çevrenin korunmasına yardımcı olabilir, ancak yalnızca 
sarı-beyaz ampuller kullanılmalıdır. LED Uygulama Rehberimizden 
LED’ler ve renk sıcaklıkları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
*Azaltıcılar, hareket sensörleri ve zamanlayıcılar aydınlatma seviye-
lerinin bir miktar azaltılmasına  yardımcı olur ve daha da fazla enerji 
tasarrufu sağlar.
Kaliteli aydınlatma dizaynları, enerji kullanımını ve dolayısıyla da 
enerji bağımlılığını azaltır. Ayrıca karbon salınımını düşürür, maddi 
tasarruf sağlar ve geceleri gökyüzünün keyfini çıkarmamıza imkan 
tanır.

*Fully shielded fixtures can provide the same level of illumination on 
the ground as unshielded ones, but with less energy and cost.
*Unnecessary indoor lighting – particularly in empty office buildings 
at night – should be turned off.

New Lighting Technologies Can Help Conserve Energy
*LEDs and compact fluorescents (CFLs) can help reduce energy use and 
protect the environment, but only warm-white bulbs should be used. 
Learn more about LEDs and color temperature from our LED Practical 
Guide.
*Dimmers, motion sensors and timers can help to reduce average il-
lumination levels and save even more energy.
Quality lighting design reduces energy use and therefore energy de-
pendence. It also reduces carbon emissions, saves money and allows 
us to enjoy the night sky. 
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LEDvance, Bluetooth Mesh-Tabanlı Akıllı 
LED Lambalarını CES ile Birlikte Tanıttı

LEDvance Launches Bluetooth Mesh-Based Smart LED Lamps Coincident With Ces
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Geçtiğimiz Aralık ayında akıllı lamba serisi Sylvania Smart+ 
marka değişikliğini tamamlayan LEDvance yeni yıla birçok 
farklı formda yeni LED-tabanlı Bluetooth mesh alternatifleri 

ile girdi. LEDvance, Bluetooth mesh kablosuz bağlantıyı destekleyen 
yeni akıllı ve LED-tabanlı lambalarını tanıtmak için CES’i (Elektronik 
Tüketim Ürünleri Fuarı) bir çıkış noktası olarak kullandı. 

Konut piyasasına hitap eden kablosuz katı hal aydınlatma (SSL) 
ürünleri arasında A19 lambalar ve flex şerit aydınlatmalar yer alı-
yor. Bununla birlikte, Sylvania Smart+ markalı yeni lambalar, Aralık 
ayında yapılan açıklama ile daha önce Osram tarafından piyasaya 
sürülen ve Sylvania Smart+ mesajlaşma işlevine sahip Sylvania 
Lightify markalı ürünlerin yerini alacak. LEDvance, Sylvania Smart+ 
portföyü içerisinde birçok kablosuz ağ ürününü desteklemesi ile di-
ğerlerinden ayrılıyor. Şirket Aralık ayında ZigBee kablosuz ağı üzeri-
ne geliştirilmiş A19, BR30 ve PAR38 LED lambaların 12 ABD doların-
dan başlayan fiyatlarla piyasaya sunulacağını açıklamıştı. Şimdi de 
şirket portföyüne Bluetooth desteğini ekliyor ve Bluetooth özellikli 

After rebranding its smart replacement lamp line Sylvania Smart+ in 
December, LEDvance starts the new year with new LED-based Blue-
tooth mesh alternatives in multiple form factors. LEDvance used the 
occurrence of CES (Consumer Electronics Show) as a launchpad for a 
new series of smart, LED-based replacement lamps that integrate 
Bluetooth mesh wireless support. 
The wireless solid-state lighting (SSL) products that target the resi-
dential market include A19 lamps and flex strips. Moreover, the new 
lamps are branded Sylvania Smart+ after LEDvance announced in 
December that it would replace the prior Sylvania Lightify brand origi-
nally launched by Osram with the Sylvania Smart+ messaging. LED-
vance is somewhat unique in supporting multiple wireless networking 
products in the Sylvania Smart+ portfolio. In December, the company 
had said the A19, BR30, and PAR38 LED lamps based on the ZigBee 
wireless network would start at $12. Now the company is adding Blue-
tooth support to the portfolio, and the Bluetooth products will not re-
quire a gateway to link the lamps and strips to mobile phones or other 
smart devices. The Bluetooth mesh standard emerged back in July. And 
we published a recent feature article that details the advantages the 
network offers in SSL applications.

Although LEDvance is not exhibiting at CES, the company still used 
the consumer-focused event timing to push the new Sylvania Smart+ 
products into the market. Connected devices are a significant trend at 
CES, and lamps such as the new LEDvance products are just another 
smart device to connect in home networking scenarios. The products 
can also serve in the commercial sector.
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ürünler, lamba ve şerit aydınlatmaların cep telefonu veya diğer akıllı 
cihazlara bağlanabilmesi için bir ağ geçidi gerektirmeyecek. Blue-
tooth mesh standardı ilk olarak Temmuz ayında yayınlandı. Bu ağın 
SSL uygulamalarında sunduğu avantajları detaylarıyla açıklayan bir 
makaleyi geçen sayımızda yayınlamıştık.
LEDvance, CES’de yer almasa da şirket bu tüketici odaklı etkinliğin 
zamanlamasını kullanarak yeni Sylvania Smart+ ürünlerini piyasa-
ya sürmeyi tercih etti. Birbirine bağlanmış cihazlar CES’de önemli bir 
trendi meydana getiriyor ve yeni LEDvance ürünleri gibi lambalar ev 
ağı senaryolarına bağlanacak akıllı cihazlara ekleniyor. Bu ürünler 
aynı zamanda ticaret sektörüne de hizmet edebiliyor.
LEDvance, yeni lambalarının Bluetooth mesh standardına uygun 
olduğunun altını ısrarla çizdi. Bu uyumluluk, lambaların dayanak 
olarak aldığı Bluetooth yığınının (mikro-denetimci tabanlı entegre 
devre üzerine eklenen yazılım katmanları) test edildiği ve bu stan-
darda uygunluğunun kanıtlandığı anlamına geliyor. Ayrıca, uyumlu 
bir ürünün diğer üreticilerin ürünleriyle sorunsuz bir şekilde çalışa-
bilmesi gerekiyor. LEDvance Cypress Semiconductor tarafından üre-
tilen Bluetooth teknolojisini kullanıyor.
LEDvance Akıllı İş Birimi global yöneticisi Aaron Ganick şunları söy-
ledi: “Sadece kendi ürünlerine mesh ağ bağlantısı sağlayan tescilli 
aydınlatma çözümlerinin aksine, sektörde bir ilki gerçekleştiren 
Sylvania Smart+ Bluetooth aydınlatma ürünlerimiz mesh uyumlu. 
Bu da ürünlerimizin, termostat, kapı kilidi ve özellikle de sesli asis-
tanlar gibi diğer uyumlu ürünleri içeren daha geniş ve daha güçlü 
Bluetooth mesh ağlarına dahil edilebileceği anlamına geliyor. Blue-
tooth mesh kullanarak doğrudan kontrol edilen yeni nesil aydınlat-
ma deneyimleri için sektörümüzde faaliyet gösteren diğer paydaşlar 
ile birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Bluetooth mesh, herke-
se açık ve kullanımı kolay bir ekosistemin oluşturulmasına yardım 
ederek akıllı evleri tüketiciler için daha gerçekçi hale getiriyor.”
Yeni lambalar arasında, filaman olarak adlandırılan lamba modelleri 
de dahil olmak üzere tam renk ve yumuşak beyaz A19 lambalar yer 
alıyor. Ve LED Flex Şerit ürünler tam renk olarak üretiliyor.
Bununla birlikte tüketiciler de mevcut Lightify markalı ürünlerin 
Sylvania Smart+ markalı ürünlere dönüşümüne tanık olacaklar. 
LEDvance gibi Osram da iki sene önce bir dizi Lightify ürününün lans-
manını yapmak için CES’yi bir atlama tahtası olarak kullanmıştı. Ve 
o senenin ilerleyen aylarında şirket, geliştiricilerin ürünlerle birlikte 
çalışacak yazılımlar geliştirmelerine imkan tanıyan bir açık API’nın 
(uygulama programlama arayüzü) müjdesini vermişti. Osram, 2017 
başlarında LEDvance’i Çinli bir konsorsiyuma devretti..
LEDvance aynı zamanda ev ağı ekosistemlerinin ciddi bir destekçi-
si konumunda bulunuyor. Bunun bir örneği olarak, mevcut ve yeni 
ürünler Apple HomeKit sistemleri ile birlikte çalışabilecek.

LEDvance stressed that the new lamps are qualified to the Bluetooth 
mesh standard. Qualification means that the Bluetooth stack (soft-
ware layers on top of a microcontroller-based IC) upon which the 
lamps are based has been tested and proven compatible with the 
standard. Moreover, a qualified product should interoperate seam-
lessly with products from other vendors. In the case of LEDvance, the 
company is using Bluetooth technology from Cypress Semiconductor.
“Unlike other proprietary lighting solutions that only offer mesh net-
working with their own products, our industry first Sylvania Smart+ 
Bluetooth lighting products are mesh qualified,” said Aaron Ganick, 
global head of Smart Business, LEDvance. “This means they can be 
incorporated into larger, more robust Bluetooth mesh networks that 
include other qualified products like thermostats, locks, and especially 
voice assistants. We are excited to be working with many of these 
ecosystem partners on next generation lighting experiences directly 
controlled using Bluetooth mesh. By helping to enable an easy-to-use 
ecosystem that is available to everyone, Bluetooth mesh is making the 
smart home more of a reality for our consumers.”

The new lamps include full-color and soft-white A19 lamps including 
so-called filament lamp models. And the LED Flex Strip products are 
full color.
Meanwhile, consumers will begin to see the existing Lightify-branded 
products transition to the Sylvania Smart+ brand. Prior to the spinout 
of LEDvance, Osram had used CES two years back as a launchpad for 
a number of Lightify products. And later that year, the company an-
nounced an open API (application programming interface) that would 
allow developers to author software to work with the products. Osram 
divested LEDvance to a Chinese consortium in early 2017.
LEDvance has also been aggressive in supporting home networking 
ecosystems. For example, the existing and new products will interop-
erate with Apple HomeKit systems.
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Walmart ve Current 6000’den Fazla Mağazada 
Ulaşılan 1,5 Milyon Adet LED Armatür 

Kilometre Taşını Duyurdu
Walmart And Current Announce 1.5 Million LED Luminaire Milestone Across 6000 

Stores And More

aydınlatma
lighting

Perakende devi Walmart, Ulusal Perakende Federasyonu Büyük 
Etkinliğinde 6000’den fazla mağazası ve ilgili park alanları, 
dağıtım merkezleri ve kurumsal alanlarda 1,5 milyondan fazla 

SSL armatür montajını tamamladığını açıkladı.

Walmart ve bir GE iştiraki olan Current, enerji verimliliği sunan LED 
ampuller için uzun süredir sürdürdükleri ortaklığın perakendecinin 
mağazaları, park alanları, dağıtım merkezleri ve kurumsal alanla-
rında toplamda 1,5 milyon armatürün montajına eriştiğini duyur-
mak için Ulusal Perakende Federasyonu Büyük Etkinliğini tercih 
etti. Walmart, yaklaşık on seneye yayılan katı hal aydınlatma (SSL) 
dönüşümünün geçen bu süre zarfında şirketin enerji maliyetlerinde 
100 milyon ABD dolarından daha fazla tasarruf sağladığını belirtti. 
Bununla birlikte, Walmart’ın akıllı aydınlatma ve Nesnelerin İnter-
neti (IoT) ile ilgili bir hamle yapıp yapmayacağı, otonom kontroller 
ya da iç mekan lokasyon hizmetleri gibi uygulamalardan faydalanıl-
masının şirket satışlarını artırıp artırmayacağı belirsizliğini koruyor.

Mega retailer Walmart announced at the National Retail Federation 
Big Show that it had installed more than 1.5 million SSL fixtures in 
more than 6000 stores, parking lots, distribution centers, and corpo-
rate offices.

Walmart and Current, powered by GE used the National Retail Fed-
eration Big Show to announce that their long partnership in energy-
efficient LED lighting has reached more than 1.5 million luminaires 
installed in the retailer’s stores, parking lots, distribution centers, and 
corporate offices. Walmart said the decade-long solid-state light-
ing (SSL) transition has saved the company more than $100 million 
in energy costs over the period. Still, it remains a mystery as to if or 
when Walmart would make a move in smart lighting and the Internet 
of Things (IoT), whether to compound savings through autonomous 
controls or to leverage applications such as indoor location services to 
potentially increase sales. Walmart said the indoor general-lighting 
retrofit initiative that we covered starting in 2014 has spanned more 
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than 6000 stores. The company had begun the transition to LED-based 
outdoor area lighting back in 2009 working with the US Department 
of Energy (DOE) on one of its Caliper programs. And it began installing 
GE’s LED-based lighting for refrigerated cases in 2005.
“The ripple effect from these LED conversions throughout the business 
is truly staggering. We believe that by continuing to reduce one of our 
biggest operating expenses, we’re supporting future innovation and 
delivering on our promise of Every Day Low Prices,” said Mark Vander-
helm, Walmart’s vice president of energy. “Energy is one of the key op-
erating expenses that we can reduce while delivering system upgrades 
that improve the customer shopping experience.”
Outdoor LED lighting by GE’s Current division as seen in this Walmart 
parking lot has played a big part in helping the mass retailer meet its 
energy reduction goals.

It was in part ironic that Vanderhelm would mention shopper experi-
ence when the retailer has kept its IoT plans private while other re-
tailers such as Target have publicly deployed indoor location services 
both to increase sales and customer satisfaction. We had the chance 
to meet with a Walmart executive during a GE luncheon back in 2014 
at LightFair International, and at the time the executive said the com-
pany was testing the technology at its Walmart Innovation Lab. But 
the company has kept any such deployments, if there are any, quiet.
What Walmart has installed are Current luminaires that feature out-
standing light quality. The newest indoor LED lighting retrofits are uti-
lizing products that implement the TriGain narrow-line phosphor tech-
nology developed within GE and exclusively used by Current today in 
general-illumination products. We discussed the first TriGain-enabled 
luminaires in a 2016 feature article. And we have a video interview 
with a GE executive from 2015 discussing how the technology delivers 
high CRI without an efficacy penalty.
In the 2014 story we mentioned above, Walmart said its LED lighting 
partnership with GE was targeted at reducing the energy used per 
square foot by 20% by 2020. In the release just issued by Walmart and 
Current, the company said it had cut usage already by 10% per square 
foot. Walmart also said it planned to cut carbon emissions related to its 
energy usage by 18% before 2025, relative to 2015.
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Walmart, 2014 senesinden itibaren haberlerini yayınladığımız iç 
mekan genel aydınlatma güncellemesinin 6000’den fazla mağazayı 
kapsadığını bildirdi. Şirket LED-tabanlı dış mekan alan aydınlatması 
dönüşümüne, ABD Enerji Bakanlığı (DoR) ile bir Ölçüm programı çer-
çevesinde birlikte çalışmaya başladığı 2009 senesinde start vermişti. 
Ve GE tarafından tedarik edilen LED-tabanlı aydınlatmaların soğutu-
cu alanlarındaki montajına 2005 senesinde başladı.
Walmart Enerji Başkan Yardımcısı Mark Vanderhelm, “Bu LED dönü-
şümünün işletme genelinde yarattığı dalga etkisi gerçekten şaşırtıcı. 
En büyük faaliyet maliyetlerimizden birini azaltmaya devam ederek 
gelecek inovasyonları desteklediğimize ve Her Gün Düşük Fiyatlar 
sözümüzü yerine getirdiğimize inanıyorum,” dedi. “Enerji, müşte-
rilerimizin alışveriş deneyimini iyileştiren sistem güncellemeleri 
yayınlarken azaltabileceğimiz temel faaliyet maliyetlerimizden biri.”
Bu park alanında görüldüğü üzere, GE’nin Current departmanı tara-
fından tedarik edilen Dış Mekan LED aydınlatma ürünleri bu kitlesel 
perakendecinin enerji düşürme hedeflerini ulaşmasına yardımcı ol-
makta önemli rol oynadı.
Target gibi diğer perakendecilerin hem satışları hem de müşteri 
memnuniyetini artırmak için iç mekan lokasyon hizmetlerini duyur-
muş olmasına rağmen Vanderhelm’in IoT planlarını açıklamamayı 
tercih ederken tüketici deneyiminden bahsetmesi kısmen de olsa 
ironik. 
2014’Te gerçekleştirilen LightFair Uluslararası Fuarında GE’nin ver-
diği yemek davetinde üst düzey bir Walmart yöneticisi ile konuşma 
fırsatını bulmuştum ve o tarihte yönetici şirketinin Walmart Inovas-
yon Laboratuvarında bu teknolojiyi test etmekte olduğunu söyle-
mişti. Ancak şirket bununla ilişkili herhangi bir uygulama olacaksa 
da bunu kurum içinde tutmayı tercih etti. 
Walmart’ın montajını tamamladığı ürünler ise fevkalade ışık kali-
tesine sahip Current armatürleri. En yeni iç mekan LED aydınlatma 
güncellemeleri, GE tarafından geliştirilen ve günümüzde genel ay-
dınlatma ürünlerinde sadece Current tarafından kullanılan TriGain 
dar hatlı fosfor teknolojisinden faydalanıyor. TriGain destekleyen 
armatürleri 2016’da yayınlanan bir makalemizde tartışmıştık. Ve 
2015’te yapmış olduğumuz bir video röportajda bir GE yöneticisiyle 
bu teknolojinin nasıl hiçbir verimlilik kaybı olmaksızın yüksek CRI 
sunduğunu konuşmuştuk.
Yukarıda bahsetmiş olduğumuz 2014 tarihli makalede Walmart, GE 
ile kurmuş olduğu LED aydınlatma ortaklığının 2020 senesine kadar 
fit kare başına kullanılan enerjiyi %20 oranında azaltmayı hedefle-
diğini açıklamıştı. Walmart ve Current tarafından yayınlanan açık-
lamada ise şirket fit kare başına enerji kullanımını şimdiden %10 
oranında düşürdüğünü bildirdi. Walmart ayrıca 2015 değerleri ile kı-
yaslandığında, enerji kullanımına ilişkin karbon emisyonlarını 2025 
senesi öncesinde %18 azaltmayı planladığını duyurdu.
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Gecenin Sonu: Küresel Aydınlatmada Artış
The End Of Night: Global Illumination Has Increased Worldwide

Yapay aydınlatmalar genellikle ilerlemenin işareti olarak görü-
lür: Medeniyetin ilerleyişi karanlıkta bir ışık yaktı;  geceyi geri 
aldı ve onu aydınlattı. Ancak bilim insanları, geceyi aydınlatan 

yapay ışığın sadece gökbilimciler için değil, aynı zamanda gece hay-
vanları ve hatta insan sağlığı için de zararlı olduğunu savunuyorlar.

Mevcut araştırmalar, gecenin gittikçe daha da aydınlık olmaya baş-
ladığını gösteriyor. Geçtiğimiz Kasım ayında Bilim Gelişmeler adlı 
dergide yayınlanan makaleye göre, 2012’den 2016’ya dünyanın 
yapay olarak aydınlatılan alanlarının yılda yaklaşık % 2.2 büyüdü-
ğü hesaplandı. Bununla birlikte, bu artış bile problemi azımsıyor 
olabilir. Çalışmanın başyazarı ve Postdam’da bulunan Alman Jeoloji 
Bilimleri Araştırma Merkezi’nde araştırmacı olan Christopher Kyba, 
bu ölçümlerin, dünyanın her yerindeki şehirlerde sodyum-buharlı 
lambaların yerine yerleştirilen enerji tasarruflu LED lambalarının 
çoğundan gelen ışığı içermediğini söyledi.
Bir NASA uydusuna yerleştirilen Görünür Kızılötesi Görüntüleme ve 
Radyometre Cihazı’ndan (VIIRS) yeni veriler elde edildi.  Cihaz, ge-
leneksel sarı-turuncu sodyum buharlı sokak lambaları tarafından 
üretilen ışığın uzun dalga boylarını ölçebiliyor ama VIIRS, beyaz LED 
lambalarından üretilen kısa dalga boylu mavi ışığı göremiyor. 

Artificial light is often seen as a sign of progress: the march of civiliza-
tion shines a light in the dark; it takes back the night; it illuminates. 
But a chorus of scientists and advocates argues that unnaturally bright 
nights are bad not just for astronomers but also for nocturnal animals 
and even for human health.

Now research shows the night is getting even brighter. From 2012 
to 2016 the earth’s artificially lit area expanded by an estimated 2.2 
percent a year (map), according to a study published last November 
in Science Advances. Even that increase may understate the problem, 
however. The measurement excludes light from most of the energy-ef-
ficient LED lamps that have been replacing sodium-vapor technology 
in cities all over the world, says lead study author Christopher Kyba, a 
postdoctoral researcher at the German Research Center for Geosciences 
in Potsdam.
The new data came from a NASA satellite instrument called the Visible 
Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS). It can measure long wave-
lengths of light, such as those produced by traditional yellow-and-
orange sodium-vapor street lamps. But VIIRS cannot see the short-
wavelength blue light produced by white LEDs. This light has been 
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Bu ışığın, insanların uyku döngülerini ve gece hayvanlarının davra-
nışlarını etkilediği ise daha önce ortaya koyulmuştu.
Bilim insanları, LED’lerin devam eden değişimi göz önünde bulun-
durulacak olursa, halihazırda aydınlık olan İtalya, Hollanda, İspanya 
ve Amerika gibi ülkelerin, VIIIRS’ın verilerinde ortalama aydınlık 

seviyelerine sahip olduğunun kaydedilmesine yol açtığına inanıyor. 
Bunun aksine, Güney Amerika’da, Afrika’da ve Asya’da bulunan bir-
çok ülke, geleneksel aydınlatmaların kullanımının artışına bağlı ol-
duğu öne sürülen bir aydınlık düzeyine sahip. Avustralya, ise karan-
lık olarak görünüyor ama araştırmacılar, orman yangınları nedeniyle 
verilerde yanılma payı olduğunu söylüyorlar.
Bu çalışmada yer almamış olan İtalya Işık Kirliliği Bilim Ve Teknoloji 
Enstitüsü araştırmacısı Fabio Falchi, “VIIIRS  spektrumundaki zayıflı-
ğa rağmen [birçok ülkede] tespit etmiş olduğu artış çok endişelen-
dirici,” dedi. 2016’da Falchi, Kyba ve ekibindeki diğer üyeler, dünya 
nüfusunun üçte birinin geceleri Samanyolu’nu görmek için fazlasıyla 
parlak bir gökyüzü altında yaşadığını gösteren küresel bir yapay ay-
dınlık atlası yayınladı.
Bu veri aynı zamanda LED aydınlatma devriminin enerji maliyetle-
rinde tasarrufa yol açacağı fikri hakkında da şüphe uyandırdı.  2012 
ile 2016 arasında, ortalama bir ülkenin GDP’si  %13 artarken, aynı 
ülke yüzde %15 daha fazla uzun dalga boylu ışık üretti. Ülkelerin 
toplam ışık üretimi ile GDP’leri arasında bir ilişki söz konusu. Başka 
bir deyişle, Kyba, “Ne kadar para ödersek, o kadar ışık alırız” dedi.

shown to disrupt human sleep cycles and nocturnal animals’ behavior.
The team believes the ongoing switch to LEDs caused already bright 
countries such as Italy, the Netherlands, Spain and the U.S. to register 
as having stable levels of illumination in the VIIRS data. In contrast, 
most nations in South America, Africa and Asia brightened, suggesting 

increases in the use of traditional lighting. Australia actually appeared 
to lose lit area but the researchers say that is because wildfires skewed 
the data.
“The fact that VIIRS finds an increase [in many countries], despite its 
blindness in the part of the spectrum that increased more, is very sad,” 
says Fabio Falchi, a researcher at Italy’s Light Pollution Science and 
Technology Institute, who did not participate in the study. In 2016 Fal-
chi, along with Kyba and several other members of his research team, 
published a global atlas of artificial lighting that showed one third of 
the world’s population currently lives under skies too bright to see the 
Milky Way at night.
The data also cast doubt on the idea that the LED lighting revolution 
will lead to energy cost savings. Between 2012 and 2016 the median 
nation pumped out 15 percent more long-wavelength light as its GDP 
increased by 13 percent. And overall, countries’ total light production 
correlated with their GDP. In other words, Kyba says, “we buy as much 
light as we are willing to spend money on.”
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Tasarımcılardan, Tiyatroları Karartmakla Tehdit Eden 
Aydınlatma Yasağını Engelleme Kampanyası

Designers Campaign To Prevent Lighting Ban That Threatens To Leave 
Theatres Going Dark

aydınlatma
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Paule Constable’ın da içinde olduğu tasarımcılar, yüzlerce me-
kanın “gerçek anlamda kararması” ile sonuçlanacağını iddia 
ettikleri, geleneksel tiyatro aydınlatmalarını ilgilendiren yasa-

ğa karşı mücadele ediyor. Avrupa Birliği, enerji verimsizliğine ilişkin 
çevresel endişeler nedeniyle, eğlence ışıklandırmasında tungsten 
halojen lambaları yasaklamayı görüşüyor. 
2009 senesinde çıkan kanunla, perakendecilerin ev içi kullanım için 
tungsten aydınlatmalar satmaları yasaklanmıştı ama tiyatrolar bu 
yasaktan muaf tutuldu.

2009 yasası, aydınlatma tasarımcıları ve imalatçıları tungsten ar-
matürlerin üretimine devam edilmesi için lobi oluşturmaya itti ve 
Philips’in de içinde bulunduğu markalar üretimin devam edeceği 
konusunda güvence verdiler. Tasarımcılar, bu lambaları sağladıkları 
sıcak ve hafif ışık nedeniyle seviyor.
Avrupa Birliği yakın zamanda eğlence aydınlatmalarının muafiyeti-
ni kaldırmayı düşünüyor ki bu da tiyatroların, 2020 senesi itibarıyla 
yeni tungsten lambalar alamayacağı anlamına geliyor.Aydınlatma 
Tasarımcıları Birliği, 26 Ocak’ta biten konsültasyon süresi dolmadan 
önce sunmak üzere bu yasağın yürürlüğe girmemesi için gerekçeleri 
bir araya getirmek için çabalıyor. 

Designers including Paule Constable are fighting a proposed ban on 
traditional theatre lighting, which they claim could result in hundreds 
of venues “literally going dark”. The European Union is considering 
banning tungsten halogen lamps in entertainment lighting, due to 
environmental concerns over their energy inefficiency.
Since legislation was introduced in 2009, retailers have been banned 
from selling tungsten lighting for domestic use, but are permitted to do 
so for use in theatres, which are exempted from the ban.
The 2009 legislation prompted lighting designers to lobby manufac-
turers to continue producing tungsten lamps, with brands including 
Philips giving assurances that production would continue. Designers 
like the lamps because of the natural and warm light they provide.
Now the European Union considering new legislation removing the 
exemption of entertainment lighting, which would mean that by 2020 
theatres would no longer be able to buy new tungsten lamps.
The Association of Lighting Designers is co-ordinating a high-speed ef-
fort to gather reasons why this ban should not move forward, calling 
for responses to be submitted as soon as possible before the end of a 
consultation period on January 26.

The proposed EU ban will be on placing tungsten lighting in the mar-
ket, meaning that product that is already in the supply chain can be 
sold, but that no new product can be manufactured or imported.
Constable said: “This is misguided on so many levels. Not only do so 
many of the shows we all know and cherish rely upon tungsten tech-
nology, there are all the smaller theatres around the country that ab-
solutely depend upon older tungsten lights and will have no budget 
available to replace them.
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“Rendering all these older lights obsolete would be unbelievably 
wasteful. The way forwards is to reduce, reuse and recycle. In the thea-
tre, we are remarkably good at this. We don’t have the budgets to be 
profligate.”
Constable said that the proposed change would have a “drastic effect” 
on the work we see in theatre, most of which could not be recreated 
using LED lighting.
She added: “Shows such as War Horse, The Curious Incident, Follies, 
Angels in America – none of them could look as they do without the 
occasional use of tungsten units. A blanket ban would be costly – pro-
hibitively so to many. It would change the landscape entirely.”

Lighting designer Michael Hulls, who is leading fight to oppose the ban 
as a continuation of his 2013 Save Tungsten campaign, said the new 
legislation fails to consider that the power used by tungsten is rela-
tively low, as lights are dimmed and performances only last for a few 
hours.
Hulls explained that replacing tungsten lighting with LED equivalents 
would be “prohibitively, sometimes ruinously” expensive, and that 
lighting designers had been considering the other tools available to 
them, but on some occasions nothing could replicate the “very particu-
lar properties of tungsten”.
“[Once the ban was announced] those who could afford to would start 
stockpiling. Then the smallest, most vulnerable theatres, including 
pub theatres, studios, and fringe venues, would be looking to spend a 
couple of thousand at least on replacing the tungsten lighting, which 
means they will either go dark – literally – or have to close because 
they can’t afford it,” Hulls said.
Hulls added that even if the UK is no longer subject to the legislation 
when it leaves the EU, the British theatre market alone for tungsten 
lighting will not be large enough for manufactures to sustain produc-
tion.
More than 2,800 people have liked a Facebook page for Hulls’ original 
Save Tungsten campaign, also supported by many others including 
Constable, Neil Austin and David Finn, which has been revived in light 
of the new proposed ban.
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Önerilen AB yasağı, piyasalardaki tungsten lambalar için geçerli ol-
mayacak, yani halihazırda tedarik zincirinde bulunan ürün satılabi-
lecek fakat yeni ürün imal ya da ithal edilemeyecek.
Constable “Bu, birçok açıdan yanlış. Sadece bildiğimiz ve sevdiğimiz 
birçok gösteri tungsten teknolojine bağlı olmakla kalmıyor, aynı za-
manda ülke çapında birçok küçük tiyatro da tamamen eski tungsten 
lambalara bel bağlamış durumda ve bunları değiştirecek bütçeleri 
yok. 
Bütün bu eski lambaları hurdaya çevirmek inanılmaz bir israf olur. 
Bunun yolu, azaltmak, yeniden kullanmak ve geri dönüştürmektir. 
Tiyatrolarda, bu konuda oldukça iyiyiz. Bizim, boşa savuracak büt-
çemiz yok” dedi.
Constable, teklif edilen değişikliğin tiyatrolarda izlediğimiz eserler 
üzerinde şiddetli etkileri olabileceğini, çoğunun LED ışıklarıyla tekrar 
yaratılamayacağını belirtti ve şunları ekledi: “ Savaş Atı, Tuhaf Olay-
lar, Revü, Amerikan Melekleri hiçbiri, ara sıra tungsten ünitelerinin 
kullanımı olmadan oldukları gibi görünemez. Tam yasaklama olduk-
ça maliyetli, birçokları için engelleyici olur. Bu durum, manzarayı 
oldukça değiştirir.”
2013 Tungsteni Kurtarma kampanyasının devamı olarak yasağa karşı 
mücadele eden aydınlatma tasarımcısı Michae Hulls, yeni kanunun, 
ışıkların kısık ve performansların sadece birkaç saat sürmesinden 
dolayı tungstenin harcadığı enerjinin görece olarak düşük olduğu 
gerçeğini göz önünde bulundurmakta başarısız olduğunu söylüyor.
Hulls, tungsten lambalarının LED muadilleri ile değiştirilmesinin 
“engelleyici,  kimi zaman da iflas ettirici” derecede pahalı olduğunu 
ve aydınlatma tasarımcılarının onlar için ulaşılabilir diğer araçları 
göz önünde bulundurduklarını ama bazı durumlarda  hiçbir şeyin 
tungstenin kendine has özelliklerinin yerini tutamayacağını söyledi.
Hulls, “Yasak bir kez ilan edildiğinde] karşılayabilenler stok yapmaya 
başlar. Sonra bar tiyatroları, stüdyolar ve alternatif sahnelerin de da-
hil olduğu daha küçük, korumasız tiyatrolar, tungsten lambalarının 
değişimi için harcanacak en az bir kaç bin lira arayacaklar ki, bu ya 
tam anlamıyla karanlıkta kalacakları ya da karşılayamayacakları için 
kapatmak zorunda kalacakları anlamına gelir,” dedi.
Hulls, İngiltere, AB’den çıktıktan sonra yasağa dahil olmasa bile, İn-
giliz tiyatrolarının tek başına üreticilerin üretime devam etmesi için 
yeterince büyük bir piyasa olmayacağını ekledi.
2.800’den fazla kişi Hulls’un, yeni yasa tasarısı ışığında tekrar can-
lanan ve Constable, Neil Austin ve David Finn’in de içinde olduğu 
birçokları tarafından desteklenen Tungsteni Kurtar kampanyasının 
Facebook sayfasını beğendi.
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OLED Nedir Nasıl Çalışır ?

OLED (Organik Işık Yayan Diyot), içinde organik maddeler bulu-
nan milimetrelik ince cam bölmeleridir. Bunlar içinden akım 
akabilen yaklaşık 400 nanometrelik ince tabakalardan oluş-

maktadır.
OLED Yeni Bir Aydınlatma Teknolojisi Sunuyor
Organik tabakalar, her iki yandan elektrik kontakları olarak görev 
yapan bir anot ve bir katot tabakası ile çevrilidir. Organik tabakada, 
akan elektrik enerjisiyle parlamaya başlayan moleküller vardır. İlgili 
moleküler yapı ışığın rengini belirler. Dış müdahalelere karşı korun-
ması amacıyla organik tabaklar kaplanmıştır.

OLED Yapısı
Organik ışık yayan diyot, en az birinin şeffaf olduğu iki elektrot ara-
sında bulunan birden fazla organik yarı iletken tabakalardan oluş-
maktadır. OLED’in üretiminde organik tabakalar ard arda iletken bir 
substrat üzerine uygulanır, ardından başka bir iletken elektrot gelir. 
Organik, ışık yayan bileşenlerin üretimi için genel olarak iki farklı 
malzeme sınıfı kullanılır; polimerik maddeler ve oryantasyon özel-
liği olmayıp amorf tabakalar oluşturan küçük moleküllü maddeler.
Emisyon Spektrumu
Organik moleküllerin genellikle geniş emisyon spektrumu vardır. Bu 
nedenle ışığın tüm renk bileşenleri spektrumda mevcuttur.  Böylece 
nesnelerin çok doğal bir şekilde aydınlatılmasına imkan sağlanır. 

OLED emisyonları, beyaz dahil olmak üzere hemen hemen her türlü 
renk sıcaklığı ile eşleştirilebilir. Çoğu beyaz OLED’ler birlikte yüksek 
kalitede beyaz bir ışık oluşturan bir kırmızı, bir yeşil ve bir mavi emis-
yon tabakasından oluşur.

Neden OLED İletkenlik
Büyük yüzeyli OLED’lerin teknik yöndeki zorluğu, elektrot malzeme-
sinin iletkenliğinin sınırlı olmasıdır. Örneğin indiyum kalay oksitin 
(ITO) iletkenliği, alüminyumun iletkenliğinden yaklaşık iki büyüklük 
boyutundan daha azdır. Sonuç; şeffaf elektrotta önemli bir gerilim 
düşüşü ve aktif tabakaların yerel çalışma geriliminde bir azalma. 
Böylece ışın yoğunluğu tekerlerden merkeze kadar azalır. Azalt-
mak için metalden oluşan iletken yardımcı yapılar (iletkenler veya 
baralar) ITO anodu üzerine yerleştirilebilir. Böylece daha homojen 
ışıklılık dağılımı elde edilebilir. Büyük alanı olan OLED’leri homojen 
bir şekilde parlatmak için diğer bir seçenekte istifleme yaklaşımıdır. 
Bu durumda her birinin toplam ışıklılığı etkileyen birden fazla OLED 
yığını üst üste istiflenir.
Kullanım Süresi
Bir ampulün ortalama ömrü yaklaşık 1000 saattir. Bundan sonra, 
filaman yanar ve değiştirilmesi gerekir. OLED de ise ışık akışı aşamalı 
olarak düşer. Yani, OLED bilinen anlamda yanmaz ancak kullanım 
süresi boyunca ışık gücü ve dayanıklılığı azalır. Tipik olarak kullanım 
süresi bir dönem olarak tanımlanır, bu dönem zarfında ışık akısı ilk 
ışık akısının %70’ine kadar düşer.
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LED Aydınlatma ve Enerji Verimliliği

Elektrik enerjisinin çoğu aydınlatma için kullanılıyor ve LED ay-
dınlatma enerji verimliliği konusu her geçen gün daha da dikkat 
çekiyor. LED aydınlatma sistemlerinde enerji verimliliği için ne-

lere dikkat etmelisiniz?

Aydınlatmada kullanılan enerji miktarı giderek artıyor. Uluslara-
rası Enerji Ajansı’nın raporuna göre dünyada tüketilen enerjinin 
%19’u aydınlatmaya ait. Ülkemizde ise bu rakam aydınlatma amaçlı 
elektrik tüketimi %20-%40 arasında değişmektedir. Gelişmekte olan 
ekonomimizle beraber, enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç her geçen 
sene daha da artmakta. Enerjinin verimli kullanımı, aydınlatmada 
enerji verimliliği konusunda bazı noktalara dikkatinizi çekmek isti-
yoruz. 
Aydınlatmada Enerji Kayıpları
Aydınlatmada hangi aşamalarda enerji kullanımında kayıplar ya-
şanıyor? Öncelikle elektrik enerjisinin ışığa dönüşme aşamasında, 
lambanın verimliliğiyle alakalı olarak, kayıplar söz konusu olabilir. 
İkinci kayıp ise lambadaki ışığın yararlı ışığa dönüşmesi aşamasında, 
armatürün geriverimine bağlı olarak, yaşanır. Enerji kayıpları konu-
sunda son olarak, doğru aydınlatma tasarımı yapılamadığı durum-

larda, aydınlığın yararlı ışığa dönüşmesi sırasında kayıplar yaşanır. 
Lambanın Verimi
Lambadan çıkan ışık akısının miktarı ve akının harcanan enerjiye 
oranla durumu enerji verimliliği üzerinde oldukça ciddi bir etkiye 

sahiptir. Işık akısı, ışık kaynağından yayılan ışık miktarıdır. Işık akısı, 
enerji taşınırken kayıpların oluşmaması adına önem taşır. 
Işık akısının birimi lümen sembolü de (Φ)’dir. Aşağıda bazı ışık akısı 
değerleri verilmiştir:
• LED Lamba 8W - 470 Lümen
• Akkor Lamba 100 W - 1200 Lümen
• Floresan Lamba 36 W - 3350 Lümen
Bir ampülün Lümen değerinin ne kadar yüksek olduğundan çok, 
harcadığı elektrik enerjisine karşılık verdiği ışık miktarı önemlidir. 
Bu miktar etkinlik faktörü kavramı ile açıklanır. Işık akısı / harcanan 
elektrik (lm/w) olarak etkinlik faktörü hesaplanır. Yukarıdaki tabloya 
bakarsak, 8W LED lambanın etkinlik faktörü 470 Lümen / 8W = 59  
olarak hesaplanır.  Bu oran ne kadar yüksekse, enerji tüketimi de bir 
o kadar düşüktür. 
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Armatür ve Enerji Verimliliği
Armatür geriverimi, lambadan çıkan ışık akısının armatürden daha 
verimli olarak aydınlatma noktasına ulaşmasıdır. Armatür konusu-
nu 2 ayrı şekilde ele almak daha doğru olur. Geleneksel sistemlerde 
lamba ve armatür birbirlerinden ayrıdır. Bu sistemde lambanın veri-

mi ayrıca ölçülür ve referans olarak kullanılır. Armatürden çıkan ışık 
miktarı ayrıca ölçülür. İki sonuç oranlanarak verimlilik oranı belirle-
nir. Armatürden çıkan ışık miktarının lambadan çıkan ışık miktarına 
oranı, o armatürün verimlilik değerini gösterir. 
LED aydınlatmada ise lamba ve armatür tek bir sistemdir. Bu neden-
le LED’lerde genel bir “sistem verimliliği”nden sözedilebilir. Tüm sis-
tem bileşenlerinin Lümen ve watt değerleri hesaplanır. Tüm sistem 
bileşenlerinin lm/w olarak azalması dikkate alınır. Örneğin; LED’den 
armatür aşamasına kadar geçen basamaklarda ışık verimliliğinin 
değişik oranlarda azalmasıdır. LED’de 130 Lm/W, optikteki kayıp 120 
Lm/W,  ısının taşınması esnasında 110 Lm/W, son armatür aşamada 
90Lm/W verimlilik değeri olabilir. Günümüz LED sistemlerinde ışık 
akısı 4000 Lm’den fazladır, verimlilik ise yaklaşık 115 Lm/W’dır. 
LED Aydınlatma Sistem Verimi
LED’lerde sistem verimini etkileyen faktörlerin başında ilk lümen 

çıkışı gelir. 25 derece oda sıcaklığındaki lümen değerinin yüksek 
olması gerekir. Çalışma sıcaklığı ile 25 derecedeki lümen değerleri 
arasındaki oranın, sıcak-soğuk faktörü, bire yakın olması gerekir. 
Sürücü kalitesi de son derece önemlidir. Bu aşamada güç kaybı %10-
%50 arasında değişebilir. Sürüş akımı da başka önemli bir etkendir. 

Genellikle bu akım 350 MA’dir, 700’e çıkması durumunda lümen çı-
kışı da yükselir.  Lümen çıkışının yükselmesi bir süre sonra jonksiyon 
sıcaklığını arttırır. Bu durum, daha hızlı ışık akısı azalamasına ve LED 
ömrünün kısalmasına neden olur. LED’de ışık elde etme esnasında 
bir ısı oluşur. Bu ısının hızlı bir şekilde jonksiyon bölgesinden uzak-
laştırılması gerekir. Bu nedenle LED yapımında ısıyı ileten malzeme-
ler kullanılmalıdır. 
Özetle sistem verimi konusunda aşağıdaki etkenleri dikkate alma-
mız gerekir;
• LED kalitesi,
• Sürücünün kalitesi,
• Sürüş akımı,
• Isısal yol.
Kaynak: voltimum.com
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LED Ampuller Yarım Milyar Ton Karbondioksit 
Salınımını Engelledi

IHS Markit’in son raporuna göre LED kullanımının artması çevreye 
büyük katkı sağlıyor. LED ampuller, 2017 yılında 570 milyon tonluk 
karbondioksit salımını önledi.

LED (Işık Yayan Diyot) kullanımının artması, yaşadığımız çevre üze-
rinde çok büyük olumlu etkiye sahip. IHS Markit’in son raporuna 
göre, binaları ve dış mekanları aydınlatmak için kullanılan LED’ler 
2017’de toplam 570 milyon tonluk karbondioksit (CO2) salınımını 
önledi.

Rapora göre bu, küresel karbon (CO2e) ayak izinin yaklaşık yüzde 
1.5 oranında azaltılması anlamına geliyor. Daha çarpıcı bir örnekle 
açıklamak gerekirse, söz konusu azalma kömürle çalışan 162 kömür 
santralinin kapatılmasına eşdeğer nitelikte.
Floresan ve Akkor Ampullerden Daha Az Enerji Çekiyor
LED aydınlatma aynı miktarda ışık üretmesine rağmen floresan çö-
zümlerden yüzde 40, akkor ampullerden yüzde 80 daha az enerji 
kullanıyor. IHS Markit aydınlatma ve LED’ler grubunun baş analisti 
Jamie Fox, LED’lerin bu verimliliğinin onları çevre dostu yaptığını 
söyledi.
LED’ler geleneksel ampullere kıyasla bir takım avantajlara sahip. 
Öncelikle daha uzun ömürlü olduklarını söylemek gerek. Bu da 
emisyon ve çevre kirliliğini azaltmak için daha az ampul üretilmesi 
gerektiği anlamına geliyor. Ek olarak floresanların aksine, LED’ler 
toksik kimyasal cıva içermiyor.

According to the latest report by IHS Markit, the widespread use of 
LEDs has a significant effect on the environment. LED lamps eliminated 
the emission of 570 million tons of CO2 in 2017.

The increased use of LEDs (light-emitting diodes) has a positive impact 
on our environment. IHS Markit reported that LED use in lighting has 
eliminated the emission of 570 million tons of CO2 in 2017.
According to the report, with the elimination of such emission the 
global carbon footprint was reduced by approximately %1.5. In other 
words, this reduction is equal to the amount of greenhouse gases emit-
ted by 162 coal-fired power stations.
Uses Lower Energy When Compared To Fluorescent & Incandescent 
Light Bulbs
Although they are producing the same illumination, LED lights are 
using 40% less energy when compared to fluorescent solutions and 
80% less energy when compared to incandescent solutions. Jamie Fox, 
Principal Analyst, Lighting and LEDs for IHS Technology, explained that 
such efficiency is what makes LEDs environmentally-friendly.
LEDs are offering a number of advantages when compared to conven-
tional light bulbs. First of all, they are more durable, which translates 
into reduced need for light bulb production and therefore reduced 
emissions and environmental pollution. Nevertheless, unlike fluores-
cent light bulbs, LEDs do not include toxic chemicals such as mercury.
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Bursa Nilüfer’in Işık Kirliliği Ölçüldü

Dünyada artan ışık kirliliği, Nilüfer’de düzenlenen panelde ele 
alındı. Panele katılan Nilüfer Belediye Başkanı Bozbey, yapılan 
araştırmada, “Nilüfer’de yanlış aydınlatmadan dolayı kaybolan 

toplam ışık miktarının 101 milyon lümen, bunun ekonomik karşılı-
ğının ise yılda 1,75 milyon TL olduğu saptandı” dedi.

Nilüfer Belediyesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi ve Bursa Amatör Astronomi Kulübü, Karaman Dernekler 
Yerleşkesi’nde Işık Kirliliği konulu panel düzenledi. Doğal hayatı 
korumak, enerji tasarrufu sağlamak ve şehirlerde daha çok yıldız 
görebilmek için gerçekleştirilen panel öncesinde basın toplantısı 
düzenlendi. Basın toplantısında Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı 
Remzi Çınar ile Bursa Amatör Astronomi Kulübü Başkanı İlhan Var-
dar, Işık Kirliliği Araştırma Projesi kapsamında ortaya çıkan raporu 
kamuoyuyla paylaştı.
Hava, su ve çevre kirliliği kadar ışık kirliliğinin de önemine dikkat 
çeken Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey amaçlarının do-
ğal hayatı korumak, enerji tasarrufu sağlamak ve kentte daha çok 
yıldız görmek için farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Başkan 

Bozbey, “Nilüfer Belediyesi olarak, yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürü-
lebilir bir kentsel çevre için, kentimizde yaşayanları etkileyen çevre 
sorunlarının belirlenmesi konusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 
Sorunları belirlemekle kalmayıp, bu sorunlara müdahale yöntem-
lerinin geliştirilmesi, kirlilik kaynaklarının denetim altına alınması, 

çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla 
da çaba harcıyoruz. Panelimizin konusu olan Nilüfer’de Işık Kirliliği 
Araştırma Projesi de, uygulama şekliyle Türkiye’de bir ilk olma özelli-
ği taşıyor. Hava kirliliği havamızı, su kirliliği suyumuzu kirlettiği gibi, 
ışık kirliliği de iyi aydınlatmamızı kirletmektedir. Amacımız gökyü-
zünün güzelliğini, tüm doğallığıyla kentlerimizde yaşatabilmek ve 
Samanyolu’nu dünya gözüyle görebilmek” diye konuştu.
Bilimsel verilerle ışık kirliliğinin çevresel etkilerini de aktaran Boz-
bey, “2016’da güncellenen bilimsel bir çalışmada, dünya nüfusunun 
yüzde 83’ünün ışık kirliliği altında yaşadığı belirlenmiştir. Bu oran, 
Avrupa ve Amerika nüfusu ele alındığında yüzde 99 olarak gerçek-
leşmektedir. Aynı çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye nüfusun 
yüzde 97,8’i ışık kirliliği altında yaşamakta ve nüfusun yarısı (yüzde 
49,9) Samanyolu’nu hiç görmemektedir. Bu projede, Nilüfer’de gece 
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gökyüzü parlaklığı ölçümleri yapılarak bölgenin ışık kirliliği haritası 
çıkarıldı ve yanlış aydınlatmadan kaynaklanan enerji kaybı hesap-
landı. Işık kirliliği ve kent merkezlerinde gökyüzü parlaklığı ölçümle-
ri konusunda bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapıldı” dedi.  
Proje hakkında bilgi veren Bozbey, ışık kirliliği sorununun ekonomik 
boyutuna da dikkat çekti. Başkan Bozbey, “Proje ortağı kurum ve 
kuruluşlarda görevli kişilerden 4 grup oluşturuldu, ardışık 6 gecede 
toplam 171 faklı noktada başucu doğrultusunda ölçümler yapıldı. 

Tüm veriler, bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) programına aktarı-
larak eş parlaklık eğrileri oluşturuldu. Buradan elde edilen alanlar 
kullanılarak Nilüfer’deki yanlış aydınlatmadan kaynaklı kaybolan 
toplam ışık miktarı ve buna karşılık gelen enerji değerleri yani kaybı 
hesaplandı. Bu çalışma çerçevesinde Nilüfer’de, kaybolan toplam ışık 
miktarının 101 milyon lümen, ekonomik karşılığının ise 1,75 milyon 
TL/yıl olduğu saptandı. Nilüfer ölçeğinden dünyaya baktığımızda bu 
durum, elektrik üretirken tükettiğimiz sınırlı petrol, doğalgaz ve kö-
mür kaynaklarımızın önemli bir kısmının boşa harcandığı anlamına 
geliyor. Üstelik bu yolla atmosfer de sürekli olarak kirletiliyor” diye 
konuştu.

Amaç Işığın Doğru Yerde ve Doğru Zamanda Kullanılmasını 
Sağlamak
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Remzi 
Çınar da enerjinin önemine dikkat çekti. Remzi Çınar, “Enerjinin top-
luma yeterli, sürekli, kaliteli, çevreye zarar vermeyen ve ekonomik 
gücünü de zorlamayan fiyatlarla temin edilmesi gerektiğini savu-
nuyoruz. Bu çalışmamızın asıl amacı ışığın doğru yerde ve ihtiyaç 
duyulan miktarda doğru yönde ve doğru zamanda kullanılması için 

gerçekleştirdik. Bir rapor ortaya çıktı ve Elektrik Mühendisleri Odası 
olarak kamunun elektrik ihtiyacının karşılanması noktasında yerel 
kaynakları ön planda kullanmasını arzu ediyoruz. Bunun için iki tane 
önemli nokta var. Enerjide verimlilik noktası; bacasız sanayi olarak 
ifade ettiğimiz dediğimiz bir süreç. Meskenlerde, sanayi kuruluşla-
rında ve ulaşım araçlarında olmak üzere üç ana çerçevede değerlen-
diriyoruz. Toplamda yüzde 40’lar seviyesinde verimlilik söz konusu. 
Enerjide yüzde 70 dışa bağımlı olan bir ülkenin yüzde 40 gibi bacasız 
sanayisi enerji verimliliğini ve tasarrufu noktasını kullanması gere-
kiyor” dedi.
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Berlin Şehrinde Bir Rafinerinin 
Penceresiz Kumanda Odası

60’lı yıllarda Prof. Dr. Till Roenneberg ve başka öğrencilerin bir 
sığınakta birkaç hafta yaşadıkları ve kanıtladıkları, bazı ofis or-
tamlarında artık neredeyse günlük yaşam. İnsanın iç saati ile 

kumanda odası gibi çalışma yerlerinde ışıktan beklenenler, birbiri ile 
uyuşmuyor. Ancak, artık uyuşmayan uyuşur hale getiriliyor ve bun-
lar modern ışık tekniğimizin olanakları ile yapılıyor.

Sığınakları düşündüğümüzde aklımıza kasvet, rahatsızlık duygusu, 
kaybolmuşluk duygusu ve hatta işkence ile ilgili resimler ve dü-
şünceler gelir. Gariptir ki aynı duyguları, bulunduğumuz medeni 
toplumda belli çalışma ortamlarını düşündüğümüzde de hissederiz. 
Geçmişte bu şekilde düşünceler tamamen bilgi eksikliğinden kay-
naklanıyordu. Sığınaklar içindekileri ve yakın çevreyi koruyan, aynı 
zamanda izole eden yerlerdir. Almanya’nın Berlin kenti yakınlarında-
ki Schwedt kasabasında bulunan PCK rafinerisinin sığınağı, pardon 
kumanda odası tipik bir kumanda odası: Penceresiz.
İçeri hiç gün ışığı girmiyor. Kalın dış duvarlar ve güvenlik kapıları ki-
litleniyor. Oda, yangına ve patlamalara karşı dayanıklı. İşlevi itibariy-
le de gayet karanlık ve kasvetli. Akıllı bir aydınlatması veya dış dünya 
ile bağlantı olmadan, bir çalışanın sağlığı açısından uzun süreli çok 

iyi bir ortam olmayacağı kesin. Bu kumanda odasında çalışmaların 
kesintisiz sürmesi gerekiyor. Bu nedenle altı ekip üç vardiya şeklinde 
26 çalışma masasında görev yapıyor. Çalışanlar sığınağı bir iş yeri 
olarak kullanmanın ve 1000 m2’lik salonun rahatlatıcı ve kısmen do-
ğal bir modernizasyon tadilatından geçmesinin ne anlama geldiğini 
biliyorlar. 

Başka yenileme projeleri ile karşılaştırılırsa, burada yapının unsurları 
değil en çok da aydınlatma tasarımı ön planda duruyor.Aydınlatma 
tasarımıçok fazla dikkat gerektiriyor. Bir tarafta kısmen ulaşılmış 
olan en yeni bilgilerin uygulanması isteniyor. 
Diğer tarafta, yapay ışığın, insanın kendisini rahat hissetmesi üze-
rindeki etkileri henüz tam olarak bilinmiyor. Bu nedenle her şey 
bir deney niteliğinde. Bildiğimiz tek şey var, o da çalışanlara zarar 
gelmemesi için çözümler üretmemiz gerektiği. HCL (Human Centric 
Lighting) aşağı HCL yukarı. Burada temel ihtiyaçların gözetilmesi 
ve asgari kalitenin sağlanması gerekiyor. Bu projede görev belliydi: 
Mümkün olduğu kadar doğal bir ortam yaratılacaktı. Lichtvision ofi-
sinin bu projede uygulamak istediği fikir neydi?
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Bir yer fıstığı şekline benzeyen, buluşma noktası olarak kullanılan 
geniş alanlı salonun tavanının tam ortasına bir yapay gün ışığı do-
nanımı yerleştirilmiş. Bu ışıklı tavan yaklaşık 110 m2 büyüklüğünde 
ve RGB LED panelleri ile donatılmış. Işık üreten panellerin her bir 
pikseli ayrı kumanda ediliyor ve paneller 6,25 cm aralıklarla monte 
edilmiş. Bu şekilde günün akışına uyumlu olarak değişen gökyüzü 
görüntüleri oluşturuluyor. Enstalasyonda yavaşça geçen bulutlar, 
masmavi bir gökyüzü, karanlığa geçiş, gece veya güneşin doğuşu ile 
batışı gösteriliyor.

Işıklı sahne veya gökyüzü geçişleri için Stuttgart’taki Fraunhofer 
Enstitüsü’nün araştırma departmanları ile çalışıldı. Günün veya ge-
cenin farklı zamanlarına göre değişen aydınlığı ve renk sıcaklığında 
hareket eden bant genişliği tanımlandı ve suni gökyüzünün deği-
şimleri oluşturuldu. Bir video sunucusu, parametrelendirilmiş digital 
gökyüzü üzerinden gerçek zamanlı hava durumlarını oluşturdu. Per-
formansı yüksek sunucunun Overlay işlevi sayesinde başka duygusal 
anlar da yaratıldı. Düzensiz aralıklarla gökyüzünde uçarak geçen 
uçakların yoğunlaşma izleri, balonlar veya kuşlar gibi detaylar görü-
lüyor. Özel günlerde firmanın logosu yazılabiliyor. Doğum günlerin-
de balonların gökyüzüne doğru yükselişi ve tebrik mesajları gösteri-
lebiliyor. Salonun dekorasyonu için şeffaf cam duvarlar kullanıldı. Bu 
sayede inanılmaz bir ışık dağılımı sağlanıyor ve çalışanlar her nok-
tadan kumanda odasına bakabiliyor. Kontrol ve güven duygusunu 
daha da güçlendirmek için masif dış duvarlar duvar projektörleri ile 
aydınlatılıyor. 26 kumanda masası dış duvarın önüne, mekân içinde 
çepeçevre yerleştirilmiş. Her iki masanın arasına denk gelecek şekil-
deki sarkıt lambalar, mükemmel bir aydınlatma sunuyor. Bu şekilde 
bir alan hem sağdan hem soldan ışık alıyor. Her kumanda yerinden 
ışığın miktarı kumanda edilebilirken, dolaylı ışık miktarı grup ola-
rak ayarlanabiliyor. Sarkıt lamba DALI uyumlu. Doğrudan alınan ışık 
miktarı için sağ ve sol tarafta 3000K’lık bir renk sıcaklığı üretiyor. Do-

laylı ışık miktarında ise 4000K’lık bir renk sıcaklığına ulaşılıyor. DALI 
sürücüleri ile donatılmış olan tüm armatürler merkezi olarak bir KNX 
omurgasına bağlı.
Yapı sahibi için, sığınağın tipik karanlık ve baskılı ortamının oluşma-
masını sağlamak önemliydi. Tasarım sonucunda mekâna iki önemli 
unsur damgasını vurdu: Sanal gökyüzü ve digital pencereler. Bunu 
sağlamak için mekânın uç noktalarındaki duvarlara ekranlar ko-
nuldu. Ekranlarda bir web kamerası ile gerçek zamanlı görüntüler 
oynatıldı. Çalışanlar baktıkları istikamette dış dünyada neler olup 
bittiğini burada görebiliyorlar.
Tüm belirtilen bu ögeler ile aydınlatma, rafinerinin kumanda oda-
sında yapılan çalışmalar açısından rahatlatıcı bir ortam oluşturmaya 
önemli katkılarda bulunuyor.
Sığınağın eski halinin düzeltilmesi gerektiği için aydınlatma konsep-
tinin de güncellenmesi gerekiyordu. Bu görevi üstlenenlerin, tavan 
mimarisine rahatlatıcı, geniş ışıklı bir gökyüzünü entegre etmeleri 
muhteşem. Tüm bu uygulamaların modern ve etkili bir teknik ile 
yapılmış olması da ayrıca iyi. Kolaya kaçıp rengarenk, dalgalı bir 

ışık kullanmamışlar. Bunun yerine gökyüzü için tipik ve dinamik bir 
şekilde değişen sahneler oluşturmuşlar. Her şeyin ötesinde, çalışma 
masaları ve bunların aydınlatmasına büyük özen göstermişler. So-
nuç itibariyle bu sığınak da diğerleri gibi işlevini yerine getiriyor. Ge-
reken korumayı sağlıyor, ancak sadece yangın ve patlamalara karşı 
değil, artık kötü çalışma ortamından da koruyor.
Projeye Katılanlar
Yapı Sahibi: PCK Raffinerie Schwedt/DE
Mimari: Obermeyer Planen + Beraten GmbH
Aydınlatma Tasarımı: Lichtvision; www.lichtvision.com
Yönetim: Raoul Hesse
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Açık Plan Ofisleri Unutun, Modern Çalışma 
Alanları Kıvrak Olmalı

Geçtiğimiz yüzyılda ofis tasarımına egemen olan açık plan dü-
zenleme mimari tarihin çöp tenekesine gitti. Artık geleneksel 
açık plan ofislerin yerini verimliliği artırmayı amaçlayan esnek 

çalışma alanları alıyor. Bununla birlikte çok sayıda sekreterlik, mu-
hasebe ve büro tipi işler yok oluyor. Bugünkü ofisler web tasarımcısı, 
içerik oluşturucu, uygulama yapımcısı, veri bilimcisi gibi 21. yüzyıl 
rollerine hitap etmelidir.

Modern çalışanlar, onlardan önceki beyaz yakalılar nesillerinden 
farklı olarak, düşünmeye elverişli ve onlardan istenen görevleri 
yerine getirmelerine yardımcı olan esnek alanlar istiyorlar ve sık 
sık talep ediyorlar. Bunlara ses yalıtımlı kabinler, yumuşak oturma 
alanları veya yüksek ayaklı masalar dahildir.
Buna ek olarak, birçok şirket milenyum kuşağını işe alma ve tutma 
güçlüğünden şikayet ediyor ki zaten az gün ışığı alan ve sıra sıra ma-
saların olduğu ofislerin bu soruna yardım etmesi pek olası değildir.
Bazı şirketler modern ofis düzenlerini bir işe alma aracı olarak kul-
lanmaktadır. Microsoft’un ofislerinde, stajyerlerin liderliğinde dü-
zenlenen video turları, yeşil alanların, ücretsiz içecek makineleri ve 

oyun odalarının avantajlarını satıyor. Bir stajyer, Microsoft’un İngil-
tere’deki Reading kampüsünü coşkuyla “beş kafe, bir Starbucks ve bir 
Costa var.” diye anlattı.
Ofisler Bilim Destekli Olarak Yeniden Tasarlanıyor
Araştırmalar, doğal gün ışığı, doğa manzaralı pencereler, daha iyi 
hava kalitesi gibi özelliklere sahip modern ofislerin çalışanların dü-
şünmesine, hatırlamasına, konsantre olmasına ve daha iyi perfor-

mans göstermesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca çalış-
malar daha iyi aydınlatma ve daha az karbondioksit gibi yeniliklerin 
verimliliği artırdığını ve personel hastalıklarını azalttığını gösteriyor.
Okullara, şirketlere ve diğer kuruluşlara esnek çalışma ve öğrenme 
alanları oluşturma konusunda danışmanlık yapan Profesör Stephen 
Heppell, son 20 yıldaki yeniliklerin çoğunun eğitim sistemlerinden 
kaynaklandığını söyledi ve “Google ve Facebook ofislerine girdiğiniz-
de, her şey yüksek başarı sağlayan okullarda gördüğünüz gibi görü-
nüyor” dedi. Heppell, havadaki karbondioksit miktarı, ışık seviyeleri, 
ofislerin sıcaklığı ve ses seviyelerinin şirketler tarafından daha iyi 
anlaşılması gereken ortam faktörleri olduğunu söylüyor.
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Aynı zamanda Heppell, çevresel faktörlerin bir çocuğun okul per-
formansına nasıl zarar verebileceğine bakan, ancak UK’in Hokey 
Takımı’nı da içeren başka organizasyonlarla kullandığı bir proje olan 
Learnometer’i yürütüyor.
Ona göre mekanları geliştirmek için önemli noktalar, farklı amaçlar 
için farklı “bölgeler” geliştirilmesi, ışık düzeylerini iyileştirmek için 
duvarlarda daha iyi yansıtıcı boya kullanılması ve geliştirilmiş hava 
kalitesidir.

Yenilikçi şirketler, bir ofisteki eğlenceli özelliklerin yaratıcılığı artıra-
bileceği teorisini benimsemiş durumda.
Heppell, “Grafenin mucitleri (İngiltere’de 1 mm kalınlığında ve 
elektronik, enerji, sağlık ve inşaat gibi sektörleri dönüştüren1 mm 
kalınlığında bir materyal olarak İngiltere’de keşfedildi) grafeni oyun 
zamanlarında keşfetti “ diyor. Google, kaydırak ve masa tenisi tren-
dine öncülük etti. Londra’daki ofislerinden birinde plaj kulübeleri ve 
çarpışan arabaların yanı sıra kaydıraklar bulunmaktadır.
Microsoft, çalışanlar için Washington’daki genel merkez binasında 
toplantı odaları olarak kullanılmak üzere iki ağaç ev inşa etti ve bir 
diğeri ise bu yıl tamamlanacak.
Ofis dönüşümünün gözden kaçırılmış bir yönü onu nasıl tarif etti-
ğiniz olabilir. Heppell, kötü akustik ve sönük boyaları çağrıştıran 
1960’ların tasarımı “açık plan” yerine “dinamik” demeyi tercih ediyor.
Bu kelimenin de, yöneticilerin başarmak istediklerinin altını çizdiği 
gibi çalışanların “akıllı düşünmeyi” geliştirmelerine elverişli olduğu-
nu söyleyerek “Sonuçta bizim için aptal düşünmeyi yapacak bilgisa-
yarlarımız var. Başka ne kaldı?” dedi.
Açık Plan Ofislerin Yükselişi ve Düşüşü
1854: Fikir bir İngiliz kamu hizmet raporunda hazırlandı: “Beyin 
gücü ile çalışan bir kişinin kesintisiz çalışması için entelektüel çalış-
ma için ayrı odalar gerekiyor, ancak daha mekanik çalışma için, uy-
gun bir denetim altında aynı odada birkaç katibin çalışması, doğru 
bir tarzdır.“

1887: Kamu hizmet komisyonu “şiddetle tavsiye eder. Bir kaç ka-
tibin geniş odalarda yoğunlaşması. Böylece çalışan sayısı azalır ve 
denetim daha etkili olur”.

1800’lerin Sonları-1900’lü Yılların Başı: Ekonomik israfı orta-
dan kaldırmak isteyen Verimlilik Hareketi’nin liderlerinden biri olan 
ABD’li mühendis Frederick Taylor ilk açık plan ofisleri tasarlamıştır.
1950’ler: Ofis planlama türü Bürolandschaft (Office-landscape) 
Almanya’da evrimleşti. Open Work Space Design web sitesine göre, 
konsept “konuşmaları teşvik etmek ve daha mutlu bir işgücünü oluş-
turmak için masaları organik gruplar halinde düzenleyerek kullandı”. 

1970’ler-1980’ler: Şirketler “küp” e taşındı. Daha fazla mahre-
miyet sağlayan tarz düzenlemeleri çoğu işçiyi mümkün olduğunca 
kapalı alanlara tıkmak için kullanıyordu. Bu, personeli kötüleştirdi 
ve amaçlandığı gibi işbirliğini geliştirmedi.
2000-Bugün: Ofisler çok amaçlı mekanlara, rahat oturma alanları-
na ve oyun odalarına taşındı. Silikon Vadisi’nin teknoloji sahnesi ile 
ilişkili olsa da bu fikir kurumsal ayarlarda küresel olarak bulunabilir.
Kaynak: weforum.org
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Aydınlatma Sektörü 11. IstanbulLight 
Fuarı’nda Buluşuyor

UBM, aydınlatma sektöründe yaşanan dönüşüme 11.Istanbul-
Light Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve 
Kongresi ile kılavuzluk ediyor. 19-22 Eylül tarihlerinde, İstan-

bul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan IstanbulLight Fuarı, hızlı 
şehirleşme ve kentsel dönüşüm projeleriyle önem kazanan aydınlat-
ma sektöründeki tüm paydaşları bir araya getiriyor. 

Dünyanın öncü fuar organizatörü UBM tarafından düzenlenen 11. 
IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fua-
rı ve Kongresi, yapı sektöründeki büyümeye paralel olarak gelişen 
aydınlatma sektörünün uçtan uca haritasını çıkarmak üzere 19-22 
Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor. 
Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve Aydınlatma Türk 
Milli Komitesi (ATMK) iş birliğiyle düzenlenen fuara başta Türkiye 
olmak üzere Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve BDT ülkelerin-
den 8 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor.
İnşaat sektöründeki büyümeden olumlu etkilenen ve büyüme tren-
dini sürdüren aydınlatma sektöründe endüstriyel aydınlatma ala-
nında faaliyet gösteren üreticiler, 11. IstanbulLight Fuarı ile Türkiye 
ve bölgeden ziyaretçilerle aynı çatı altında buluşma fırsatı yakalıyor. 
Başta inşaat proje ve taahhüt, elektrik proje şirketleri olmak üzere 
mimarlar, aydınlatma tasarımcıları, aydınlatma ürünleri distribü-
törleri ve toptancılarının yanı sıra kamu ve belediyelerden oluşan 
zengin bir ziyaretçi profilinin bu yıl IstanbulLight Fuarı’na katılım 
göstermesi hedefleniyor. 
Aydınlatmanın Merkezinde Türkiye Var
Avrupa ülkeleri için aydınlatma alanında üretim merkezine dönüşme 
hedefleri bulunan yerli aydınlatma sektörü, Türkiye’nin coğrafi konu-

mu sayesinde bölgesel bir dağıtım ve lojistik merkezine dönüşüyor. 
AGİD verilerine göre yılda %7’lik büyüme oranına sahip aydınlatma 
sektörünün üretim büyüklüğü 2 milyar doları aşmış bulunuyor. Yeni 
nesil aydınlatma teknolojileri arasında başı çeken LED pazarındaki 
büyüme ise son yıllardaki hızlı artışını sürdürerek, 2022 yılına kadar 
%25’i aşan bir büyüme göstermesi bekleniyor. 
Şehirleşme, kentsel dönüşüm ve kamu yatırımları gibi unsurların 
inşaatla birlikte aydınlatma sektörü için de büyümenin tetikleyicisi 
olduğuna dikkat çeken UBM EMEA IstanbulLight Marka Direktörü 
Mehmet Dükkancı, “LED, bina otomasyonları ve akıllı aydınlatma 
gibi yeni nesil trendler sayesinde aydınlatma sektöründe köklü bir 
dönüşüm yaşanıyor. Aydınlatma teknolojileri artık inovasyonla, 
tasarımla birlikte bütünsel bir süreç olarak ele alınıyor. Aydınlatma 
ihtiyacına ürün tedarik edenleri, hizmet sağlayıcıları, yatırımcıları, 
inşaat proje ofislerini ve elektrik müteahhitlerini, yani aydınlatma 

sürecinin farklı aşamalarında yer alan tarafları aynı çatı altında top-
layarak, bu dönüşümde doğru buluşma ortamları sağlamak kritik 
önem taşıyor. Aydınlatma sektöründeki tüm paydaşları bir araya 
getirerek bu geçişe yardımcı olarak ortam sağlamak bizim için gurur 
vericidir,” dedi.
2. IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi
İlki 2017 yılında düzenlenen IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı 
Zirvesi, yurt içi ve yurt dışından saygın mimarları ve aydınlatma ta-
sarımcılarını bir araya getiriyor. Binaların temel bileşenleri arasında 
yer alan aydınlatma sistemlerinin mimari projelerdeki rolü ve öne-
mi, konunun uzmanları tarafından bu zirvede masaya yatırılıyor. 
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Dış Mekanlarda Büyüleyici Efektler: Goccia Wash
Captivating Effects For Outdoors: Goccia Wash

Dış mekan ürünlerinde fark yaratan İtalyan Goccia’nın, ışığı 
yeniden yorumladığı sıva üstü aplik serisi Wash, tasarımı ve 
performansıyla göz doldururken; hem genel aydınlatma, hem 

de ışık efekti anlamında estetik bir görsellik vaat ediyor. Dikdörtgen 

prizma ve parabolik profil seçenekleriyle, birinci sınıf alüminyum 
alaşımından üretilen ve dört farklı gövde seçeneğine sahip Wash ai-
lesi, isteğe bağlı olarak ışığı aşağı ya da yukarı yönlendirdiği gibi, çift 
yönlü kullanım imkanı da sağlıyor. 
Wash, yeni jenerasyon LED çipleri ile tek yönde yakalanan 1120, 
1200 ve 1470 lümenlik performans sayesinde, ışık efekti ve verim-
lilik anlamında ideal bir çözüm sunuyor.
Duvar yıkama efekti konusunda çok başarılı olan ürün, istenildiği 
takdirde balkonları, sütunları, duvarları, yürüyüş yollarını ve ko-
ridorların genel aydınlatması için de kullanılabiliyor. IP 65 ve IK08 
koruma seviyesi sayesinde Wash serisi, en zorlu hava şartlarına veya 
darbelere karşı bile uzun yıllar boyunca dayanabiliyor. 
Opal cam ve özel reflektörün birleşimi ışığın yumuşak ve konforlu şe-
kilde dağılmasına imkan tanırken; serinin bir başka versiyonunda ise 
şeffaf cam ve yüksek güçlü tekil LED, hem kuvvetli, hem de asimetrik 
bir ışık dağılımını yaratıyor. 

Making a difference in outdoor products, Italian Goccia is reinventing 
light with its wall lamp series, Wash, drawing attention captivating 
design and superior performance; the series is also offering an aes-
thetic look in both general lighting and the lighting effect.

The Wash series comes in two different shapes, a totally rectangular 
and a Parabolic profile made of quality aluminium alloy material; and 
both are available with single LED light up or down or double LED light. 
With Lumen Outputs of 1120, 1200 and 1470 respectively each of 
these new generation LED fittings, Wash gives the best in terms of light 
output and efficiency.
Achieving success especially with its wallWasher effect, the product 
can be used in balcony, column, wall, walking path and hallway light-
ing. Manufactured to offer IP65 and IK08 protection class, Wash series 
is made to withstand severe weather conditions and even shocks. 
Combination of opal glass and custom reflector allows for soft and 
comfortable distribution of light, while another version available in 
the series offers strong and asymmetrical distribution of light with a 
powerful single LED and transparent glass. 
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Made available in the series and adjustable up and down, asymmetri-
cal reflector can be fixed at two different positions. Thus, wallWasher 
or general lighting effect is achieved on demand.
Lamp 83 has been the distributor of Goccia in Turkey for a long period 
of time and now introducing Wash to its customers for functionality 
and different lighting effects in outdoor lighting...
Area of Use
Wash range is designed to be used in garden, park, balcony, column, 
wall, hallway, walking path, poolside, and marina areas with its wall-
Washer and different lighting effects. 

Specifications
• Adjustable light angle, up and down, or two directional, 
• WallWasher and general lighting function,
• Four different frame options,
• LED power of 9.3 - 11W at a single direction,
• 1120 to 1470 lumens LED light flux at a single direction,
• Operating life up to 50,000, 3000K-4000K LED light source,
•  IP65 & IK08 protection class,
• Opal / transparent tempered glass diffuser,
•  Aluminium frame with low copper content, stainless steel screws.
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Seride kullanılan ve aşağı-yukarı ayarlanabilen asimetrik reflektör, 
kolayca iki farklı konumda sabitlenebiliyor. Böylece isteğe bağlı ola-
rak, duvar yıkama veya genel aydınlatma performansı alınabiliyor.
Lamp 83’ün çok uzun süredir Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği 
Goccia’nın son ürünü Wash, dış mekan aydınlatmasında İtalyan ta-
sarımı, fonksiyonelliği ve farklı ışık efektleri ile hizmetinizde.

Kullanım Alanları
Wash ürün ailesi; duvar yıkama ve farklı ışık efektleriyle, bahçeler, 
parklar, balkonlar, sütunlar, duvarlar, koridorlar, yürüyüş yolları, ha-
vuz kenarları ve marina gibi alanlarda kullanılabilir. 
Temel Özellikleri
• Aşağı, yukarı veya çift yönlü olarak ayarlanabilen ışık açısı 
• Duvar yıkama veya genel aydınlatma fonksiyonu
• Dört farklı gövde seçeneği,
• Tek yönde 9.3 - 11W arası LED gücü,
• Tek yönde 1120 - 1470 Lm arası LED ışık akısı,
• 50.000 saat ömürlü, 3000K-4000K LED ışık kaynağı,
• IP65 & IK08 koruma sınıfı,
• Opal / şeffaf temperli cam difüzör,
• Düşük bakır içerikli alüminyum gövde, paslanmaz çelik vidalar.
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Philips Hue İle Yepyeni Bir Eğlence Deneyimine Hazır Olun
Get Ready For A New Gaming Experience With Philips Hue

Philips Aydınlatma, Hue Entertainment ile yoğun oyun, film ve 
müzik deneyimi sunma yolculuğundaki yeni adımlarını duyur-
du.  Philips Hue uygulamasının kullanımı, mevcut özelliklerinin 

geliştirilmesi ve eklenen yeni özellikleri ile artık daha da kolay. Yılın 
ilerleyen günlerinde tüketiciler Philips Hue aydınlatma ailelerine 
yeni dış mekân ürün yelpazesini de ekleyebilecekler.

Aydınlatmada dünya lideri Philips Aydınlatma Philips Hue ekosiste-
minde yapılan bazı yeni yazılım özellikleri ve geliştirmelerinin du-
yurusunu yaptı. Yapılan güncellemeler ile tüketiciler artık günlük ev 
içi aydınlatmalarını zengin deneyimlere dönüştürebilecek ve salon-
larından arka bahçelerine kadar evlerinin her yerinde ışığı yepyeni 
amaçlarla kullanabilecek. 
Philips Hue Entertainment: Yoğun Eğlence Deneyiminin En 
Doğal Hali
Aralık 2017’de kablosuz ağ üzerinden ücretsiz olarak yapılan güncel-
leme ile Philips Hue V2 bridge ve renk değiştirebilir ampullere sahip 
olan Philips Hue kullanıcıları gerçek anlamda yoğun bir ev içi eğlen-
ce deneyimi yaşayabilecek. Pilot çalışmalar ile eğlence sektörünün 
lider şirketlerince sağlanan geri bildirimler sonucu geliştirilen yeni 
yazılım sayesinde Philips Hue ampuller oyun, film ve müzik içeriği 
ile mükemmel bir şekilde senkronize oluyor. Oyun severlerin dünya 
çapındaki lider yaşam stili markası Razer canlıya geçecek ilk partner 
şirket olacak. 
Philips Aydınlatma, yeni Hue Eğlence özelliğine ek olarak 2018’in 
ikinci çeyreğinde ise her türlü Windows 10 ya da macOS High Sier-
ra tabanlı bilgisayarda çalışacak olan bir uygulama olan Hue Sync’i 
piyasaya sürecek. Philips Hue Sync ile bilgisayarda oynanan tüm 
oyunlar, izlenen tüm filmler ve dinlenen tüm müzikler için anında ve 

Philips Lighting announced its new steps to provide gamers with a 
new level of spatial immersion in games, movies and music.   Philips 
Hue app redesign will enhance existing and new features, making it 
even easier to use. Consumers will be able to extend their Philips Hue 
lighting system with a new outdoor line of products later this year
Philips Lighting, the world leader in lighting, today announced a num-
ber of new software features and enhancements to the Philips Hue 
ecosystem.  The updates allow consumers to transform their everyday 
home lighting into rich experiences and do even more with light, from 
the living room to the backyard.  
Philips Hue Entertainment: The Natural Ingredient for An 
Immersive Entertainment Experience
Following a free software update in December 2017, Philips Hue cus-
tomers with color-capable lights and a Philips Hue V2 bridge can enjoy 
truly immersive home entertainment experiences. The new software, 
developed with several pilot releases, insights and feedback gained 
from leading companies in the entertainment industry, synchronizes 
Philips Hue lights perfectly with gaming, movie and music content. 
Razer, the world’s leading lifestyle brand for gamers, is the first part-
ner to go live.  

Accompanying the new Hue Entertainment functionality, Philips 
Lighting will introduce Hue Sync, an application that will run on any 
Windows 10 or macOS High Sierra-based computer, in the second 
quarter of 2018. Philips Hue Sync creates immediate, immersive light 
scripts for any game, movie or music played on the computer, so con-
sumers can enjoy the content they are playing, watching or listening 
to even more.
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yoğun bir ışık gösterisi komutu oluşturularak kullanıcıların içerikten 
daha fazla keyif alması sağlanacak.
Philips Aydınlatma Ev Çözümleri İş Grubu Lideri Chris Worp CES 
Fuarı’nda şunları söyledi: “Philips Hue’nun amacı başlangıçtan bu 
yana günlük aydınlatma çözümlerini olağanüstü deneyimlere dö-
nüştürmek oldu. Hue Entertainment’in yaygınlaştırılması, ilk içerik 
ortağımızın açıklanması ve Hue Sync uygulamasının lansmanı ile 
bu hedefi bir sonraki adıma taşımış oluyoruz. İlk adımımız eğlence 
sektörünün en geniş alanı olan oyun segmenti olup film ve müzik 
entegrasyonları ile devam edeceğiz. Işık ve eğlencenin bir araya ge-
tirilmesinin tam potansiyeline ulaşmak ve sonraki seviyeye geçmek 
için Philips Hue Eğlence API ve araçlarını yazılım geliştirici camiasına 
açtık. Yazılımcıların yaratıcılığının yeni uygulamalarımıza yansıma-
sını ve Hue’nun bu etkileyici gücünün en iyi şekilde kullanılmasını 
dört gözle bekliyoruz.”

Uygulamanın Versiyon 3.0 Güncellemesini İndirerek Philips 
Hue’nun Neler Yapabileceğini Keşfedin 
Philips Hue, 2018 ikinci çeyreğinin başlarında iOS ve Android için ye-
niden tasarlanan Hue uygulamasını kullanıcılarına sunacak. Philips 
Hue kullanıcılarının yorum, geribildirim ve fikirlerine dayanan yeni 
uygulamada, tüketicilerin evlerini daha akıllı ve kolay bir şekilde 
aydınlatmalarını sağlayan mevcut özellikler geliştirildi ve yeni özel-
liklere yer verildi. Yeni uygulama günlük kullanımda iyileşme sağlar-
ken hem Hue aksesuarları hem de Philips Hue Entertainment part-
ner şirket entegrasyonlarının kurulum ve entegrasyonunu sorunsuz 
hale getirecek. Ara yüz aynı zamanda kullanıcıların son kullandıkları 
sahneye anında erişip ampulleri basit bir biçimde gruplamalarını, 
renk ya da renk sıcaklıklarını seçmelerini sağlayacak. 
Hue İle Evinizi Tepeden Tırnağa Renklendirin 
2018 yazında Philips Aydınlatma, dış mekân ürünlerinin lansmanı 
ile Philips Hue deneyimini evlerin dışına taşıyacak. Bu yeni ürün yel-
pazesi, kullanıcıların aileleriyle rahat vakit geçirirken, arkadaşlarıyla 
eğlenirken, kısacası dışarıda geçirecekleri tüm zamanlarda ambi-
yansı kişiselleştirerek dış mekan aydınlatmasından daha fazlasını 
elde etmelerini sağlayacak. Ayrıca evlerine giderken veya dışarday-
ken gönül rahatlığıyla dış mekân aydınlatmalarını yönetebilecekler. 

Chris Worp, Business Group Leader Home, Philips Lighting said: “Since 
the start, Philips Hue has been about turning everyday lighting into 
extraordinary experiences. We are taking this to the next level with the 
launch of Hue Entertainment, the announcement of our first content 
partner and the upcoming launch of the Hue Sync app. Our first step 
is with gaming, the largest segment in the entertainment industry, 
followed by movie and audio integrations. To take this even further 
and realize the full potential of the combination of light and entertain-
ment, we are giving the developer community access to our Philips Hue 
Entertainment API and tools.  We look forward to see the creativity de-
velopers will apply to our new applications to make the most of Hue’s 
immersive power.
Download And Discover All That Philips Hue Can Do With App 
Update 3.0 
Early in the second quarter of 2018, Philips Hue will introduce a rede-
signed Hue app for both iOS and Android. Based on comments, feed-
back and ideas from Philips Hue users, the redesign will enhance both 
existing and new features, to help consumers light their home smarter 
with even more ease. The new app will improve daily use, and ensure 
seamless setup and integration of Hue accessories and new Philips Hue 
Entertainment partnership integrations.  The interface will also enable 
consumers to instantly access their last used scenes, and to simply 
group lights and select their desired color temperature or color.  

Bring Joy To Your Home, Indoors And Out, With Hue  
In summer 2018, Philips Lighting will take the Philips Hue experience 
outside the home with the debut of an outdoor line.  This new line of 
products will let consumers get more out of their exterior lighting by 
allowing them to personalize their ambiance for any moment outside, 
whether simply relaxing with family or entertaining friends. It will also 
increase their peace of mind when arriving home or while away.  
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Schreder ve Huawei’den Stratejik Ortaklık
Huawei And Schréder Announce Strategic Partnership

Schréder ve Huawei, Shuffle Tesisi ile şehri aydınlatmak ve bağ-
lamak için yaptıkları stratejik ortaklığı duyurdu. Huawei ile 
önde gelen küresel dış mekân aydınlatma çözümleri sağlayıcısı 

Schréder, Londra’da 17 Kasım 2017 tarihinde sekizincisi gerçekleş-
tirilen Global Mobil Geniş Bant Forumu’nda ortak geliştirdikleri çok 
fonksiyonlu aydınlatma sütunu olan Shuffle Tesisi’ni tanıttı. Shuffle 
Tesisi, modüler Shuffle aydınlatma tabanlı sisteme ve Huawei’in açık 

hava küçük hücresine dayanıyor ve böylece gelecek nesil bağlantının 
herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlıyor. Shuffle Tesisi, forum 
zirvesinde sunulduğunda operatörler ve dünya çapındaki ana sanayi 
müşterileri tarafından dikkat çekti.
Shuffle tesisini tanıtmaktan gurur duyan Schréder ve Huawei, geçen 
yıl Huawei’in açık entegrasyon istasyonunu Shuffle’a dahil etmek 
için işbirliği yaptı. İki şirket 17 Kasım 2017 tarihinde Londra’da dü-
zenlenen Global Mobil Geniş Bant Forumu’nda, şehirleri aydınlatan 
ve birbirine bağlayan çözümlerin ortak olarak geliştirilmesini sağla-
yacak stratejik işbirliği için Mutabakat Zaptı’nı (MoU) imzaladı.
Sürekli gelişen mobil geniş bant teknolojisi, insanların günlük ya-
şamlarını değiştiriyor ve yeni işler tanıtıyor. Akıllı cihazların ve kab-
losuz kullanıcıların sayısının gittikçe artması, tüketimde patlamaya 

Schréder ve Huawei announced Shuffle Site and the strategic partner-
ship they are committed to in order to illuminate and connect the city. 
At the Eighth Global Mobile Broadband Forum held in London on 17 
Noc 2017, Schréder, a leading global outdoor lighting solutions pro-
vider and Huawei jointly launched Shuffle Site, a multipurpose pole-
shaped small cell solution. This solution combines modular Shuffle 
lighting-based system and Huawei’s outdoor small cell products which 

allows for the next generation of connection to be available for all. The 
Shuffle Site attracted worldwide attention from operators and key in-
dustry customers as soon as it was presented at the Forum Summit.
Having proudly announced the Shuffle Site, Schréder and Huawei col-
laborated last year to include Huawei’s outdoor integration station 
into Shuffle. At the Global Mobile Broadband Forum, the two compa-
nies also signed a Memorandum of Understanding (MoU) for further 
strategic co-operation that will enable the two sides to co-develop 
solutions that will light and connect cities.
Mobile broadband technology is continually developing, changing 
people’s daily lives and introducing new business. An ever-increasing 
number of smart devices and wireless users has led to an explosion in 
traffic consumption. Operators need to deliver massive capacity and 
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neden oluyor. Operatörler büyük kapasite ve bağlantı sunmak zo-
rundalar, ancak geleneksel tesis çözümü ile yoğun kentsel bir alanda 
bir tesis edinmek çok zor.
Akıllı şehir gelişimi için ideal çoklu uygulama platformu olan sokak 
lambaları, hemen hemen her yerde mevcut ve bir güç kaynağına 
bağlı olarak düzenli bir şekilde hizmet veriyor.
Schréder, 2015 yılında modüler Shuffle aydınlatma tabanlı sistemi-
ni tanıttı. Bir aydınlatma sütunundan çok daha fazlası olan Shuffle, 
şehirlerin vatandaşların beklediği bağlantıyı sağlamasına yardımcı 
olmak için kontrol sistemleri, hoparlörler, gözetleme kameraları, 

sıcak noktalar, elektrikli araç şarj cihazları, tabela ve daha çok akıllı 
servisleri entegre edebiliyor.
Shuffle Tesisi, kentlerin 4G kapsama alanını geliştirmesine ve ağ 
kapasitesini göze çarpmayan bir şekilde artırmasına imkân veriyor. 
Bu ince sütun, kent sakinlerini rahatsız edebilecek göz kamaştırma-
larını ortadan kaldırarak kentsel çevreyle  mükemmel şekilde uyum 
sağlıyor. Ayrıca altyapıları 5G kapsama alanını gelecekte başarıyla 
uygulama imkanı sunuyor.
Zirvede konuşan Schréder CIO Nicolas Keutgen, “Bu, sektördeki he-
yecan verici bir durum ve Huawei ile işbirliği yapmaktan çok mem-
nunuz. Stratejik ortaklığımız, iki önde gelen oyuncunun yetenekleri-
ni bir araya getirerek; dünya çapındaki müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
karşılamak için en iyi uçtan uca çözümler sunmak” dedi.
Huawei’nin kablosuz ürün serisinin CMO’su Zhou Yuefeng, “Tesis 
edinmek, ağlarını genişletmek isteyen operatörleri her zaman ra-
hatsız eden büyük bir sorun haline geldi. Shuffle Tesisi tarafından 
getirilen sinerji, etkili bir çözüm sunacak ve belediye ve operatör-
lerin ağ yapısını genişletmelerini ve hızlandırmalarını sağlayacak. 
Huawei, gelecek nesil bağlantıyı hızlandırmak için tüm endüstri 
liderleriyle birlikte çalışmaya hazır” dedi.

connectivity, yet it is very difficult to acquire a site in a dense urban 
area with the traditional site solution.
With street lights available almost everywhere in the city, connected 
to a power supply, and regularly serviced, they are the ideal multi-
application platform for smart city development. 
Schréder launched the modular Shuffle lighting-based system in 2015.   
Much more than just a lighting pole, the Shuffle can integrate control 
systems, loudspeakers, surveillance cameras, hotspots, electrical vehi-
cle chargers, signage and a lot more smart services to help cities deliver 
the connectivity that citizens expect. 

Shuffle Site will enable cities to improve their 4G coverage and increase 
network capacity in an inconspicuous manner. This refined column 
perfectly blends into the urban environment, eliminating glares that 
can upset residents  nevertheless, it will be possible to upgrade the in-
frastructure for 5G coverage in the future.
Speaking at the summit, Nicolas Keutgen, CIO for Schréder explained, 
“This is an exciting time in the industry and we are delighted to be co-
operating with Huawei. Our strategic partnership brings together the 
capabilities of two leading players to create the best end-to-end solu-
tions to meet the needs of our customers worldwide.”
Zhou Yuefeng, CMO of Huawei’s wireless product line, said, “Site ac-
quisition has always been a major problem plaguing operators who 
want to expand their network. The synergies brought by the Shuffle 
Site provide an effective solution and will enable municipalities and 
operators to expand and speed up their network structure.  Huawei is 
willing to work with all industry leaders to accelerate next-generation 
connectivity”.
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Yenimahalle Belediyesi Floresan Atıklarına 
Dikkat Çekti

Ankara’da geri dönüşüm kampanyaları ve eğitimleriyle atıkların 
dönüşümü konusunda farkındalık yaratan Yenimahalle Bele-
diyesi, bu kez de Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği 

(AGİD) ile birlikte floresanlar ve tasarruflu ampullerin toplanması 
konusuna dikkat çekti.
Ankara‘da geri dönüşüm kampanyaları ve eğitimleriyle atıkların dö-
nüşümü konusunda farkındalık yaratan Yenimahalle Belediyesi, bu 
kez de Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ile birlikte 
floresanlar ve tasarruflu ampullerin toplanması konusuna dikkat 
çekti.
Bu kapsamda Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Yenimahalle Belediyesi 
Ana Hizmet Binası, Dış Müdürlükler ve Ata Mahallesi Semt Birimi’ne 
atık floresan kutuları konuldu.

İnsan ve Çevre Sağlığı Açısından Çok Tehlikeliler
Vatandaşlara ömrünü tamamlamış atık halindeki her türlü lambayı 
kırılmayacak şekilde muhafaza etmelerini söyleyen yetkililer, flore-
san ve tasarruflu ampullerin kırılması durumunda uyarılarda bulundu.
Yetkililer, “Tasarruflu ampuller ve floresanlar çalışabilmeleri için bir 
miktar cıva buharı içerirler. Lambanın kırılması durumunda açığa 

çıkan cıva buharı gerek insan gerekse çevre sağlığı açısından çok 
tehlikelidir. Floresanlar ve tasarruflu ampullerin geri dönüşüm siste-
mine dahil edilmesi ile camın, metallerin ve diğer malzemelerin geri 
kazanılması ve tekrar kullanılması da mümkün olmaktadır. Floresan 
lambalar düzgün ayrıştırıldığı takdirde %100’lük geri dönüşüm 
mümkün olabilmektedir” dedi.

Kırık Ampulden Çıkan Tozu Kesinlikle Solumayın
Floresan veya tasarruflu ampullerin kırılması durumunda neler 
yapılması gerektiği hakkında da bilgi veren yetkililer, “Kırıklara 
asla basmayın ve derhal odayı terk edin. Odayı en az 15-20 dakika 
havalandırın. Kırıkları ve yerlere saçılan cıva partiküllerini temizle-
mek için elektrik süpürgesi kullanmayın. Kırık ampulden çıkan tozu 
kesinlikle solumayın.Plastik eldiven takın ve yerdeki cam kırıklarını 
fırça ve faraşla toplayın. Topladığınız kırık parçaları bir plastik torba 
içine alın ve atık floresan lamba kutularına atınız” uyarılarında bu-
lundu.
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DEWA, Philips Aydınlatma İle İşbirliğini 
Güçlendiriyor

Dubai Elektrik ve Su İdaresi, DEWA Genel Müdürü ve CEO’su Mu-
hammed Al Tayer, Philips Aydınlatma Ortadoğu ve Türkiye Baş-
kanı ve CEO’su Göktuğ Gür’ü ve Ticari Direktör Samir Al Aref’i 

ağırladı. Toplantı sırasında Al Tayer heyeti memnuniyetle karşıladı.

Faaliyetleri, gelişimi ve hizmetlerinde sürekli ilerleme de dahil ol-
mak üzere DEWA’nın çalışmalarını açıkladı.
Dubai Elektrik ve Su İdaresi, DEWA Genel Müdürü ve CEO’su Muham-
med Al Tayer, Philips Aydınlatma Ortadoğu ve Türkiye Başkanı ve 
CEO’su Göktuğ Gür‘ü ve Ticari Direktör Samir Al Aref‘i ağırladı.
Toplantı sırasında Al Tayer heyeti memnuniyetle karşıladı, faaliyet-
leri, gelişimi ve hizmetlerinde sürekli ilerleme de dahil olmak üzere 
DEWA‘nın çalışmalarını açıkladı. DEWA’nın sürdürülebilirlik ve yeni-
lenebilir enerji uygulamaları alanındaki işbirliğini güçlendirmek ve 
şirketler ile olan ilişkilerini genişletmek için gösterdiği çabaya vurgu 
yaptı.
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Al Tayer, Dubai‘deki enerji ve su talebini azaltmak için Talep Tarafı 
Yönetimi 2030 planının hedeflerini gerçekleştirmek için DEWA’nın 
kamu ve özel sektördeki stratejik ortaklarıyla yakın çalıştıklarını 
kaydetti. 

İşbirliği, enerji tasarrufu için Philips LED teknolojisi ve Etihad Enerji 
Hizmetleri Şirketi, Etihad ESCO aracılığıyla uygulanan Dewa’nın güç-
lendirme projelerinde kullanımı gibi etkin aydınlatma vasıtasıyla 
tüketimin azaltılması, enerji verimliliği artırma konularında uzman-
laşmış şirketleri içeriyor.
Heyet, yolların, ofislerin, sanayi kuruluşlarının, otellerin ve evlerin 
aydınlatılması da dahil olmak üzere tüm sektörler için gelişmiş ener-
ji çözümlerisunmak için Philips Aydınlatma çalışmalarını açıkladı. 
Heyet, DEWA tarafından yürütülen projelere katılma ve aydınlatma 
sektöründe müşterek işbirliğini teşvik etme ve Dubai’deki sürdürüle-
bilirliği teşvik etme konusundaki ilgilerini dile getirdi.
Kaynak: Aydınlatma Portalı
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Topraksız Teknolojik Tarım Devri Başlıyor

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat 
Aşkar yönetiminde İEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik 
Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Mert Kalaycı’nın girişimleriy-

le hazırlanan ‘Smart Garden’ adlı çalışmada, domatesten salatalığa, 
çilekten safrana kadar farklı sebzeler, endüstri bitkileri, meyveler 
yetiştirilecek.
Çalışma kapsamında İEÜ İzmir Bilimpark ve ODTÜ Teknokent’te ‘Up-
Techlabs’ ARGE Şirketi’ni kuran Prof. Dr. Aşkar ve Kalaycı, TÜBİTAK 

1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında 150 bin 
TL hibe de aldı. Proje sayesinde, Türkiye’de tarım alanlarında yüzde 
40’ları bulan ürün kayıpları, topraksız tarım ve LED uygulamasıyla 
son bulacak.
Çalışma hakkında bilgi veren Kalaycı, projenin aydınlatma sistemi, 
iklimlendirme kontrolü, topraksız tarım ve Endüstri 4.0’ın yenilik-
lerinin birleşimi olduğunu belirterek, “Topraksız tarımda, LED ile 
beraber daha az enerji harcanarak bitkiye fotosentez adına gerekli 
olan ışık dalga boylarını istediğimiz boyutta verebiliyoruz. Bir bitki 
normal bir yerde 8 ya da 10 saat güneşlenme zamanına sahipken biz 
bunu LED ile istediğimiz kadar artırabiliyoruz. Böylelikle bitkinin çok 
daha hızlı bir şekilde büyümesinin önü açılıyor. Aynı zamanda yaz ve 

kış aylarında ayni miktarda ürün elde edilebiliyor. Sistem üzerindeki 
çeşitli sensörler, ekipmanlar ve geliştirilen yazılım sayesinde otoma-
tik çalışıyor. Aynı zamanda akıllı telefon-tablet yardımıyla uzaktan 
kontrol ve takip edilebiliyoruz. Patent başvurusunda da bulunduk” 
dedi.
2.5 Kat Hızlı Büyüme Sağlanıyor
Mevcut tarım alanlarının bilinçsizce kullanıldığını buna karşın gıda 
ihtiyacının her geçen gün arttığını dile getiren Kalaycı şunları söyledi:

“Dünyada yaklaşık 7.5 miyar insan bulunuyor. 2050 yılında global 
büyüklükte su ve gıda krizi bekleniyor. Smart Garden projesi mini-
mum alanda maksimum verimle çalışan LED teknolojisini içeren 
üretim tesisidir. Topraksız tarım hakkında veri bulunsa da bitkisel 
aydınlatma hakkında pek bir veri bulunmuyor. 
Sistemle bitkilere özel ışık dalga boyları, değişik ışık şiddetleri ve 
kontrollü çevre koşulları altında, değişik besleme stratejileri uygulu-
yoruz. Bitkilere özgü verileri veri tabanında depoluyoruz. Geliştirilen 
LED aydınlatma sistemi ile normale oranla 2.5 kat daha hızlı büyü-
me, aeroponik sistem ile yüzde 95’e varan daha az su kullanımı, mo-
düler sistem sayesinde birim alanda 30 kat daha çok ürün oluşuyor.”
Kaynak: DHA
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2018’in Aydınlatma Trendleri Neler Olacak?

Aydınlatma teknolojisi değişiyor. Önümüzdeki 12 ay boyunca 
enerji dostu ve tümüyle dijitalleşmiş bir sektörün oluşumu-
na tanıklık ediyor olacağız. Bakalım 2018 yılının aydınlatma 

trendleri neler olacak?
Armatürler Daha Fazla İşlevsellik Sunacak
Mart ayında Frankfurt’taki Light Building’e damgasını vuracak en 
büyük 2018 trendi armatürler olacak. Ticarileşmenin artması ve 
fiyatların düşmesi ile aksesuarların işlevselliği artacak. Kesinlikle 
daha da akıllanacak olan armatürler dijital çağa ayak uyduracak, 
sensörlerle donanacak ve kablosuz bağlanacak.

Kumandalar Saklandıkları Yerden Çıkacak
Geleneksel olarak, aydınlatma kontrolleri bir dolabın içindeki elekt-
ronik kutuda yapılıyordu. Ancak 2018’de armatürler Bluetooth kulla-
nabilen standart cihazlar olacak. Tüketiciler açısından popüler olan 
“kendi kendine öğrenme” algoritmaları aydınlatma kontrol plat-
formlarında standart olarak görülmeye başlayacak.
“Acil Aydınlatma” Standartları Gelişecek
Sir Martin Moore-Bick’in Londra’daki Grenfell Kulesi yangını hakkın-
daki soruşturması 2018’e bomba gibi düşeceğe benziyor. Bu dava, 
acil durum aydınlatması için düzenlemeler, standartlar, rehber şart-
nameler, kurulum uygulamaları ve bakım rejimleri üzerine yeni bir 
yapılanma gerektiğinin altını çizdi. Endüstri için zorlayıcı olacak olsa 
da ortak bir akıl bulunmalı ve herkes bunun için çalışmalı.
Li-Fi Yaygınlaşacak
Kasım ayındaki LuxLive’de bir grup sertifikalı armatürle internetin 

görünür ışıkla kullanılabilmesinin yolu açılmıştı. Bu durumu erken 
fark edenler, özellikle askeri ve diplomatik sektörler. Bunun sebebi, 
bu kullanıcıların wi-fi’in kolaylıklarına çabucak adapte olan ama kı-
rılganlıklarını istemeyen kullanıcılar olmaları.
Akıllı Ofisler İle Verimlilik Öncelikli Hedef Olacak
Akıllı ofisler, 2018’in en büyük gerçekliği olacak. Land Securities ve 
CBRE gibi firmalar kendi sektörlerinin yenilik üreticileri olarak görül-
düklerinden baskı altında olsalar da çoktan yeni bir alana öncülük 
ettiler bile; “Akıllı Ofisler”. IoT (Nesnelerin İnterneti) aydınlatma 
sektörünün yeni göz bebeği gibi görünüyor ve müşteriler için cazip 
kullanım olanakları sunuyor.
Protol Savaşlarını Bluetooth Kazanacak
İki yıl süren iç çatışmaların ardından Bluetooth’un ileri gelenleri 
sonunda bir standardı onayladılar ve artık bağlantı daha kolay ola-
cak. Bu yeni uygulamayla Bluetooth, tüketicilere tanınan tipik 10 
m’lik menzilin çok ötesine geçecek. 2018’de bu standart ile Akıllı 
Aydınlatma’nın perakende, depolama, ofis ve diğer uygulama alan-
larındaki gelişimine tanıklık ediyor olacağız.
İnsan Odaklı Aydınlatma Öncelikli Olacak
Mevcut insan odaklı aydınlatmaların özellikle renk değişimi konu-
sunda eksikleri var. Yeni dönemde İskandinav ülkelerinin konuyla il-
gili çalışmaları hız kazanacak gibi görünüyor. Öncelik ofisler ve yaşlı 
bakımevlerinde.
Işık Kirliliği Devasa Bir Probleme Dönüşecek
Işık Kirliliği, bir süredir gündemde olan bir konu. Ancak 2018’de daha 
çok kişi tarafından çok daha ciddiye alınacak gibi duruyor. Çünkü son 
dönemde ucuzlayan LED’lerin yarattığı kirlilik ürkütücü boyutlara 
ulaşmış durumda.
WELL Bina Standartları Önem Kazanacak
WELL binalarının Amerikan merkezli görünmesi değerine gölge dü-
şürmüyor. Mevcut uygulamalar ile iş yerindeki refah ve verimlilikte 
yeterli sonuçlar alınamaması, WELL’in daha da önem kazanmasına 
sebep oluyor.
Sektör Konsolidasyon ve Ortaklıklar İle Yönetilecek
Bağımsız aydınlatma üreticileri 2018’de giderek yalnızlaşacağa 
benziyor. Parçalanmış endüstri kendisini toparladığında çok sayıda 
satın alma ve birleşmeler öngörülebilir. Philips ve Cisco işbirliği buna 
öncülük edebilir.
PLD Türkiye, Lux Review (Haber Kaynağı)
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Bebek Odası Aydınlatması Nasıl Yapılır?

Bebek odalarında tüm eşyalar özenle seçilir ancak aydınlatma 
genellikle ihmal edilen konular arasındadır. Bebeğinizin sağlı-
ğı öncelik verdiğiniz konular arasındaysa aydınlatmayı da aynı 

öncelikte değerlendirmelisiniz. 

Bebeklerin ve küçük yaştaki çocukların gözleri oldukça hassastır. 
Bu sebeple gözlerine zarar vermeyecek yumuşak ışık kaynakları 
tercih edilmelidir.
Bebek odalarında tüm eşyalar özenle seçilir ancak aydınlatma ge-
nellikle ihmal edilen konular arasındadır. Bebeğinizin sağlığı öncelik 
verdiğiniz konular arasındaysa aydınlatmayı da aynı öncelikte de-
ğerlendirmelisiniz.Bebeklerin ve küçük yaştaki çocukların gözleri-
oldukça hassastır. Bu sebeple gözlerine zarar vermeyecek yumuşak 
ışık kaynakları tercih edilmelidir. Yumuşatılmış ışık kısmen daha ho-
mojen bir aydınlatma sunar, fazla karanlık ve fazla parlak noktaların 
oluşmasını önler.
Açıktaki ampullerden ve spot ışıklardan kaçınmak gereklidir. Bu kay-
naklardan yayılan parlak ışık bebeğinizi rahatsız edebilir hatta sağ-
lığını tehdit edebilir. Bunun yerine ışık kaynağını gizleyecek, ışığın 
daha yumuşak şekilde yayılmasına yardımcı olacak avize, lambader 
ve aplikleri kullanabilirsiniz.

Bebek odasında aydınlatmaların kontrol edilmesi, gerektiğinde 
parlaklığının azaltılıp artırılabilmesi de önemlidir. Gecenin bir vakti 
bebeğinizi kontrol etmek istediğinizde, ışıkların tam parlaklıkta açıl-
ması onu rahatsız edebilir ve uykusundan uyandırabilir.  

Ancak parlaklık kontrolü sizin elinizde olursa ışığı yüzde 20 seviye-
sinde açar, bebeğinizi onu rahatsız etmeden kontrol edebilirsiniz. 
Düşük seviyede aydınlatma ile, bebeğinizin uykusunu kaçırmadano-
nu besleyebilir veya bezini değiştirebilirsiniz.
Evin her alanında olduğu gibi bebek odalarında da sıcak beyaz (sarı) 
renkte aydınlatmaların kullanılması önerilmektedir. Flicker, yani 
ışıktaki titreşimler, yetişkinlerin bile sağlığını tehdit etmektedir. Bu 
yüzden bebek odasında minimum titreşim yaratan veya hiç titreş-
meyen bir ışık kaynağı seçmeye özen gösteriniz.
 Işıktaki titreşimi basitçe cep telefonu kamerasıyla test edebilirsiniz. 
Işıktaki titreşim ekranda belirli hızda hareket eden siyah çizgilerle 
fark edilebilir.
Kaynak: Emre YILMAZ / Elektrik-Elektronik Mühendisi - Asya Trafik 
A.Ş./ Aydınlatma Portalı
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Aydınlatma Sektöründe 2017 Yılında 
Neler Oldu?

Aydınlatma sektörü 2017 yılında büyük bir değişime tanıklık 
etti. 2017 yılında aydınlatma sektörü LED teknolojisi ve akıllı 
aydınlatma teknolojileriyle ivmelendi. Peki 2017 yılı aydınlat-

ma firmaları açısından nasıl geçti? Yıl boyunca yayınladığımız, öne 
çıkan kurumsal haberleri sizler için özetliyoruz. Aydınlatma sektörü 
2017 yılında büyük bir değişime tanıklık etti. 2017 yılında aydın-
latma sektörü LED teknolojisi ve akıllı aydınlatma teknolojileriyle 
ivmelendi. Peki 2017 yılıaydınlatma firmaları açısından nasıl geçti? 
Yıl boyunca yayınladığımız, öne çıkan kurumsal haberleri sizler için 
özetliyoruz. Fiberli markasıyla, aydınlatma sektöründe emin adım-
larla büyüyen PSL Elektronik, sektördeki 26. yılını tüm şirket çalışan-
larıyla birlikte kutladı.

Kırıkkale Nur Camii’nin Zeve Aydınlatma Tasarım Stüdyosu imzasını 
taşıyan mimari aydınlatma projesi, dünyanın en önemli uluslarara-
sı aydınlatma tasarımı yarışmalarında 3 büyük ödüle birden layık 
görüldü. Pera Teknoloji, 10W’tan 1000W’a kadar istenildiği şekilde 
özelleştirilebilen modüler LED projektör Pera Compact’ı tanıttı.
Akdeniz bölgesinin lider aydınlatma firması Keyled Aydınlatma, Phi-
lips işbirliği ile Peyzaj Mimarları Mersin İl Temsilciliği’ne aydınlatma 
eğitimi verdi. Philips Aydınlatma, ‘Daha Aydınlık Yaşamlar, Daha İyi 
Bir Dünya’ adlı yeni sürdürülebilirlik programını başlattı ve kendine 
2020 yılına kadar 2 milyar LED aydınlatma satışı yapma hedefi koy-
du.
Osram, Ledvance lamba grubunun satışını, yatırımcı liderliğindeki 
bir Çin konsorsiyumuna yaklaşık 500 milyon Euro karşılığında ta-
mamladı. Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biri olan Pelsan Ay-
dınlatma, yaptığı çalışmalarla dünyaya açılan yüzünü her geçen gün 
yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Pelsan, yeni web sitesini 
yayına aldı.

IKEA, sınırlı özellik çizgisinde, çok fazla bir şey yapmayacak ancak 
tüketicilerin uygun bulabileceği bir temel giriş modeliyle akıllı ay-
dınlatma pazarına pazara dahil oldu. General Electric, “portföyünü 
düzene koymak ve temel dijital endüstri varlıklarına odaklanmak” 
için sürdürdüğü çabanın bir parçası olarak aydınlatma biriminin satı-
şı için alıcılarla görüşmeye başladı.

Fiberli’nin iki dış mekan aydınlatma ürün tasarımı birden, A’Design 
Competition & Award’da ödüle layık görüldü. THY Avrupa Ligi Dörtlü 
Final’ine ev sahipliği yapan Sinan Erdem Spor Salonu’nun saha ve 
tribün aydınlatmaları Philips Aydınlatma tarafından yenilendi. Yeni 
aydınlatma sistemi, Türkiye’deki ilk dinamik LED spor salonu aydın-
latma uygulaması olarak kayıtlara geçti. İstanbul merkezli LED ay-
dınlatma üreticisi Entek LED, Ankara ve çevre illerdeki taleplere daha 
hızlı cevap verebilmek için Ankara Showroom’unu açtı.
Sektörün merakla beklediği dev buluşma IstanbulLight, İstanbul 
Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. Fuarı 67 farklı ülkeden, mimarlar ve iç 
mimarlar, elektrik proje ve taahhüt firmalarının yöneticileri, aydın-
latma tasarımcıları, inşaat şirketleri temsilcileri, otel satınalma mü-
dürleri, kamu ve belediye temsilcilerinin içinde bulunduğu 7.218 kişi 
ziyaret etti. Assan Elektronik firmasının, Mira serisinin, istasyonlar 
için olan yeni ürünü Mira III, Petrol Ofisi bayilerine tanıtıldı.
LED seminerlerine hız kesmeden devam eden Pelsan Aydınlatma‘nın 
son durağı Ankara oldu. Pelsan Aydınlatma, Ankara’da LED semineri 
düzenledi.
Aktel Elektronik, Ankara’da Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik Sistem-
leri Fuarı‘na katıldı ve müşterilerine mühendislik ve Ar-Ge çalışma-
ları hakkında bilgi verdi. Eğer siz de firma haberleriniz, Türkiye’nin 
en büyük, Avrupa’nın beşinci büyük sektörel portalı; Aydınlatma 
Portalı‘nda yayınlansın istiyorsanız, iletişim formu aracılığıyla bi-
zimle iletişime geçebilirsiniz. Kaynak: Aydınlatma Portalı
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Aydınlatmayı Daha Sağlıklı Hale Getirmenin Yolu

Yapay aydınlatmalar verimli uykuya engel olup hastalıklara ne-
den olabilir. Karolina M. Zielinska-Dabkowska yeni stratejilere 
ve teknolojilere ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Yerküre üzerin-

deki yaşam gece-gündüz döngüsü şeklinde oluşmuştur. 2017 Nobel 
Fizyoloji veya Tıp Ödülü kazanan çalışmanın da gösterdiği üzere, 
bitkilerin ve meyve sinekleri gibi böcekler de dahil birçok canlının 
günlük ritimlerini kontrol eden bir biyolojik saatleri var. Günümüzde 
ise insanların yapay ışıklandırmaya artan bağımlılığı nedeniyle, bu 
ritimler değişiyor.

Yüzyıldan uzun süredir, akkor ışık kaynaklarını çeşitli amaçlarla kullan-
dık. Bu ampullerin üretimi ve imha edilmesi ucuz ve kolaydı.  Işınım-
ları süreklidir ve günbatımı gibi gökkuşağının tüm renklerini içerir. 
Ancak bunların da ayrı problemleri vardı. 1990’lara gelindiğinde 
bazı araştırmacılar, uyku düzenimizin doğal ritmi olan dört saatlik 
uyku evresi ve bunu izleyen bir saat uyanıklık ve ikinci bir dört sa-
atlik uyku evresini, her gece tek seferde sekiz saatlik uyku evresiyle 
değiştirecek şekilde bozmanın sorumlusu olarak elektrik aydınlat-
maları gösterdiler. Akkor lambalar aşırı elektrik tüketiyor ve küresel 
ısınmaya yaptıkları katkı yüzünden politikacıları endişelendiriyordu. 
2005’te aydınlatma, dünyada kullanılan enerjinin beşte birine mü-
tekabildi.
Avrupa Komisyonu 2009’da akkor lambaları Avrupa piyasala-
rından geri çekmeye başladı. İsviçre ve Avustralya’dan Rusya’ya, 
Amerika’dan Çin’e, diğer ülkeler de onları izledi. Düşük enerjili 
lambalar önceleri kompakt floresan lambalar (CFL) ve sonraları ışık-
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yayan diyotlar (LED) olmak üzere eskilerinin yerini aldılar. Bu politi-
kanın, insan, hayvan ve bitki sağlığı üzerinde oynayacağı rol henüz 
tam olarak ölçülememiştir.
Bir aydınlatma araştırmacısı ve tasarımcısı olarak, bu değişimin ma-
liyetinin insan sağlığı ve çevre yararı açısından ağır olduğuna ikna 
oldum. Dünyanın kentsel nüfusunun, gün ışığıyla karşılaştırıldığın-
da yapay ışık altında daha fazla zaman geçirmesinin sağlık üzerinde-
ki etkileri şimdiden ortada. Dünya çapında bir milyardan fazla kişide 
D vitamini eksikliği ya da yetersizliği görülüyor. 

Mevsimsel ruh hali bozukluğu, yani daha az doğal gün ışığı alınan 
kış mevsiminde ortaya çıkan bir çeşit depresyon gittikçe artan şekil-
de görülüyor. Vardiyalı çalışanlar ise yükselen kanser vakası sayısı, 
obezite ve uyku problemleri riski ile karşı karşıya.
Biyolojik açıdan tehlikesiz, enerji tasarruflu aydınlatma formlarına 
ihtiyacımız var. Fizikçileri, mühendisleri, tıp uzmanlarını, biyologla-
rı ve tasarımcıları onları geliştirmeye davet ediyorum. Politikacılar, 
planlayıcılar ve idareciler standartları yeniden gözden geçirmeli, do-
ğal ışığın kullanımını teşvik etmeli ve geceleri iç ve dış mekanlarda 
yapay aydınlatmaların olumsuz etkilerini en aza indirmeliler.
İniş Çıkışlı Spektumlar
Bence, günümüzde enerji tasarruflu ışık kaynaklarının bu ilk akı-
mının aslında sağlığa zararlı olduğuna dair yeterince kanıt mevcut. 
Bir nörotoksin olan cıva içeriyorlar. Yürürlükte bunlara dair geridö-
nüşüm ya da atık protokolleri mevcut değil ve %80’den fazlası şehir 
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yardımıyla gerçekleşir. Akşamları, mavi ışığın seviyelerinin doğal 
olarak düşüşü ve yerine solgun kırmızı bir ışığın gelmesiyle melato-
nin hormonu üretilmeye başlar ve uykuya dalmamıza yardımcı olur.  
Zifiri karanlık ise geceleri yenilenme hücrelerinin çalışmaya başla-
ması için gereklidir.
İnsanlar geceleri ekranlardan veya elektronik aletlerden gelen suni 
ışık yoluyla mavi renk bakımından zengin, yapay beyaz ışığa maruz 
kaldıklarında, retinadaki ışığa duyarlı ganglion hücreleri, beyne me-
latonin üretmeyi bırakma sinyali gönderir. Bu tarz bir bozulmanın 
uyku ve uyanma döngüsü, yemek düzeni, metabolizma, üreme, 
zihinsel açıklığı, kan basıncı ve nabız, hormon üretimi, vücut ısısı,  
ruh hali düzenleri ve bağışıklık sistemi üzerinde geniş çapta etkileri 
olabilir.
Geceleri yapay ışığa maruz kalmak diğer türler üzerinde de etkili 
oluyor. Güveler, sinekler ve kınkanatlılar beslenme, çiftleşme ya da 
yavrulamak yerine ışık tarafından cezbediliyor. Yarasalar yeme dav-
ranışlarını değiştiriyor; kuşlar, balıklar ve kaplumbağalar göç yolları-
nı değiştiriyor;  ağaçların ve bitkilerin de büyümesi etkileniyor.
Şehir Sınırları
Yapay ışığa maruz kalma derecesi, şehirlerdeki sodyum sokak 
lambalarının LED’ler ile değiştirilmesi ile hızla artıyor. Amerika’da 
sokak lambalarının %10’u şimdiden dönüştürüldü. New York şehri 
250.000 sokak lambasının tümünü değiştiriyor. Avrupa’da, bunu bu 
kadar büyük bir çapta yapan ilk şehir İtalya’nın Milan kenti ve bunun 
sonuçlarını uzaydan görmek mümkün. 2015 senesinde, şehir mer-
kezinin aydınlığı, banliyölerden daha parlak ve daha mavi idi.
İyi ışıklandırma tasarımları bazı sorunları hafifletebilir. Yatak odaları 
da dahil olmak üzere yaşam alanlarına istenmeyen ışık girişi dış me-
kan aydınlatmalarını aşağı doğru ışık verecek şekilde tasarlayarak ya 
da ışınların başka yerlere gitmesini engelleyecek korumalar kullanıl-
masıyla azaltılabilir. Sokak lambaları, akıllı kontrol sistemleri ve ha-
reket sensörlerine bağlı kablosuz ağlar kullanılarak dimmerlenebilir. 
Örneğin, Hollanda’nın Nuenen şehrindeki Van Gogh kasabası, sokak 
ışıklarını orada herhangi bir hareket olmadığında %80 oranında ka-
patıyor ve bir yaya, bisikletli ya da araba yaklaştığında ve hareket 
etmeye devam ettikleri sürece, onları güvenli bir ışık çemberiyle çev-
releyecek şekilde tekrar yanıyor. Akıllı aydınlatma kurulumu pahalı 
olmakla birlikte bu yatırımın geri dönüşü hızlıdır: Nuenen sistemi 
enerji ve bakım giderlerini %62 oranında düşürdü. LEDlerin yaygın 
kullanımıyla ortaya çıkan yeni problemler beraberinde düzenleme 
gereklilikleri getiriyor. Örneğin, kablosuz aydınlatma kumandaları-
nın, dış mekanlarda bulunan LED panellerin ve reklam panolarının 
elektromanyetik radyasyonu, mobil telefonlar, uçuş kuleleri, işitme 
cihazları ve kalp pilleri gibi tıbbi ekipmanlar ile etkileşime girebilir.
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çöplüğüne atılıyor. Ultraviyole ışık, bozulmuş tüp kaplamasından 
kaçabilir ve yakın mesafede cilt yanıklarına ya da retina bozulmala-
rına yol açabilir; Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, CFL’nin 30 cm yakının-
da günde bir saatten fazla zaman geçirilmemesini öneriyor.
CFL’ler düzgün spektrumlardan çok iniş çıkışlı spektrumlara sahip-
tir: sadece belli mavi, yeşil ve turuncu kırmızı frekanslarında salınım 
yapıyorlar. 100-120 hertz arasındaki titreşmeleri baş ağrısına ve göz 
yorgunluğuna yol açabiliyor. Sağladıkları enerji tasarrufları ise abar-
tılmış olabilir. CFL’lerin ısınması dakikalar sürer, bu sebeple daha 
uzun süre ile açık bırakılması muhtemeldir. Birçok kez açılıp kapatıl-
dığında ise daha çabuk bozulurlar.
LED formundaki katı hal aydınlatmalar daha umut verici. LED’ler cıva 
içermez ve sadece ufak bir miktarda UV üretir (CFL’ler ve hatta akkor 
lambalara oranla). CFL’lerden çok daha fazla enerji tasarruflu, aydın-
lık ve daha uzun ömürlüdür. CFL’lerin aksine, dimmerlenebilir ya da 
ayarlanabilirler ve renkleri daha iyi korurlar. Ama LED’lerin olumsuz 
özellikleri de mevcut. Bazıları nikel, kurşun, bakır gibi ağır metaller 
ve arsenik gibi zehirler içeriyor. Düşük kaliteli LED’ler de titreşme 
yapıyor ve yayaları, bisikletlileri ya da araba kullananların kafasını 
karıştıran ışık dizileri gibi stroboskopik etki yaratıyorlar.
Aydınlatma endüstrisi, iç mekanlarda gün ışığının eksikliğinden 
yola çıkarak günümüzdeki haline ulaştı. Geçtiğimiz yıllar içerisinde, 
ofis ve ev ortamlarında insan merkezli ya da sirkadiyen (24 saatlik) 
aydınlatmalar olarak bilinen yapay, biyolojik olarak etkili aydınlat-
malar ile evrimini devam ettirdi. Bunlar, günün saatlerine uygun 
olarak gün ışığını taklit eden, renk değiştiren LED ışıkların kullanımı 
ile iç mekanlarda insanların günlük ritimlerini sağlamayı vaat eden 
ürünler.
Mavi Problemi
Bununla birlikte, yapay aydınlatmalar bence halk sağlığı için tehlike 
olmaya başladı. CFL’ler ve LED’ler, gün batımından ya da bir akkor 
lambadan daha yüksek oranda kısa boylu mavi ışık dalgası yayıyor-
lar. Çoğu beyaz LED lambası, mavi ya da mor LED’lerin sarı boya ge-
nellikle fosfor kullanılarak boyanması ile elde ediliyor.
İnsan sirkadiyen sistemi, gözle görülebilen ışık spektrumuna, özel-
likle de mavi dalga boyları ve bunların miktarı ile yoğunluğuna karşı 
çok hassastır. Göz, görüntü için kullanılan çubuk ve koni reseptörleri 
kadar, kendinden ışığa duyarlı retinal ganglion hücreleri (ipRGCs) de 
içermektedir. Bunlar gün boyunca beynimize nörotransmitterleri ve 
hormonları üretmesi ya da inhibe etmesi için sinyaller gönderir. Bir 
ipRGC fotopigmenti olan melanopsinin spektral hassasiyeti, yakla-
şık 480 nanometrede, öğle vakti bulutsuz bir gökyüzünün mavisine 
denk bir renkte, maksimum soğurma seviyesine ulaşır. Gündüzleri 
uyanmak, gün ışığının mavi dalga boylarının tetiklemesiyle salınan 
serotonin ve dopamin nörotransmitterler ve kortisol hormonunun 
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Daha Sıkı Standartlar
Daha sağlıklı aydınlatma seçenekleri mümkün oluncaya dek, sirka-
diyen saatimiz üzerindeki olası olumsuz etkilerini azaltacak şu adım-
lar atılmalı. Bence CFL’ler, atık ve geri dönüşüm protokollerindeki 
yetersizlik nedeniyle satıştan geri çekilmelidir. LED kaynakları daha 
sıkı denetlenmeli. İç mekanlarda, akşamın erken saatlerinde sıcak 
beyaz LED’ler (Renk sıcaklığı 3.000 Kelvinin altında ve spektrumun-
da mümkün olduğunca az mavi renk olan) kullanmayı ve geceleri hiç 
ışığa maruz kalmamayı ya da sadece 600 nm’den yüksek spektrumu 
olan ışıkların (Amber, kırmızı renk) kullanılmasını öneriyoruz. Işık 
göze doğrudan gelmemeli, titreşimsiz ve azaltılabilir olmalıdır.

Aydınlatma endüstrinin ötesinde, günün saatine, akşam ya da gece 
olmasına göre spektral özellikleri, yoğunluğu, zamanlaması ve sü-
resi ayarlanabilir olanlar da dahil olmak üzere LED kaynaklarının, 
sağlık ve çevre üzerindeki etkileri hakkında bağımsız araştırmalara 
ihtiyaç var. Görüş aralığının dışında kalan, gün ışığı ve akkor lam-
balarda bulunan fakat LED’lerde olmayan yakın kızılötesi radyasyon 
(750-950 nm) gibi salınımlar hesaba katılmalı. Araştırmalar bir den-
ge kurulması gerektiğini gösteriyor.  Bu ışık frekanslarının kullanımı-
nın gözdeki hasarlı retina hücrelerini düzeltebileceğini ve bunun için 
de gerekli olduğunu gösteriyor. LED’lerdeki ağır metal kullanımları 
azaltılmalı ve atık yönetim süreci belirlenmelidir. Dış ve iç mekanlar-
daki kumanda teknolojisinin etkileri ortaya çıkarılmalıdır.
Devlet ve tıp kurumları, geceleri kısa dalga boylarının kullanımı 
hakkında daha sıkı düzenlemeler ve standartlar getirmeli. 2016’nın 
Haziran ayında, Amerikan Tıp Derneği, toplumların değişik LED se-
çenekleri arasından yaptıkları seçimler hakkında bir rapor yayınladı. 
Buna ilaveten, ışık yoğunluk eşikleri, zamanlaması ve süresi ve de 
geceleri iç ve dış mekan ortamları için tavsiyeler de gerekiyor. Aynı 
şekilde, tavsiye edilen ışık kaynaklarının gerçek spektral özelliklerini 
ilişkili renk sıcaklıklarını sadece kelvin cinsinden değil nanometre 
olarak da belirlemek gerekli. Politikacılar, gündüz saatlerinde, iç 
mekanlarda doğal ışıkların kullanımını teşvik etmeliler. Suni ışıklar, 

özellikle fabrikalar, hastaneler, huzurevleri ve ofisler gibi insanların 
zamanlarının büyük bölümünü geçirdiği yerlerde ve yalnızca yete-
rince gün ışığı olmadığında kullanılmalı. Bina düzenlemeleri, gün 
ışığından yararlanabilecek uygulama ve teknolojileri değerlendir-
meli.
Belediyeler, şehir aydınlatma ana planlarına, sürdürülebilir gece 
aydınlatma politikalarını ve kılavuzlarını dahil etmeliler. Sokak ve 
güvenlik ışıklandırmaları yere doğru yönlendirilmeli ve korumalı 
olmalı. Yürüyüş, bisiklet ve sürüş için ışık seviyeleri mümkün olan 
en düşük seviyede olmalı. Pasif teknolojiler araştırılmalıdır. Örneğin, 
gün boyu Güneş’ten aldığı enerjiyi geceleri serbest bırakan karanlık-
ta parlayan yüzeyler karayollarında ve bisiklet yollarında kullanıla-
bilir (bu alçak açıdan, retinal bölgeye düşen mavi ışığın biyolojik bir 
etkisi bulunmamaktadır). Parklar ve ormanların yakınındaki ışıklar 
akşamın geç saatlerinde kapatılmalı ya da kısılmalıdır.
Dış mekan LED reklamlarından salınan elektromanyetik alan kontrol 
edilmelidir. Bunların dijital yüzeyleri, yakınındaki sokakların, bina-
ların ve meydanların aydınlatmalarından daha parlak olmamalıdır.  
Bu gibi uygulamalar akşamın ilerleyen saatlerinde, konut binalarına 
istenmeyen ışık girişinin önlenmesi için kapatılmalıdır.

Son olarak, aydınlatma konularında halkı daha fazla bilinçlendir-
mek gerekiyor. Araştırmacılar ve aydınlatmacılar yaşanan sıkıntılar 
hakkında birbirleriyle iletişim içinde olmalılar. Sağlıklı aydınlatma 
tasarımları, göz ardı edilemeyecek önemli bir etik konu haline ge-
liyor. Kaliforniya’daki Monterey gibi, giderek artan sayıda topluluk, 
uygunsuz LED şehir ışıklandırmaları yüzünden belediyelere açtıkları 
hukuk davalarını kazanıyorlar.
Bütün bu sebeplerden dolayı, ben evimde hala eski akkor ışık kay-
naklarını kullanıyorum, zifiri karanlıkta uyuyorum ve vücut saatimi 
harekete geçirmek için her sabah en az bir saat gün ışığında vakit 
geçiriyorum.  Birçok aydınlatma tasarımcısının, fizikçinin ve krono-
biyolojistin yaptığı gibi. Evrimin içimize yerleştirdiği aydınlık sabah 
ve karanlık gece döngüsüne dönmemiz için bu gerekli.
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Buğday LED’ler Altında İki Kat Daha Hızlı Büyüyor
Wheat Grows Twice As Fast Under LED’s

Bir grup bilim adamı, LED aydınlatma kullanarak buğdayın bü-
yüme hızını yarıya indirmeyi başardı. Bu başarı, tarım sektö-
ründe çığır açan LED devriminin kaydettiği son ilerleme oldu.

Avustralyalı ve İngiliz araştırmacılar, tohumdan tam yetişkinliğe 
ulaşana kadar buğdayın ilkbahar aylarında normalde 16 hafta süren 
büyüme süresini sekiz haftaya indirdi.

Bu “hızlı üretim” rejimi Norwich, İngiltere’de bulunan John Innes 
Merkezi tarafından Queensland ve Sydney üniversiteleriyle işbirliği 
içinde geliştirildi. Geliştirilen sistem, buğday fotosentezine yardım-
cı olmak için ayarlanmış LED’lerle donatılmış bir sera içerisinde bu 
LED’lerin günde 22 saate kadar açık bırakılmasını içeriyor.
Bu gelişme ise tarihte ilk defa senede altı nesle kadar buğday üret-
menin mümkün hale geleceği anlamına geliyor ve bu da günümüz 
üreticileri ve araştırmacılarının kullanmakta olduğu shuttle üretim 
tekniğiyle ulaşılan rakamın üç katı düzeyinde. Bu projenin başarısı, 
İkinci Dünya Savaşı sonrası tahıl grubunda shuttle üretim ile gerçek-
leştirilen yeniliklerle kıyaslanıyor.
Araştırma ekibinin lideri ve John Innes Merkezi üyesi Dr. Brande Wulff 

A team of scientists has cut the growing time of wheat by 50% by 
using LED lighting. It’s the latest breakthrough in the LED revolution 
sweeping the horticultural industry.
Researchers from Australia and the UK grew wheat from seed to matu-
rity in just eight weeks instead of the standard 16-week growing time 
for the cereal grown in spring.

The “speed-breeding” regime developed by teams at the John Innes 
Centre in Norwich, UK, in conjunction with the universities of Queens-
land and Sydney, uses a glasshouse with LEDs tuned to aid photosyn-
thesis in wheat and illuminated for up to 22 hours a day.
The development means that, for the first time, it is possible to grow 
as many as six generations of wheat every year, a threefold increase 
on the shuttle-breeding techniques currently used by breeders and 
researchers. The success of the project is being compared to the post-
World War Two shuttle-breeding innovations in cereal production.
“Globally, we face a huge challenge in breeding higher yielding and 
more resilient crops,” the leader of the team, Dr. Brande Wulff of the 
John Innes Centre, told Lux. “Being able to cycle through more genera-
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konuyla ilgili olarak “Dünya genelinde daha yüksek üretim hacmi ve 
daha dayanıklı ekinler başlıca çalışma konumuz. Daha kısa sürede 
daha fazla nesil döngüsünü tamamlamak, genetik kombinasyonları 
daha hızlı üretmemize ve test etmemize imkan tanıyarak farklı çevre 
koşulları için en iyi kombinasyonları bulmamızı sağlayacak” dedi.
John Innes Merkezi üyesi Dr. Brande Wulff LED aydınlatma rejiminin 
buğday üretim sürelerini dikkate değer ölçüde hızlandırdığının altını 
çizerek, “10 sene sonra bir tarlaya girdiğiniz zaman bir bitkiyi göste-
rerek o bitkinin özelliklerinin bu teknoloji kullanılarak geliştirildiğini 
söylediğinizi düşünmek istiyorum,” dedi. Hızla artan dünya nüfusu 
ve iklim değişikliğinin etkileri karşısında çeşitli önemli ekinlerin iyi-
leştirme hızında geçtiğimiz yıllarda bir duraklama yaşandı.

Dr. Wulff’a göre hızlı üretim, 21. yüzyılın bu global mücadelesine 
yeni bir çözüm sunma potansiyeline sahip.
“İnsanlar bitkilerin döngüsünü hızlandırabilirsin ama bitkiler ye-
terince büyümez ve sadece birkaç tohum verir dediler. Aksine, bu 
yeni teknoloji ile üretilen bitkiler, standart koşullarda üretilenlerden 
daha iyi ve daha sağlıklı görünüyor. Meslektaşlarımdan biri elde et-
tiğimiz sonuçları gördüğünde buna inanamadı.
“10 sene sonra bir tarlaya girdiğiniz zaman bir bitkiyi göstererek o 
bitkinin özelliklerinin bu teknoloji kullanılarak geliştirildiğini söyle-
diğinizi düşünmek istiyorum.”

tions in less time, will allow us to more rapidly create and test genetic 
combinations and find the best combinations for different environ-
ments.”

“I’d like to think that in 10 years from now, you could walk into a field 
and point to plants whose attributes and traits were developed using 
this technology,” says Dr. Brande Wulff of the John Innes Centre, pic-
tured, of the LED lighting regime that has dramatically boosted wheat 
growing times.
Despite a rapidly growing world population and the impact of climate 
change, the improvement rates of several staple crops have stalled in 
recent years.
Speed breeding, says Dr. Wulff, offers a potential new solution to a 
global challenge for the 21st century.
“People said you may be able to cycle plants fast, but they will look tiny 
and insignificant, and only set a few seed. In fact, the new technol-
ogy creates plants that look better and are healthier than those using 
standard conditions. One colleague could not believe it when he first 
saw the results.
“I’d like to think that in 10 years from now you could walk into a field 
and point to plants whose attributes and traits were developed using 
this technology.”
The international team also says it has proof that the speed-breeding 
technique can be used for a range of important crops. They have 
achieved up to six generations per year for bread wheat, durum wheat, 
barley, pea, and chickpea; and four generations for canola, a form of 
rapeseed. This is a significant increase compared with widely-used 
commercial breeding techniques.
A control experiment using high-pressure sodium (HPS) lights at the 
University of Queensland, Australia. 
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Uluslararası ekip aynı zamanda bu hızlı üretim tekniğinin birçok 
önemli ekin için kullanılabileceğinin kanıtına sahip olduklarını söy-
lüyor. Ekmeklik buğday, durum buğdayı, arpa, bezelye ve nohut için 
senede altı nesile kadar üretim gerçekleştirilirken kanola için bu 
rakam dört nesile sınırlı gerçekleşti. Yaygın olarak kullanılan ticari 
üretim teknikleri ile karşılaştırıldığında bu oldukça önemli bir artış.
Avustralya’da bulunan Queensland Üniversitesi tarafından yüksek 
basınçlı sodyum (HPS) ampuller kullanılarak bir kontrol deneyi 
gerçekleştirildi. Bilim insanları, çok fazla ısı üretmeleri ve LED’ler ile 
karşılaştırıldığında düşük kalitede ışık yaymaları nedeniyle sodyum 
buharlı ampullerin etkisiz kaldığını belirtiyor.
Bilim insanları, geleneksel tarla temelli teknikler ile birlikte kullanıl-
dığı zaman hızlı üretimin ekin genetiğini daha iyi anlamakta önemli 
rol oynayabileceğini söylüyor.
Queensland Üniversitesinden Dr. Lee Hickey şunları söyledi: “Hızlı 
üretim, nihai sonuca daha hızlı ulaşmak için gen düzeltme gibi diğer 
birçok teknoloji ile birlikte kullanılabilecek bir platform sunuyor.
Yapılan çalışmalar, bitki patojen etkileşimleri, bitki formu ve yapısı 
ve çiçeklenme zamanı gibi özelliklerin bu teknoloji kullanılarak de-
taylarıyla araştırılabileceğini ve bu çalışmaların tekrarlanabileceğini 
gösteriyor.
Hızlı üretim teknolojisi, bu teknolojiye ilk geçişi sağlayan buğday 
üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı.
Norwich, İngiltere’de yer alan John Innes Merkezi, bitki bilimi, araş-
tırma, genetik ve mikrobiyoloji üzerine odaklanan uluslararası bir 
merkez.
İngiltere menşeli tohum tedarikçisi RAGT’nin buğday hastalıkları 
uzmanı Ruth Bryant konuyla ilgili olarak, “Üreticiler her zaman piya-
saya çeşit sunmak amacıyla süreci hızlandırmanın yollarını arıyorlar, 
bu nedenle de hızlı üretim konsepti gerçekten ilgimizi çekiyor” dedi. 
Şirket, bu yöntemi ticari koşullara uygun olarak geliştiren ilk firma 
olma amacıyla Dr. Wulff’un John Innes Merkezindeki ekibiyle yakın 
işbirliği içinde çalışıyor.
Avustralyalı Dow AgroSciences firmasının buğday ekini üreticisi Dr. 
Allan Rattey, Avustralya’da büyük bir sorun haline gelen hasat ön-
cesi filizlenmeye toleranslı buğday üretmek amacıyla bu teknolojiyi 
kullandı.
“Verimli tarama için çevresel kontrol ve çok sayıda çaprazlama yo-
luyla gerçekleştirilen döngülerin aldığı uzun zaman başlıca sıkıntılar 
arasındaydı. Hızlı üretim ve hedef gözeten seleksiyon platformu söz 
konusu bu alanların tümünde büyük kazanımları da beraberinde 
getirdi.”

The scientists say the sodium-vapor lamps are ineffective because they 
generate much heat and emit poor quality light compared to LEDs. 
Speed breeding, when employed alongside conventional field-based 
techniques, can be an important tool to enable advances in under-
standing the genetics of crops, say the scientists.
“Speed breeding as a platform can be combined with lots of other 
technologies such as gene editing to get to the end result faster,” ex-
plains Dr. Lee Hickey from the University of Queensland.
The study shows that traits such as plant pathogen interactions, plant 
shape and structure, and flowering time can be studied in detail and 
repeated using the technology.

The speed breeding technology has been welcomed by wheat breeders 
who have become early adopters.
The John Innes Centre in Norwich, UK is an international center for 
plant science, research, genetics, and microbiology. 
Ruth Bryant, a wheat disease expert at UK seed supplier RAGT, said, 
“Breeders are always looking for ways to speed up the process of 
getting a variety to market, so we’re really interested in the concept 
of speed breeding.” The company is working closely with Dr. Wulff’s 
group at the John Innes Centre to be the first to develop the method in 
a commercial setting.
Dr. Allan Rattey, a wheat crop breeder with Australian company Dow 
AgroSciences, has used the technology to breed wheat with tolerance 
to pre-harvest sprouting, a major problem in Australia.
“Environmental control for effective screening and the long time taken 
to cycle through several cycles of recurrent selection were major bottle-
necks. The speed breeding and targeted selection platform have driven 
major gains for both of these areas of concerns.”
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Standard Profil Düzce Fabrikası, 2017’yi İş Güvenliği 
ve Sosyal Sorumluluk Vurgusuyla Kapatıyor 

Dünya otomotiv endüstrisine sızdırmazlık profili üreten Stan-
dard Profil Grubu’nun Düzce Fabrikası, İş Sağlığı ve İşçi Güven-
liği ile ilgili, temel iş sağlığı ve güvenliği, gürültü ve işitmenin 

korunmasının gibi teknik alanları içeren İş Güvenliği Eğitimi düzen-

ledi. Toplam 1100 çalışanın yer aldığı İş Güvenliği Eğitimi’ni takiben, 
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından hazırlanan “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği” eğitimi ile kadın ve erkekler ayrımcılığına dikkat 
çekildi. 
1977 yılında Türkiye’de kurulan ve şu anda 7 ülkede 12 fabrikada 
üretim yapan Standard Profil Grubu, 2017 yılını Düzce Fabrikası’nda-
ki eğitimlerle kapatıyor. Özellikle son yıllarda Kurumsal Sosyal So-
rumluluk ve Kurumsal Vatandaşlık alanlarında projeleri ile öne çıkan 
Grubun Düzce Fabrikası’ndaki tüm çalışanlar, farkındalık ve teknik 
eğitimler için Pelemir Otel’de bir araya geldi.
Standard Profil Grubu, düzenlenen “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği”, 
“Ergonomi, Gürültü ve İşitmenin Korunması” ve “İlk Yardım” gibi 
teknik eğitimle, çalışan sağlığı ve güvenliğine verdiği önemi bir 
kez daha gösterdi. Anne Çocuk Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 
günün ikinci eğitiminde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”ne dikkat çekil-

di. Eğitimde katılımcıların kadın-erkek rolleri, bu rollerin oluşumu, 
günlük hayatta ve iş yerine yansımaları gibi konular hakkında dü-
şünmelerini ve eşitlik için yapabileceklerini keşfetmelerini amaçlan-
dı. 2017 yılında hayata geçirilen “Konuşan Eller” projesinin ardından 

AÇEV eğitimi ile Grubun Çesitlilik yaklaşımını destekleyen ve farkın-
dalık yaratmayı amaçlayan çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.
Tüm gün süren eğitime toplamda 1100 çalışanın katıldığını belirten 
Düzce Fabrikası Genel Müdürü Teoman Yücel, “Grubumuz özellikle 
2017 yılında Türkiye’deki üretim merkezlerinde Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk ve Kurumsal Vatandaşlık odaklı projelere ağırlık vererek, 
Grubumuzun ve çalışanlarının topluma karşı sorumluluklarını bir kez 
daha hatırlatmış oldu. Bu duruşumuzu AÇEV’in ‘Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği’ eğitimi ile destekledik” diye konuştu. 
“En kıymetli kaynağımız çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği ise bi-
rincil önceliğimiz. Bu bağlamda yıl boyunca yürüttüğümüz iş sağlığı 
ve işçi güvenliği projelerimizi, yoğun bir katılımla gerçekleştirdiği-
miz bu kapsamlı eğitimle tamamlıyoruz. Bu vesileyle hem Düzce 
fabrikamız, hem grubumuz hem de ülkemiz adına sağlık dolu yeni 
bir yıl diliyoruz” dedi.
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Ekin Teknoloji ABD Pazarında

Dünya akıllı şehirler pazarının en önemli aktörlerinden Ekin 
Teknoloji, güvenli şehir teknolojileri lideri ürünlerini ve yeni 
jenerasyon ürün ailesini ABD’de pazara sundu. Bu yıl ABD’nin 

Las Vegas kentinde onlarca ülkeden teknoloji devlerini 51’inci kez bir 
araya getiren Consumer Electronics Show-CES 2018’e katılan Ekin 
Teknoloji, kamu ve özel sektöre gözetim desteği sağlamak üzere 
geliştirdiği ürünlerini dev fuarda sergileyecek. Şirketin şehirler, tra-
fik, havaalanları, alışveriş merkezleri ve yerel yönetimler gibi birçok 

alanda tam gözetim ve güvenlik kontrolünü sağlamak üzere geliş-
tirdiği lider teknolojileri; Ekin Bike Patrol, Ekin Micro Spotter ve Ekin 
Face fuarda katılımcılarla buluşacak.
Geliştirdiği güvenli şehir teknolojileri ile 10 ülkede 22 şehirde ihlal 
ve suç oranlarının takibine ve azaltılmasına destek olan Ekin Tekno-
loji, ABD pazarına giriş yaptı. Türk mühendisler tarafından güvenlik 
güçleri, havaalanları, alışveriş merkezleri ve belediyeler gibi birçok 
alanda güvenlik gözetimi için geliştirilen Ekin Teknoloji güvenli 
şehir çözümleri, Consumer Electronics Show-CES 2018’de de görü-
cüye çıkacak. ABD’nin Las Vegas kentinde onlarca ülkeden teknoloji 
devlerini 51’inci kez bir araya getiren organizasyonda Ekin Teknoloji, 

Sands Expo’da 40755 no’lu standında yeni nesil güvenli şehir tekno-
lojilerini sergileyecek. Güvenli şehir teknolojilerinde uluslararası are-
nada lider olan Ekin Teknoloji’nin ABD genelinde yenilikçi güvenlik 
teknolojileri ile yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını 
belirten Ekin Teknoloji İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Orkunt 
Yozgat; “Dünyanın 10 ülkesinde, 22 şehrinde, kalabalık mekanlarda, 
sınır kapılarında, otoyollarda, havaalanlarında artan güvenlik göze-
timi ihtiyacı Türk mühendislerin geliştirdiği çözümlerle karşılanıyor. 

20 yıldır bu alanda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, geliştirdiğimiz 
ürünlerle bu yıl Türkiye’nin ‘Bilişim Hizmetleri’nde ihracat şampiyonu 
olduk. Yüzde 100 Türk mühendislerin geliştirdiği yenilikçi teknolo-
jileri ABD pazarında da sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” 
dedi.Şehir güvenliği ve trafik düzenlemesi konusunda Ekin Teknoloji 
çözümlerinin Texas ve Florida’da sergilendiğini belirten Yozgat şöyle 
konuştu; “Kısa süre önce Florida’da Kissimmee Emniyet Müdürlüğü 
Patrol G2 çözümümüzü test etme fırsatı buldu. Birçok özelliği üze-
rinde barındıran ürünümüz kolay kullanımı ile gerçekleştirilen testi 
övgüyle geçti. Ödüllü akıllı güvenli şehir teknolojilerimizin kullanıl-
dığı Abu Dabi’de ölümlü trafik kazalarında yüzde 34’lük bir düşüş  
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gözlemlendi. Sistemimiz sayesinde, güvenlik güçleri mevcut sistemi 
ile 100 günde aranan kişiyi bulurken, bu oranı 1 saate indirmeyi ba-
şardık” dedi.
Alanının en büyük etkinliği olarak kabul edilen, bilgisayar, mobil 
cihazlar, ev araç ve gereçleri, otomotiv, robot, sağlık, akıllı şehir ile 
akıllı ev teknolojilerinin sergileneceği CES 2018’de Ekin Teknoloji’nin 
ABD pazarına sunduğu ve sergileyeceği ürünler ise şöyle;

Dünyanın ilk ve tek akıllı polis bisikleti Ekin Bike Patrol: Şehir dene-
tim yöntemlerine farklı bir bakış açısı kazandıran Ekin Bike Patrol, 
güvenlik güçlerinin sabit sistemlerin bulunmadığı noktaları da 
denetleyebilmesini ve kent trafiğinin daha güvenli hale gelmesini 
sağlıyor. Herhangi bir polis bisikletine kolaylıkla monte edilebilen 
sistem, hareket halinde görüş alanını sürekli kaydediyor. Sahip ol-
duğu plaka tanıma, hız ve park ihlali tespiti özellikleriyle ‘A Design 
Awards’ ve ‘Stevie Awards’ın da sahibi olan Ekin Bike Patrol, emniyet 
güçlerine denetim konusunda büyük kolaylık sağlıyor.
Her şey kayıt altında: Ekin Teknoloji’nin güvenli trafik için tasarladığı 
en kompakt ve çok yönlü ürünü olan Ekin Micro Spotter, ihtiyaca göre 
tripod üzerinde, direk ya da araç üzerinde hem mobil hem de sabit 
bir sistem olarak kullanılabiliyor. Yüksek çözünürlüklü kameraları ile 

7 gün 24 saat video gözetimi yapan sistem, Avrupa, Amerika ve Orta 
Doğu plakalarını yüksek doğruluk oranı ile tespit edip, plakaların 
hangi ülkeye ait olduğunu belirliyor. Mikro boyutlardaki kompakt 
tasarımı ile geniş kullanım alanı sağlayan Ekin Micro Spotter; araç 
plakalarının yanı sıra araç hızını ve kırmızı ışık ihlallerini otomatik ve 
sürekli olarak tespit ederek trafik güvenliği sağlıyor. Güvenlik alanın-
da yeni bir dönem başlatıyor. 

Sınır kapılarından gümrüklere, havaalanlarından alışveriş merkez-
lerine, stadyumlardan metro istasyonlarına kadar tüm toplumsal 
yaşam alanlarında güvenlik gözetiminin sağlanması için geliştirilen 
Ekin Face, mevcut sistemlerden farklı olarak sistem kameraları tara-
fından tespit edilen her yüzü numaralandırarak kayıt altına alıyor. 
Canlı görüntü üzerinden ya da veri bankasından sorgulama yapabi-
len Ekin Face, ‘cinsiyet’, ‘yaş’ ya da ‘grup halinde bulunma’ gibi farklı 
kriterlere göre tarama yaparak veri tabanında yüzü kayıtlı olmasa 
dahi, aranan şahsa en yakın sonuçları listeliyor. Sistem filtreleme 
özelliği ile cinsiyet, yaş, renk  veya grup halinde bulunma gibi farklı 
filtreler doğrultusunda görüntüler üzerine analiz yapabilen sistem, 
önceden tanımlı kişilerin tespit edilmesi halinde sesli ve görsel uyarı 
verebiliyor.
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Elektronik Güvenlik Pazarının Gündemi 
2018’de de Akıllı Teknolojiler

Türkiye’de büyüklüğü 1 milyar dolara yaklaştığı tahmin edilen 
elektronik güvenlik sistemleri pazarında, akıllı çözümlere geçiş 
2017’de iyice hız kazandı. Yeni teknolojiler sayesinde ise bu sis-

temler her zamankinden daha güvenli ve kullanıcı dostu hale geldi. 
Pazarda yaşanan değişimi değerlendiren Pronet’in Pazarlama ve İş 
Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip, “Kent 
yaşamında, bir yandan artan güvenlik risklerine karşı önlem almak 
istiyoruz, bir yandan kişisel yaşam senaryolarımıza göre güvenlik 
çözümlerimizi şekillendirme ihtiyacı duyuyoruz” dedi ve 2018’de bu 
imkanları sunan akıllı sistemlere yönelik ilginin daha da artacağını 
belirtti. 

Bugün Türkiye’de 1 milyar dolar büyüklüğe yaklaştığı tahmin edilen 
elektronik güvenlik sistemleri pazarı, hızla büyümesini sürdürüyor. 
Pazar lideri Pronet’in paylaştığı bilgiye göre, alarm izleme merkezi 
hizmetinden Türkiye’de yaklaşık 400.000 ev ve işyeri faydalanıyor. 
Yılda 8 bin vaka bu merkezler tarafından önleniyor. Elektronik gü-
venlik sistemleri, hırsızlığa ek olarak, su baskınından yangına, panik 
ve acil sağlık durumlarından gaz kaçağına, pek çok farklı nitelikteki 
vakaya karşı koruma sağlıyor.
Her Zamankinden Daha Güvenli ve Kullanıcı Dostu
Pronet’in Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Ediz Habip, özellikle 2017’de elektronik güvenlik sistemlerine 
yönelik algının tüketici nezdinde değişmeye başladığının altını çizdi: 

“Şehir yaşamında, bir yandan artan güvenlik risklerine karşı önlem 
almak istiyoruz; bir yandan da kişisel yaşam senaryolarımıza göre 
güvenlik çözümlerimizi şekillendirebilme ihtiyacı duyuyoruz. Elekt-
ronik güvenlik sistemleri artık akıllı teknolojiler sayesinde bize bu 
imkanları tanıyor. Akıllı Güvenlik Çözümleri sayesinde alarm siste-
minizi uzaktan kontrol edilebiliyorsunuz. Sisteme farklı yan ürünler 
ekleyerek kapı zilinizden kilidinize, kombinizden prizinize kadar pek 
çok farklı noktayı orada olmasanız da yönetebiliyorsunuz. Üstelik bu 
sistemlerin kablosuz şekilde kurulmaya başlanması, dokunmatik 
panellerin kullanıma girmesi, GPRS iletişiminin yaygınlaşması gibi 
teknolojik yeniliklerle de, bu kategorideki sistemler her zamankin-
den daha güvenli ve kullanıcı dostu hale geliyor.”
Akıllı Çözümlerin Kullanım Oranlarında Yüzde 100’Lük Artış
Akıllı güvenlik sistemlerinin kullanım oranlarındaki değişime dikkat 
çeken Habip, Pronet verilerinin sektördeki gelişime ışık tuttuğunu 
belirtti: “Elektronik alarm sisteminin uzaktan kontrol edilebilme-
sini sağlayan, tek panel üzerinden daha güvenli ve daha kullanışlı 
bir deneyim sunan Pronet Plus’ı tercih eden kullanıcı sayımız son bir 
yılda yüzde 60 arttı. Akıllı ürün ailemizdeki Akıllı Zil, Akıllı Kilit, Akıllı 
Termostat gibi çözümlerin kullanım oranlarında ise ortalama yüzde 
100’lük bir artış söz konusu.” 
“Lüks Değil, İhtiyaç” Algısı Yerleşiyor
Habip, tüketicilerin güvenlik sistemlerinin bir lüks değil, bir ihtiyaç 
olduğu konusunda farkındalıklarının yükseldiğini de söyledi: “Gü-
venlik olgusu, artık hayatımızın bir parçası. Evinde güvenlik sistemi 
kullanmasa bile, herkese açık ücretsiz Panik Butonu Uygulamamızı 
akıllı telefonlarına indiren ve kullanan kişilerin sayısı her geçen gün 
artıyor. 2017’de uygulamanın indirilme rakamları 1 milyon 730 bini 
geçti.” 
“Otomasyon” Vaadi Şehirli Kullanıcılar İçin Cezbedici
Habip, pazardaki değişimin süreceğini söyledi: “Akıllı teknolojilerle 
bütünleşen elektronik güvenlik sistemleri, günü yoğunluk içinde 
geçen şehirli insanın, hayatındaki pek çok konuyu otomasyona bağ-
layabilmesini mümkün kılıyor. Anahtar taşımak zorunda olmadan 
kapısını akıllı telefonundaki uygulama üzerinden kilitleyebilmek, 
alarmını dilediği zaman uzaktan da olsa açıp kapatabilmek, evinin 
ısısını akıllı termostatlar sayesinde her an ayarlayıp enerji tasarrufu 
yapabilmek gibi sayısız fayda sayabiliriz. Hayatı kolaylaştıran tüm bu 
imkanlar, kullanıcıların sektörümüze olan ilgisinin artarak sürmesini 
sağlayacak.”
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Ateksis Medipol Üniversitesi Kavacık Kampüsü’nde

Türkiye’nin en büyük özel sağlık yatırımı olan Medipol Mega 
Hastaneler Kompleksi Projesinde yangın algılama, acil anons, 
kartlı geçiş ve güvenlik sistemleriyle hizmet veren Ateksis, 

Medipol Üniversitesi Kavacık Kampüsü bünyesindeki 3 adet binanın 
genel seslendirme ve acil anons, yangın algılama ve ihbar, IP CCTV 
ve kartlı geçiş sistemlerinin dizayn ve devreye alma işlemlerini de 
gerçekleştirilmiştir.

İstanbul haritasını masaya koyduğunuzda ve bir pergeli orta nok-
tasına koyup yay çizdiğinizde Beykoz ilçesinin Kavacık mahallesini 
o pergelin merkezi olarak görürsünüz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 
Kuzey Marmara otoyolu ile inşaat aşamasındaki Avrupa’nın en büyük 
havalimanı projesi ve hemen yanı başındaki finans merkezi projesi 
ile büyüyen İstanbul’un cazibe merkezlerinden biri Kavacık’tır.  Bil-
ginin ve eğitimin ülkelerin kaderini belirlediği çağımızda Kavacık’ta 
şimdi büyük bir eğitim kurumu yükseliyor; Medipol Üniversitesi. 
Bittiğinde 1.000.000 m2 alan üzerinde yerleşecek olan Medipol Üni-
versitesi, bir vakıf üniversitesidir.  Kurucu Başkanı Sayın Dr. Fahrettin 
Koca’nın olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı’nın(TESA) 
misyonu toplumsal sorun ve önceliklere duyarlı, aklı ve bilimselliği 
yaşam tarzı haline getirmiş, çağdaş bilgi ve teknolojiyi özümsemiş 
olan ve bunları kullanan kişileri özgürlük ve özerklik ortamı içinde 

yetiştirmek, toplumumuzun ihtiyacı olan bilgiyi üreterek ve uygula-
yarak tüm insanlığın yararına sunmaktır.
Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesinden Mühendislik Fakültesine, 
Sosyal Bilimler Fakültesinden güzel sanatlar fakültelerine kadar 
pek çok fakülte, enstitü ve yüksekokulu içinde barındıran büyük bir 
eğitim ağıdır. Kampüs bünyesinde geniş eğitim salonları, derslikler, 
amfiler ve laboratuvarlara ek olarak, öğrencilerin barınma ve sosyal 

yaşamlarını destekleyecek olanaklar sağlayan, pek çok karma kul-
lanım içeren kompleksi ile yeni bir eğitim üssü yaratmayı hedefle-
mektedir.
Grubun aynı zamanda, ligimizin istikrarlı takımı Başaksehir’in isim 
sponsoru olduğunu da altını çizmek gerekir. 
Ateksis olarak, Türkiye’nin en büyük özel sağlık yatırımı olan Medipol 
Mega Hastaneler Kompleksi projesi ile yangın algılama, acil anons, 
kartlı geçiş ve güvenlik sistemleri hizmet verdiğimiz Medipol ailesi-
ne, Üniversite projelerinde de yangın algılama sistemleri, acil anons 
sistemleri, kartlı geçiş sistemleri ve CCTV sistemleri konularında hiz-
met vermeye devam ediyoruz.
Hızla büyüyen kampüste şu an iki fakülte binası ve 1 kız öğrenci 
yurdu aktiftir. “Evlatlarınız emanetlerinizdir” felsefesi ile işletilen 
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yurtlarda öğrencilerin konforu ve teknik imkanlarından çok bura-
da güvenliklerinden bahsedeceğiz. Üniversite kampüsüne girişler 
öğrenci kartları ile turnikelerden yapılmaktadır. Aynı şekilde yurt 
girişinde de hızlı geçiş kapısı şeklinde çalışan turnikeler kullanılmak-
tadır. Tüm geçiş yetkileri kartlı geçiş sisteminden ayarlanmakta, aynı 
zamanda giriş ve çıkış bilgileri sistem tarafından saklanmakta ve ra-
porlanmaktadır. Bu sayede yetkililer anlık olarak elektronik yoklama 
yapabilmektedir. 

Tüm kampüste ve yurtlarda yangın algılama sistemi Bosch markadır. 
Birbiri ile entegre çalışan sistem, güvenlik merkezinde grafik ekran 
üzerinden izlenmekte, herhangi bir uyarıda kat planları üzerinde 
belirlenmektedir.  Sistemde besleme ünitelerinden, flaşörlerine, al-
gılama ekipmanlarından modüllerine kadar tüm ekipmanlar EN54 
standartlarına sahiptir. Yangın sistemi, yangın senaryosuna uygun 
olarak duman tahliye sistemi ile entegre edilmiş, etkin bir tahliye-
nin olmazsa olmaz sistemi acil anons, yine tüm ekipmanları EN54 
standartlarında olacak şekilde tesis edilmiştir. Modüler Yangın Pa-
neli 5000 Serisi, EN54-2 ve EN54-4’ün en yeni güncellenmiş sürüm-
leri de dahil olmak üzerek mevcut standartlara uygundur. Modüler 
yapılandırma sayesinde yenilikçi FPA 5000 paneli yerel koşullara ve 
düzenlemelere kolayca uyarlanır. D blok yangın sistemi, toplam 64 
loop ve 5000 noktadan, kız yurdu ise 32 loop ve 2000 noktadan oluş-
maktadır.  
Bosch yangın algılama sistemi ile Bosch Praesideo acil anons siste-
mi, TCP/IP network üzerinden OPC ile haberleşmektedir. Bu da bize 
yazılım bazlı esnek tahliye senaryoları yazabilme imkanı tanımak-
tadır. Praesideo’nun eşsiz 28ch ses mimarisi ile birleşen bu özellik 
sayesinde kampüsün farklı yerlerinden müzik yayını yapılabiliyor-
ken farklı alanlarda manuel anons yapılabilir ve öncellikli olarak aynı 
anda 4 adet acil anons mesajı yayınlanabilir.  Hoparlör hatlarından, 
mikrofon kapsülüne kadar tüm sistem sürekli olarak denetlenmek-
tedir. Praesideo sistem ara yüzü ile son kullanıcıya kolay bir yönetim 
imkanı sağlamaktadır. Sistem operatörü, çağrı istasyonunda yer 
alan nümerik keypad üzerinden kolayca mesaj zone konfigürasyonu 
yapabilmektedir.

D blok acil anons sistemi toplam 102 adet acil anons bölgesinden,  
kız yurdu 44 adet acil anons bölgesinden oluşmaktadır.
Genel alanlar ve sınıflarda 6W gücündeki asma tavan tipi ve teknik 
hacimlerde ise 20W kabin tipi EN54-24 uyumlu hoparlörler kulla-
nılmıştır. Mahallerin fiziki yapıları ve ses seviyeleri ihtiyacı doğrul-
tusunda, hoparlör güçleri 3W-6W-10W-20W seçeneklerinden en 
uygun olanlarını analiz edip kullanılarak hem yeterli ses şiddeti hem 
de üst seviyede anlaşılabilirlik sağlanmıştır. Merkezi yazılım olarak 
Bosch BIS Sistem kullanılmıştır.   BIS şu an için 416 kapı lisansı, 3 
workstation lisansı ve 61.000 cardholder lisansı ile kurulmuştur. 
61.000 cardholder,  üniversitenin öğrenci potansiyelinin bir kez daha 
altını çizmektedir.
Bosch BIS yazılımı modüler bir yazılımdır. İhtiyaca yönelik modüller 
ile büyütülebilmektedir ve pratikte bir limitte yoktur. Bu da üniversi-
tenin gelecek projeksiyonu ile örtüşmektedir. 
Direkt Network’e bağlanan Bosch AMC2 AC saha panelleri, BIS ile 
TCP/IP network üzerinden haberleşmektedir. AMC2 lerin üzerin-
deki değişebilen hafıza kartları ihtiyaca uygun büyümenin önünü 
açmaktadır.
Şu an için kampüste 700 adet kamera, öğrencilerin güvenliği için 
çalışmaktadır. Yalnızca ortak alanlarda konumlanmış kameralar ih-
tiyaca uygun Bosch marka olarak seçilmiştir.  Yine kullanım yerine 
göre kameralar 1920 x 1080, 5 MP ve 4K çözünürlükte seçilmiştir. 
Bosch’un yedekli ve güvenilir ISCSI / VRM topolojisi ile tüm kamera-
lar kayıt altındadır ve kayıt üniteleri yedekli çalışmaktadır.  Güvenlik 
odasında izleme için 12 adet 46’’ monitörler konumlandırılmıştır ve 
7 adet toplamda 400 TB’ı aşan depolama ünitelerinde 30 günlük 
kayıt tutulabilmektedir. Ayrıca alarm durumunda 2 adet spot mo-
nitör ile ilgili bölgelerin canlı görüntüsü gösterilmekte ve sesli uyarı 
vermektedir. Yangın sisteminde olduğu gibi VMS yazılımı da grafik 
tabanlıdır. Operatör hem gelen alarmları hem de tüm kamera sem-
bollerini harita ve kat planları üzerinde görmekte ve yönetmektedir.
Ateksis tarafından geliştirilen Duetron VMS yazılımının kullanıldığı 
projede; harita desteği sayesinde kullanıcı, alarma geçen bölgeler-
deki kameraları grafik ekranda takip edebilmektedir. Grafik ekran 
üzerinde oluşan alarmlar sayesinde kullanıcıya hızlı, anlaşılır ve 
daha doğru tespit etme imkanı verilmektedir. Yine aynı grafik ekran 
üzerinden istenilen bölgedeki kameraların canlı görüntülerini hızlı 
ve kolay bir şekilde erişilebilmektedir. Acil anons, kartlı geçiş ve CCTV 
sitemleri birbirleri ile haberleşecek şekilde tek bir güvenlik senaryo-
suna uygun programlanmıştır.  Operatör yangın sisteminden aldığı 
uyarı ile en yakın kamera görüntüsünü ekranına otomatik getirmek-
tedir. Binaların genel seslendirme ve acil anons, yangın algılama ve 
ihbar, IP CCTV ve kartlı geçiş sistemlerinin dizayn ve devreye alma 
işlemleri, Ateksis tarafından gerçekleştirilmiştir.
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HSE Radar İle İş Sağlığı ve Güvenliği 
Koruma Altında

Sanal Müfettiş uygulamasıyla İSG faaliyetlerini raporlayan HSE 
Radar, firmaların ceza alma durumlarını gerçek veriler üze-
rinden anlık olarak bildiriyor. HSE Global, 6331 sayılı yasanın 

İş Sağlığı ve Güvenliği alanına getirdiği yasal mevzuatın tüm bile-
şenlerini, uyarı verebilen web tabanlı teknoloji ile yönetebilecek bir 
iş yazılımı olan HSE Radar’ı piyasaya sundu. HSE Global, HSE Radar 
ile firmalara daha kontrollü ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı 
amaçlıyor. 

HSE Radar, kullanıcıları çeşitli uyarılar vasıtasıyla bilgilendiren ve 
yönlendirebilen, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemleri ile 
uyumlu, modern yazılım teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş web 
tabanlı bir iş yazılımı. Kullanıcı sayısı hızla artan HSE Radar, etkili bir 
denetim aracı olarak kullanıcılara İş Sağlığı ve Güvenliği konuların-

da mevzuat açısından uyumsuzluk ya da eksikliklerini ve buna bağlı 
olarak ceza alma durumlarını Sanal Müfettiş uygulaması ile birlikte 
raporlayabilme imkanı sunuyor. Sahip olduğu özelliklerle üst yöneti-
mi İSG faaliyetleri hakkında gerçek zamanlı olarak bilgilendiren ve “0 
İş Kazası Projeleri”ne destek veren HSE Radar kurumların verimlilik 
ve karlılığını da artırıyor.
Kamu ve özel sektör kuruluşlarının, başta insan olmak üzere sahip 
oldukları kaynaklarının verimli kullanılmasına ve rekabet edebi-
lir yapılara dönüşmesine doğrudan destek verecek, katma değeri 
yüksek yazılımlar üretme hedefinde olduklarını belirten HSE Global 
Genel Müdürü Çetin Uygun, şunları söyledi:
“Yeni ürünler üzerinde yapılan Ar-Ge çalışmaları ile inovasyonun 
ve devamlı gelişen özgün tasarımların, işletmelerin başarısında 
anahtar rol oynadığına inanarak yola çıktık. İş Sağlığı ve Güvenliği 
çalışmalarını merkezi olarak yöneten, takip eden, denetleyen ve 
raporlayan, web tabanlı olması sebebiyle kurulum gerektirmeyen iş 
yazılımımız HSE Radar’ı 2016 yılında piyasaya sunduk. Sektörünün 
önde gelen firmaları tarafından hızlıca kabul gören HSE Radar, ikinci 
yılında 20 kurumsal müşteri ve 81.000 çalışan sayısına ulaştı. Ayrı-
ca, HSE Global olarak 2018 yılının ilk ve en önemli konularından biri 
olan ve 1 Ocak 2018 itibariyle kullanımı zorunlu hale gelen E-Reçete 
uygulamasını da İşyeri Hekimleri’nin ücretsiz kullanımına sunduk.”
Uygun, personel bilgilerini herhangi bir insan kaynakları veri ta-
banından otomatik olarak güncelleme imkânı sunan HSE Radar’ın 
uzman ve güçlü saha tecrübesine sahip profesyonel bir kadro tara-
fından geliştirildiğini ve her sektörde güvenle kullanılabildiğini be-
lirterek sözlerine şöyle devam etti:
“HSE Global; her türlü çabaya rağmen iş sağlığı ve güvenliği ko-
nusunda istenilen düzeye ulaşamayan ülkemizin iş kazaları ve işçi 
ölümleri sıralamasında Avrupa’da 1., Dünya’da 3. sıradaki konumu-
nu iyileştirmeyi hedeflemektedir. HSE Global olarak sunduğumuz 
çözümümüz, OHSAS 18001 ve yeni çıkacak olan ISO 45001 uyumlu 
olması sebebiyle sadece Türkiye’de değil tüm dünyada İş Sağlığı ve 
Güvenliği uygulamalarını desteklemektedir. HSE Radar, hem özel 
sektör hem kamu kuruluşları için internet bağlantısı olan tüm cihaz-
lardan erişilebilen, kolay kullanılan, bulut tabanlı bir çözüm olma 
özellikleri sayesinde şirketlerin eksikliklerini kayıt altına almaya, 
denetlemeye ve raporlamaya imkan sağlıyor. Bu kapsamda Türkiye 
özelinde amacımız, Avrupa ve Dünya’daki yerimizi bu konuda en iyi-
lerden biri olan Almanya seviyesine ulaştırmak diyebiliriz.”
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Arvento Araç Takibinde Dünya Lideri 
Olmayı Hedefliyor

Araç takip ve filo yönetim sistemleri, nesne ve kişi takip sis-
temleri ve M2M uygulamalarının geliştirilmesi gibi alanlarda 
faaliyet gösteren Arvento, Türkiye’de tasarladığı ve ürettiği do-

nanım, yazılım ve çözümlerle pazarında dünya lideri olma yönünde 
ilerliyor.

Türkiye araç takip sektörüne dair açıklanan rakamlara göre, 2017 
yılında 1 milyondan fazla araçta, araç takip sistemlerinin kullanıldı-
ğı belirtiliyor. Konuyla ilgili sektör değerlendirmesi yapan, Arvento 
Araç Takipleri Sistemi CEO’su Özer Hıncal; “Türkiye’de 2017 yılı Ekim 
ayı verilerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyonun üzerinde. 
Bu pastanın içerisinde sadece ticari araç sayısının 9 milyonu aştığı 
düşünülürse araç takip pazarının ciddi bir büyüme potansiyeli ol-
duğunu söyleyebiliriz. Türkiye araç takip sektörü son yıllarda yüzde 
50’ye varan yıllık büyüme kaydediyor. Bu büyüme oranının uzun 
yıllar devam etmesini öngörüyoruz” dedi. 
Hedef 1 Milyonuncu Cihaz
800.000’in üzerinde cihaz satışı ve 71.000’in üzerindeki müşteri 
referansı ile alanında dünyanın en büyük ilk 5 şirketinden biri olan 
Arvento, Türkiye’de sahip olduğu yüzde 60’a yakın pazar payını ko-
rurken, dünyada liderliği hedefliyor. Konuyla ilgili olarak Özer Hıncal, 
2017 yıl sonu değerlendirmesini ve 2018 öngörülerini paylaştı; “Mo-
bil dünya çok katmanlı ve önü çok açık bir alan. Biz hem yazılım hem 
de donanım içeren mobil çözümlerimiz ile elde ettiğimiz gelirlerle 

bu listede yer alıyoruz. Bu nedenle yenilikçi olan, ürüne, satış son-
rasına ve pazarlamaya yatırım yapan şirketlerin orta ve uzun vadede 
kalıcı olacağına inanıyoruz. 2017 sonu itibariyle 800 bin cihaz hede-
fimizi aştık. Bu rakam araç takip ve filo yönetimi sistemleri alanında 
dünya çapında çok büyük bir rakam. Alanımızda dünyadaki rakiple-
rimiz Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da konumlanmış durum-
dalar. Cihaz adedi itibariyle kendileriyle başa baş durumdayız. Sade-
ce bölgesel etkenler ve döviz kurlarından kaynaklanan nedenlerden 
dolayı cirosal anlamda henüz hedeflediğimiz noktada değiliz. Kısa 
ve orta vadeli hedefimiz takip sistemleri alanında dünya çapında li-
der teknoloji markası olmak. Bütün konsantrasyonumuz bu yönde. 
Arap Yarımadası, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Bağımsız 
Devletler Topluluğu bölgelerinin ise en büyük oyuncusu konumun-
dayız. Kendi alanımıza odaklanıp verdiğimiz hizmetleri çeşitlendi-
recek ürünler piyasaya sürmeye çalışıyoruz. 2018 yılında Türkiye’deki 
pazar liderliğimizi koruyarak yurt dışında büyümeyi hedefliyoruz, bu 
bağlamda dünyanın farklı bölgelerinde kendi ofislerimizi açacağız.”
2020 Yılında 2 Milyon Araç Takip Sistemi Kullanacak
2017 yılı verilerine göre 1 milyondan fazla araç, takip sistemi kul-
lanıyor. Kamu kuruluşlarından, özel sektöre, kobilerden bireysel 
kullanıma kadar her ihtiyaca yanıt verebilen araç takip sistemle-
rinin, 2020 yılı sonuna kadar 2 milyona yakın araçta kullanılacağı 
öngörülüyor. Sağlık Bakanlığı’ndan Orman ve Su işleri Bakanlığı’na, 
Türkiye’nin en büyük bankalarından dağıtım şirketlerine kadar he-
men hemen her sektörden müşterileri olduğunu söyleyen Özer Hın-
cal; “İlk başladığımız yıllarda müşteri başına araç sayısı ortalamamız 
25’ti ama bugün bu sayı 10’a düştü. Bu da şunu gösteriyor; yaklaşık 
8-10 yıl kadar önce sadece büyük şirketler, büyük kuruluşlar ya da 
araç filoları olan firmalar bu sistemleri tercih ediyordu fakat bugün 
çok küçük filolar da, 1-2 aracı olan şirketler de araç takip sistemini 
öğrendiler, daha doğrusu faydasını gördüler ve onlar da tercih etme-
ye başladılar” dedi.
Dünyada akıllı telefon ve tabletler için araç takip uygulamasını 
geliştiren ilk şirket olduklarının da altını çizen Hıncal; “Mobil takip 
sistemleri alanında kendi teknolojisini geliştiren bir şirket olarak 
müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak teknolojileri ilk biz hayata 
geçirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle Ar-Ge’ye yatırım yapıyor, her yıl 
dünyanın önde gelen teknoloji fuar ve etkinliklerinde mutlaka yer 
alıyoruz. Bugün, geliştirdiğimiz uygulama ve çözümlerin dünyadaki 
en yenilikçi ve öncü çözümler arasında yer aldığını rahatlıkla söyle-
yebiliriz “dedi.
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ISS Proser Güvenlik 4.0 Çağı Başladı

ISS Proser, dünyanın geleceğini şekillendirecek Endüstri 4.0 çağının 
güvenlik sektörüne yansıması olan “Güvenlik 4.0” projesine start 
verdi. Ülkemizin en büyük güvenlik şirketlerinden ISS Proser’in 

“ISS Proser Güvenlik 4.0” başlıklı projesi, bugün kullanılan bütün 
sistemlerin yerini alacak.

Dünya güvenlik sektörünün en büyük hizmet sağlayıcılarından ISS’in 
Türkiye merkezi ISS Türkiye, yakın gelecekte tüm özel güvenlik hiz-
metlerinin yerini alacak nitelikteki “ISS Proser Güvenlik 4.0” projesini 
başlattı. 53 ülkede faaliyet gösteren ISS’in dünya çapındaki know-
how’ından da yararlanan proje, konvansiyonel güvenlik yaklaşımın-

dan çok üstün nitelikte güvenlik hizmeti sunmanın yanı sıra teknik 
altyapıda büyük gelişme yaratacak, personel ve yatırımla ilgili konu-
larda ise ciddi tasarruf sağlayacak.
Tedbir-izleme-müdahale aşamalarını en ileri düzeydeki teknolojiyle 
bütünleştiren “ISS Proser Güvenlik 4.0” projesinde beyin görevini ya-
pay zekâ üstlenirken, diğer hayati organların işlevini akıllı bileşenler, 
dijital binalar ve bağlı binalar, müdahale organlarını ise insan gücü 
ve bu güce üst düzeyde destek veren cihazlar oluşturacak.
Dronlar ve Robotlar, Görev Başına
ISS Proser Genel Müdür Yardımcısı Atilla Kahan Aydemir, “ISS Proser 
Güvenlik 4.0” projesinin vaat ettiği hizmeti eksiksiz sunacak çalışma-
ları üç seviyede sürdürdüklerini açıkladı. Atilla Kahan Aydemir “Ha-
lihazırda kullandığımız CCTV kamera sistemleri, akıllı video analiz 
programları, sensörler, x-ray cihazları ve mobil terminaller birbiriyle 
ve merkezimizle kesintisiz iletişim gerçekleştirecek. Bu donanıma 
orta vadede drone’larımız ile robotlarımız da katılacak. Bütün bu 
bileşenleri yapay zeka yönetecek” dedi.
Atilla Kahan Aydemir, projenin ikinci seviyesinde, toplanan verilere 
dayanarak önceden planlanan ya da yerel yapay zeka tarafından 
anlık alınan kararları tüm bileşenlere bildiren, aksiyon ve sonuçları 
takip ederek teknolojik-fiziki güvenliğin birlikte sağlandığı “dijital 
bina” yapılanmasının gerçekleştirileceğini ifade etti. Aydemir, üçün-
cü seviyede de her binadaki yapay zekadan gelen verilerin, aksiyon-
lar ve riskler doğrultusunda merkezi yapay zeka tarafından işlenece-
ğini, genele yayılacağını ve uyarlanacağını anlattı.
Tasarruf da Verimlilik Üst Düzeyde
ISS Proser Genel Müdür Yardımcısı Atilla Kahan Aydemir, “ISS Pro-
ser Güvenlik 4.0” projesine özellikle kurumsal firmaların büyük ilgi 
gösterdiğini açıkladı. Bu derece gelişmiş ve etkin bir sistemin büyük 
maliyetlere yol açabileceği endişelerine de cevap veren Atilla Kahan 
Aydemir şöyle dedi: “Günümüzde orta ölçekli bir binada verilen gü-
venlik hizmetine kıyasla ‘ISS Proser Güvenlik 4.0’ sistemi personelle 
ilgili bütün kalemlerde yüzde 30 azalma sağlıyor. Uzun süreli leasing 
planlaması ile de aylık maliyetleri ciddi oranda düşürüyor. Bütün 
bunların yanı sıra söz konusu tesis veya binayı çağın ötesinde tek-
nolojik bir altyapıya kavuşturduğu için mülkün değerini de fazlasıyla 
artırıyor.”
ISS Proser Genel Müdür Yardımcısı Atilla Aydemir, “ISS Proser Güven-
lik 4.0” projesinin Özyeğin Üniversitesi tarafından düzenlenen “En-
düstri 4.0” başlıklı sempozyuma davet edildiğini söyledi.
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Bosch Rexroth, Yeni Yazılımla Hidrolik 
Devreye Alma Sürecini Otomatikleştirdi

Bosch Rexroth’un yeni yazılım sihirbazı, elektronik hidrolik ek-
senlerin devreye girişini basitleştiriyor. Sadece birkaç tuşla sa-
niyeler içinde kusursuz, sağlam sonuçlara ulaşmayı mümkün 

kılıyor. Tahrik ve kontrol teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketi 

Bosch Rexroth, hidrolik devreye alma sürecini büyük oranda otoma-
tikleştiren yeni bir yazılım asistanı geliştirdi. Bu yeni asistan, akışkan 
teknolojisi konusunda kapsamlı bilgi sahibi olmaya gerek kalmaksı-
zın elektrikli hidrolik sistemleri kolaylıkla çalıştırma imkanı sağlıyor. 
Hidrolik aktüatörlerin ilk çalıştırılmasını, eksenin ve hareket para-
metrelerinin ayarlarını yaparken sadece birkaç tuşa basmaya kadar 
indirgeyen yeni asistan sayesinde, teknisyenler dakikalar içerisinde 
kusursuz, sağlam sonuçlara ulaşıyor ve eksenleri hareket ettirebili-
yor. 
Teknisyenlerin Akıllı Rehberi
Rexroth, elektronik hidrolik eksenlerin ilk çalışmaları için, parametre 
oluşturmadaki onlarca yıllık tecrübesini yazılım sihirbazına aktardı. 
Bu yazılım sihirbazı, teknisyenlere parametre oluşturmada mantıklı 
bir şekilde rehberlik ediyor ve yanlış girdilerin önüne geçiyor. Hidro-
lik sitemlerle ilgili hiçbir tecrübesi olmayanlar bile hızlıca ve güve-

nilir bir şekilde sağlam sonuçlar elde edebiliyorlar.  Sihirbaz, bilgi-
leri elektronik plakadan okuyamazsa bileşenleri diyalogla soruyor. 
Sonrasında asistan yükleme konumu, hareket ettirilecek kütleler 
ve maksimum darbe gibi uygulamaya özel bilgileri istiyor. Ayrıca 

maksimum hız, maksimum güç ve doğal tahrik frekansı gibi ka-
rakteristik değerleri de hesaplıyor.  Yazılım, dahili olarak akışkanlar 
mekaniğinin bütün özelliklerini göz önünde bulunduruyor. Doğrusal 
bir mesafeye girerek, doğrusal olmayan bir valf özelliği oluşturuyor 
ve ‘hedef aşımlarını’ dengeliyor. 
Devreye alma mühendisleri bu hesaplamalara dahil olmazken, on-
lar sadece uygulamanın fiziksel parametreleri üzerinde çalışıyorlar. 
Önerilen parametreler sayesinde tahrikler, dakikalar içerisinde çarp-
ma riski olmadan hareket ettirilebiliyor. 
Otomatik mesafe tanımlama da ayrıca birçok hidrolik eksen için 
mümkündür. Çalıştırma sihirbazıyla, devreye alma mühendisleri, 
hidrolik tahriklerin, izlenen hareketleri belirlenen sınırlar içerisinde 
bağımsız bir şekilde yapmalarına izin verebiliyor. Akıllı fonksiyon 
dahili değerleri insan müdahalesi olmadan otomatik olarak bütün 
hesaplıyor ve manuel olarak ince ayar yapılmasına izin veriyor.
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Üretimde Dijital Dönüşüm İçin Hızlı İletişim Şart

CLPA, 34. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda Sanayi 4.0 ile dijitalleşen 
üretimde  kontrol ve iletişim teknolojisi CC-Link’in önemini 
anlattı. Sanayi 4.0 sürecinde Türkiye’nin dijital dönüşümüne 

katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 34. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın 
“Üretimde Dijital Dönüşüm Paneli”nde, CLPA (CC-Link Partner 

Association) Ülke Müdürü Tolga Bizel konuşmacı olarak yer aldı. 
Kişiselleştirilmiş üretim imkanı sunan dijital fabrikalarda endüst-
riyel haberleşme hızının çok yüksek olması gerektiğini vurgulayan 
Bizel, yeni nesil kontrol ve iletişim teknolojisi CC-Link’e dikkat çek-
ti. CC-Link’in verimli fabrika otomasyonu için hem kontrol hem de 
bilgi amaçlı verileri yüksek hızlı olarak işlediğini belirten Bizel, bu 
sayede fabrikalardaki robotlar dahil tüm üretim hattının saniyede 
bir Gigabit hızla haberleşebildiğini söyledi. Geleneksel endüstriyel 
haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan CC-Link ile 
Sanayi 4.0’ın gereklerini yerine getirmenin çok daha kolay olacağını 
vurgulayan Bizel, dünyaca ünlü otomotiv fabrikalarında kullanılan 
CC-Link uygulamalarını anlattı.
Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen 34. Ulusal Bilişim Ku-
rultayı, “Bilişimle Gelişim, Türkiye’de Dijital Dönüşüm” temasıyla, Sa-
nayi 4.0 evresinde Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak 
güncel gelişmelere ışık tuttu. Sheraton Ankara Hotel & Convention 
Center’da 20-21 Aralık tarihlerinde, kamu ve özel sektör profesyo-

nelleri, sanayici ve iş adamları, akademisyenler, girişimciler ve öğ-
rencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte CLPA (CC-Link Partner 
Association) Ülke Müdürü Tolga Bizel, “Üretimde Dijital Dönüşüm” 
konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı. Sanayi 4.0 ihtiyaçlarının 
desteklenmesi konusunda büyük önem taşıyan endüstriyel haber-

leşme platformu CC-Link (Control&Communication Link) hakkında 
bilgi aktaran Tolga Bizel, dünyanın önde gelen otomotiv fabrikala-
rındaki CC-Link uygulamalarından örnekler verdi. 
Tüketicilerin taleplerinin 90’lı yılların başından itibaren kişiselleşti-
rilmiş ürünlere doğru kaymasının Sanayi 4.0 dönemine geçiş aşa-
masında önemli rol oynadığını belirten Tolga Bizel, sözlerine şöyle 
devam etti; “Geçmişte arz-talep dengesinde yaşanan monolog süreç 
içinde bir ürün veya hizmet üretiliyor ve bunun tüketici tarafından 
alınması bekleniyordu. Bugün ise bireylerin kendi beklentilerine 
uygun ürün ve hizmet seçme eğilimleri nedeniyle talepler farklılık 
gösteriyor. Dolayısıyla bu yeni endüstri evresinde sanayicilerin reka-
bette avantaj sağlayabilmesi için kişisel tercihlere hızla yanıt verebi-
len verimli üretim bantlarını kurmaları gerekiyor.” 
Fabrikalar En Kısa Sürede Dijital Dönüşümlerini Başlatmalı
Sanayicilerin, kişiselleştirilmiş tüketici taleplerine cevap verebilmek 
için dijital dönüşümü planlamalarının önemini vurgulayan Bizel, 

otomasyon
automation

Şubat  February 2018





274

haber

www.sektorumdergisi.com

otomasyon
automation

Dünyaca Ünlü Otomotiv Fabrikalarında Tercih Ediliyor
Gıda, ilaç, beyaz eşya, bina otomasyonu gibi pek çok farklı sektörde 
makine ve proses kontrolü için ideal çözümler sunan CC-Link tekno-
lojisinin otomotiv sektöründe de yoğun olarak tercih edildiğini ak-
taran Bizel, dünyanın önde gelen otomotiv fabrikalarında üretimde 
rekabet gücünü artıran uygulamalardan bahsetti. ABD’nin Michigan 
eyaletinde, Ford Mustang ve Mazda 6’nın üretildiği AutoAlliance te-
sisinde CC-Link ağından yoğun bir şekilde faydalanıldığını belirten 
Bizel, süreci şöyle tanımladı; “CC-Link sayesinde yeni hatların kurulu-
munda ve devreye alınmasında yakalanan hız, daha önce kullanılan 
diğer ağlı sistemlere kıyasla kayda değer ölçüde tasarruf edilmesini 
sağlıyor. Üstün güvenilirliğe sahip CC-Link teknolojisi, üretim tesisi-
nin verimliliğini artırıyor.”

Honda Motor’un Japonya Saitama’da yer alan ana fabrikası Yorii’de 
araç gövdesi montaj hattı için CC-Link IE ağını tercih ettiğini belirten 
Bizel, “Üretim yönetimi bilgileri ve güvenlik sinyalleri dahil olmak 
üzere fabrika otomasyon cihazlarından kontrol sinyalleri için birleşik 
ağ dahilinde iletişime imkan tanıyan ethernet temelli CC-Link IE ağı-
nı tercih eden Honda, bu sayede Yorii Fabrikası’nın üretim ve operas-
yon yönetiminin etkinliğini ve verimliliğini artırıyor” diye konuştu. 
Hyundai Kia Otomotiv Grubu’nun ticari binek araçlarının üretiminin 
yapıldığı özel montaj tesislerinden Kwangju fabrikasında da CC-Link 
teknolojisinin kullanıldığını söyleyen Bizel, Beijing Hyundai Motor 
Company’nin üretim hattında istikrarı arttırmak, sorunları hızla gi-
dermek, basit ve kolay kullanılabilir bir kontrol sistemi uygulamak 
için CC-Link ağını kullandığını ifade etti.

Şubat  February 2018

şöyle konuştu; “Sanayi 4.0 evresi ile akıllı fabrikalarda robotlar dahil 
üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin birbiriyle çok hızlı bir 
şekilde haberleşmesi gerekiyor. Üretim süreçlerindeki büyük veri 
miktarı hızla artıyor ve artan iletişim verilerinin ise güvenilir bir 
şekilde yönetilmesi gerekiyor. Geniş hacimli veri, çok sayıda cihaz 

tarafından gerçek zamanlı olarak takip edilerek süreçlerin şeffaf bir 
şekilde görüntülenmesine olanak sağlıyor. İşte bu noktada devreye, 
CC-Link olarak adlandırılan kontrol ve iletişim linki giriyor. Etkili bir 
fabrika ve proses otomasyonu sağlamak üzere hem kontrol hem de 
bilgi amaçlı verileri yüksek hızlı olarak işleyen CC-Link, şu anda fiilen 
en yüksek bant genişliğine sahip ve gigabit hızlarında çalışan tek 
açık endüstriyel ethernet ağı olarak öne çıkıyor. 
Genel olarak saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel 
haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan CC-Link, 
saniyede bir Gigabit ile haberleşme imkanı sunuyor. Dolayısıyla bu 
teknoloji, şimdi ve gelecekte Sanayi 4.0’ın ihtiyaçlarının desteklen-
mesi için büyük potansiyele sahip. Açık endüstriyel ethernet ağı CC-
Link, saha cihazlarından kontrolörlere çok hızlı iletişim sağlayarak 
üretim tesisinin tamamında maksimum verimliliğe imkan tanıyor.” 
Milisaniyeler İçinde Haberleşmek Gerekiyor
Fabrikaların bazı bölümlerinde milisaniyeler içinde haberleşmek 
gerektiğini belirten Bizel, CC-Link gibi bir altyapısı olmayan üretim 
tesislerinin sürekli değişen ve kişiselleşen taleplere hızlı yanıt ver-
melerinin zorlaştığını vurguladı. Bu teknolojinin, farklı üreticilere 
ait cihazların genel bir ağ üzerinde serbestçe iletişim kurabilmesini 
sağlayacak kapasiteye de sahip olduğunun altını çizen Bizel, bugün 
dünya genelindeki yüzlerce otomasyon ekipmanı üreticisinin sun-
duğu 1.500’den fazla sertifikalı CC-Link uyumlu ürün bulunduğunu 
söyledi. 
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Yapay Zeka İle Yakından Tanışmaya Hazır Mısınız?

Yeni aşkımız yapay zeka söylemiyle yola çıkan Türkiye Yapay 
Zeka Zirvesi 14 Şubat’ta. Yapay zeka teknolojisinin etkilerini ve 
geleceğini merak edenler için Türkiye’de ilk kez düzenlenecek 

olan Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, 14 Şubat’ta İTÜ Süleyman Demirel 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Gelecekhane liderliğinde kurulan 

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) tarafından düzenlenecek zirve-
de, yapay zekanın etkilediği farklı sektörlerin öncü kuruluşlarından 
temsilciler yer alacak. 
Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek olan Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, 
14 Şubat’ta meraklılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İTÜ Süleyman 
Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte yapay zeka 
teknolojisinin günümüzde geldiği nokta ve gelecekte nereye doğru 
yol alacağı tartışılacak. Yapay zekanın hem bireysel hem de farklı 
sektörlerdeki kurumlar üzerinde yaratacağı etkilerin incelenmesi 
yönünden Türkiye Yapay Zeka Zirvesi geniş bir kitleye hitap ediyor. 
Günümüzde teknoloji, sanayi, perakende, bankacılık gibi çok sayıda 
sektörde etkisini gösteren yapay zekanın konuşulacağı etkinlikte dik-
kat çeken konuşmacılar arasında; George Mason Üniversitesi’nden 

Robin Hanson, Google Cloud Ülke Müdürü Önder Güler, SAP Türkiye 
Genel Müdürü Uğur Candan, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Ca-
hit Erdoğan, Tofaş CDO’su Hayriye Karadeniz, Arçelik CDO’su Ahmet 
Hasanbeşeoğlu, Migros CIO’su Kerim Tatlıcı ve LCW COO’su Osman 
Şentürk gibi iş dünyasından çok sayıda önemli temsilci yer alıyor.

TRAI’nin fikir babası ve Gelecekhane’nin kurucusu Halil Aksu, yapay 
zekanın Türkiye için önemine dikkat çekerek, Yapay Zeka Zirvesi’ne 
ilişkin şöyle konuştu:  “Bazı uzmanlara göre 30-40 yıl içinde genel bir 
yapay zeka elde etme ihtimalimiz var. Bu heyecan verici olduğu ka-
dar da korkutucu. Türkiye ise bu treni kaçırmamalı. Yapay zeka diğer 
kaçan trenlere benzemeyecek. Endüstri 4.0’da olduğu gibi pek çok işi 
robotlar ve otonom sistemler halledecek. Acaba finans sektöründe 
yapay zeka kullanıldığında kimler kredi kullanabilecek? Ticaret ala-
nında yapay zeka kullanıldığında kararları kim verecek? Peki yapay 
zekanın etiği ve hukuku nasıl olacak? Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi 
bu konunun aydınlanması, gelişmesi ve ekonomik değere dönüştü-
rülmesi için gayret ediyor. Bu çabanın en önemli adımlarından biri 
14 Şubat 2018 tarihinde İTÜ SDKM’de gerçekleşecek olan Türkiye 
Yapay Zeka Zirvesi. Yeni aşkımız yapay zeka.
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ABB, YuMi Ailesinin En Yeni Üyesini Sunar

Dünyanın gerçek anlamda insan işbirliği temelli çift kollu ilk en-
düstri robotu YuMi® başarısından sonra ABB, sektöründe öncü 
kabiliyetleri çok daha küçük ayak iziyle birleştiren tek kollu 

işbirliği temelli robotunu tanıtıyor.

ABB, tek kollu olarak geliştirdiği en yeni insan işbirliği temelli ro-
botunun tanıtımını, Tokyo 2017 Uluslararası Robotik Sergisi’nde 
(iREX) yaptı. Adından da anlaşıldığı gibi işbirliği robotları üretkenliği 
arttırmak ve müşteri eksenli üretime geçişi desteklemek için imalat 
ortamında insanlarla birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır. Robotun 
lansmanı resmi olarak 2018’de yapılacak.Yeni robot, 2015’de küçük 
parça montajı için çıkarılan YuMi gibi 500 gram yük kapasitesine sa-
hip ve kompakt yapısı ile mevcut montaj hatlarına kolayca entegre 
edilerek üretkenliği arttırıyor. Yeni robot ayrıca yönlendirerek öğ-
retme modu özelliğiyle operatörler için özel bir eğitim gerekmeden 
programlanabiliyor. ABB Robotik ve Hareket Bölümü Başkanı Sami 

Atiya; “YuMi beklentilerin üzerinde başarı gösterdi; ilk olarak küçük 
parça montajı için tasarlanmıştı, ama daha sonra, çeşitli işler yapa-
bilme kabiliyetine ulaştı. Örneğin sushi yapabiliyor, Rubik Kübünü 
çözebiliyor, hediye paketi yapabiliyor, hatta orkestra yönetebiliyor. 

YuMi’nin bu başarısından sonra, özellikle müşterilerin talebi yönün-
de geliştirilen yeni tek kollu robotumuzun da aynı başarıyı yakala-
yacağını kesinlikle umuyoruz” diye belirtiyor.“İşbirliği temelli robot 
portföyümüzü daha da geliştiriyoruz” diyen, ABB Robotik Direktörü 
Per Vegard Nerseth; “En yeni robotumuz ‘geleceğin fabrikası’ için 
beklenen robottur ve müşteri eksenli üretim çağında müşterilerimi-
ze büyüyerek gelişme imkanı sunacaktır. 
Robotun ABB Ability™ dijital çözümleriyle birleştirilmesi, müşterile-
rimize fabrikalarının verimlilik ve güvenilirliğini üst seviyeye taşıma 
imkanı sağlayacaktır” dedi. ABB iREX 2017’de 29 Kasım - 2 Aralık 
tarihlerinde, East Hall, Booth IR3-56’da  yer aldı.
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Samsung ve Harman, CES 2018’de Bağlanabilirliğin 
ve Otonom Sürüşün Geleceğini Tanıttı

Samsung ve Harman işbirliği, geleceğin bağlantılı hayatlarını 
şekillendirmek için; yazılım, donanım ve bulut teknolojileri-
ni birleştiriyor. Otomotiv, tüketici ve kurumsal pazarlar için 

bağlantılı teknolojilere odaklanan Samsung Electronics’in Harman 
International’ı tamamen satın almasının üzerinden henüz bir yıl 
geçmese de, her iki şirket de geleceğin mobilitesini daha ileri ta-

şımak için birleştirdikleri ekiplerini ve kaynaklarını çoktan güçlen-
dirdi. Bugün CES 2018’de bağlantılı otomobil teknolojileri alanında 
sunulan benzersiz çözüm, Harman ve Samsung’un bağlanabilirlikte 
ve otonom sürüşte lider olma konusundaki ortak misyonunu des-
tekliyor. Bu çözüm, evde, seyir halinde ya da araç içerisinde birlikte 
seyahat eden insanların yaşamını birleştiriyor.
• Bu önemli inovasyonlar, zengin bir dijital araç deneyimi için aşağı-
dakileri içeren entegre bir yaklaşım sergiliyor.
• Otomobilin iç bölümünün görünümünü yenileyen, tüm araç seg-
mentleri için yeniden düzenlenen bir dijital kokpit platformu.
• Sektörün ilk, otomotiv sınıfı 5G’ye hazır bağlantı çözümü ile birlikte 
yeni bir telematik çözüm.
• TTTech ile ilk uygulamamızın gösterimi yanında, Samsung’un açık 
otonom platformunu daha da geliştirmek için oluşturulan bir ortak-
lık ve çözüm ekosistemi.
•Harman-Samsung birlikteliğinde geliştirilen her yeni çözüm 

Samsung’un küresel ölçeğini, Ar-Ge yeteneklerini, mobil/TV/yarı 
iletkenler ve dağıtım kanallarını, Harman’ın ise lider bağlantılı 
otomobil mirasını, ilişkilerini, pazar bilgisini ve büyüyen inovasyon 
ortakları ağını güçlendiriyor. Her iki şirket de, orijinal malzeme üreti-
cilerinin tüm araç segmentlerindeki kullanıcı deneyimini zenginleş-
tiren ve ölçeklenebilir çözümler sunan araç içi teknolojiler konusun-

da artan tüketici taleplerini karşılayabilmesi için start-up şirketlere 
küresel yatırımlar yapıyor. 
Harman Başkanı ve CEO’su Dinesh Paliwal konu ile ilgili şu açıklama-
larda bulundu: “Samsung ile birlikte, otomobil üreticilerinin cihaz 
merkezli anlayıştan deneyim merkezli anlayışa odaklanmalarına 
yardımcı olmak için, ölçek, kaynak ve yeterlilik konularındaki ino-
vasyon hızını arttırdık. Harman, otomotiv alanında bir mirasa ve 
uzmanlığa sahip; Harman ve Samsung müşterek olarak, hızla ge-
lişen otomotiv pazarında otomobil üreticilerinin ihtiyaçlarına daha 
iyi yanıt vermeyi hızlandırmak için en iyi teknolojilerimizi ve global 
ölçeklememizi harmanlıyor. “
Yeni Harman Dijital Kokpit Platformu
Güvenlik ve performanstan ödün vermeden bugünün bağlantı-
lı hayatlarını destekleyen yeni Dijital Kokpit platformu, esnek ve 
ölçeklenebilir bir üst düzey deneyim paketi içeriyor. Standart ve 
gelişmiş sistem konfigürasyonlarında çalışan platform, gerekli tüm 
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anahtar bir hizmet olarak kullanan sistem, kullanıcı profilleriyle iliş-
kili abonelik hizmetlerine otomatik olarak erişim sağlıyor. 
Ölçeklenebilir ve her otomotiv segmenti için kullanılabilir hale ge-
tirilen Dijital Kokpit, geliştirici dostu bir açık ekosistem içerisinde 
geleceğe hazır ve emniyet odaklı özellikler sunuyor.
İlk 5G Otomotiv Telematik Çözümü ve Çözümün ilk Müşterisi
Harman ve Samsung, müşterek olarak 1 Gb/s bant genişliği kapa-
sitesine sahip gelişmiş telematik için modüler yaklaşımlar gelişti-
riyor. İki şirket, güvenli, hızlı ve güvenilir veri iletişimini sağlamak 
için, endüstrinin ilk 5G’ye hazır otomotiv çözümünü ve çoklu bant 
uyumlu antenini sunacak. Çözüm, bugünün LTE CAT 16 bağlantısını 
ve geleceğin 5G’sini destekleyen aynı donanım yapısındaki ağ erişim 
cihazların barındıran modüler tasarıma sahip telematik bir kontrol 
ünitesinden oluşuyor. Mobilitenin geleceğinde bir paradigma kay-
masına işaret eden 5G teknolojisi, otomotiv sektörüne otonom nak-
liyeyi mümkün kılan emniyet arttırıcı C-V2X yeteneğini getiriyor. 5G, 
mevcut 4G LTE standartlarından 100 kat daha hızlı hizmet sunuyor. 
Bu da, inanılmaz hızda yüksek çözünürlüklü akışa, çevreleyici sanal 
ve artırılmış gerçeklik özelliklerine ve hızlı giden araçlarda kesintisiz 
bulut tabanlı uygulamalara olanak tanıyor. Ultra güvenilir ve sadece 
1 ms gecikmeli yanıt süreleri ile 5G, gelecek nesil otonom araçlar için 
C-V2X teknolojisinin yanında bulut tabanlı işlem ve depolama yap-
ma olanağı sunuyor. Harman bugün, bu çözümün ilk müşterisinin 
lider bir Avrupa otomobil üreticisi olacağını duyurdu. CES 2018’de 
Harman ve Samsung, gelecek nesil mobil ağ konseptindeki bir araç-
ta Samsung Networks 5G altyapısı üzerinden yüksek hızlı bağlantı 
demosu sunacak. 
Otonom bir Gelecek için Bugünden İleri Sürüş Çözümleri 
Samsung, Harman ile yakın işbirliği içerisinde geliştirdiği yeni 
DRVLINE platformunu duyurdu. Bu platform 3. seviye otomasyon-
dan 4. ve 5’inci seviyeye kadar ölçeklendirmek üzere tasarlanan oto-
nom sürüş için açık ve modüler bir platform olma özelliği taşıyor. İki 
şirket de ölçeklenebilir ve düşük seviye özerkliğe sahip otonomdan 
Seviye 5’e kadar mühendislik, yüksek performanslı bilgi işlem, al-
gılayıcı teknolojileri, algoritmalar, yapay zeka ve bulut ve bağlantı 
çözümleri konularına odaklanmaya devam edecek. Harman/Sam-
sung tarafından geliştirilen ilk ADAS (İleri Sürüş Asistanı Sistemi) 
ürünü, şeritten ayrılma uyarısı, uyarlanabilir hız sabitleme kontrolü, 
çarpışma uyarısı ve yaya uyarı algoritmaları içeren, geleceğe yönelik 
bir kamera olacak. Yeni sistem, Samsung’un kamera teknolojisindeki 
mirası ile Harman’ın bağlantılı sürüş deneyiminin kişiselleştirilmiş ve 
güvenli olmasını sağlamak üzere kendi kendine öğrenen bir sanal 
eş yolcu yaratmak için makine öğrenimini ve veri bilincini artırılmış 
gerçeklerle Harmanlayan ADAS 360 çözümünü birleştiriyor. Yeni sis-
tem 2018 yılında satışa sunulacak.

araç bilgilerini ve özelliklerini sunan tek bir merkezi ekranda; ses, 
dokunmatik geribildirim, fiziksel çıkıntılar ve direksiyon kontrolleri 
üzerinden gösterge paneli ile merkezi konsolu sorunsuz şekilde bir-
leştiriyor. Bu ayrıca HVAC, medya ve kullanıcı ayarları açısından özel-
leştirmeyi mümkün kılmak adına farklı insan-makine arabirimleri 
ile etkileşimler kuran çok modlu bir yaklaşımı destekliyor. Araçlara 
tamamen yeni nesil bir iletişim ve ergonomi getiren Dijital Kokpit 
platformu, araç içi teknolojilerle sezgisel ve güvenli bir şekilde etki-
leşim halindeki sürücülerin önlerindeki yola odaklanmalarına imkân 
tanıyor. Bu, daha fazla kişiselleştirme sağlayan ve kullanıcının akıllı 
telefonu üzerinden servisler ve uygulamalar için kullanacağı projek-
siyon modu sayesinde mümkün hale geliyor. Orta ve üst düzey kon-
figürasyonlardaki gibi, giriş seviyesi bulut teknolojisi ile çalışan daha 
büyük bir IoT (Nesnelerin İnterneti) ekosistemi, yalnızca bağlantıyı 
artırmakla kalmıyor, aynı zamanda maliyetlerin düşürülmesine ve 
araç ağırlığının azaltılmasına yardımcı oluyor.  

Dijital Kokpit, üst düzey konfigürasyonda, bir sürücünün tüm bağ-
lantılı yaşam tarzını IoT üzerinden bir araya getiriyor. Harman’ın 
Ignite Platformu’nu kullanan çoklu ekran düzeni sayesinde, sanal 
kişisel asistan, taşınabilir profiller, artırılmış gerçeklik ve daha birçok 
hizmet aracılığıyla, sürücü ve yolcu için araç içi kullanıcı deneyimi ki-
şiselleştirilebiliyor. Bu aynı zamanda, sektörde bir ilk olarak, Android 
işletim sisteminin dört ekrana entegre olmasını sağlıyor.
Gelecek nesil paylaşımlı mobiliteye odaklanan üst düzey dijital kok-
pit, yolcuların deneyimlerini kişiselleştiriyor ve böylece sürücüler ile 
yolcular, kendi araçlarında yolculuk ediyormuş gibi hissediyor. Kişisel 
asistan bixby, ses, dokunma, hareket ve içeriğe dayalı harekete geçi-
ricilerle yolcuların işlerini tamamlamasına yardımcı olurken telefonu 
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SARI SAYFALAR
              

EFİTAŞ İNŞAAT
İnşaat taahhüt hizmeti veren firmamıza 

şantiye çalışmalarına vakıf, tecrübeli 
usta veya teknisyen olmak üzere 

aşağıdaki özelliklere uygun personel 
aramaktayız. Ustalık belgesine sahip, 

elektrik bakım-onarım-yapım işlerinde 
tecrübeli, B sınıfı ehliyete sahip ve 
aktif araç kullanabilen, askerlikle 

ilişkisi olmayan eleman alınacaktır.

Tayfun DERE /  0212 611 99 20

PINAR ELEKTRİK 
Elektrik malzemeleri satışı yapan 

şirketimizin Hadımköy ve Bayrampaşa 
mağazalarında görev yapabilecek 
satış ve ön muhasebe konusunda 
bilgili arkadaşlar alınacaktır. Src 
belgeli arkadaşlar tercih edilir.

Cenk PINAR /  0212 613 47 11

GASCO ENERJİ 
B sınıfı ehliyeti olan, elektrik altyapısı olan, 
şehirler arası yolculuk problemi olmayan, 

teknik servis elemanı aranmaktadır.

Cansu HANIM / 0216 329 70 00

ABNET ELEKTRİK
Meslek lisesinin elektrik, elektronik, 

bilgisayar bölümlerinden mezun, 
network ve güvenlik sistemlerine 

hakim, seyahat engeli bulunmayan 
aktif olarak araç kullanabilen, daha 

önce bu sektörde tecrübeli, işine hakim 
çalışma arkadaşları aranmaktadır. 

Hakkı ÖZBAY / 0312 955 01 00

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, tercihen otomasyon üzerine 

deneyimli, Dilovası ve Gebze civarında ikamet 
eden çalışma arkadaşları aramaktayız.

Ramazan ŞİMŞEK / 0262 502 14 53

MTF ELEKTRİK
Firmamızın Zeytinburnu şubesinde 

çalışmak üzere, tercihen meslek lisesi 
ya da yüksek okul mezunu, elektrik 

kalfa ve ustaları alınacaktır.

Serdar ULUTAŞ / 0212 665 06 01

UNTECSIS  MÜHENDİSLİK
İnşaat ve fabrika elektrik işlerimizde 

çalıştırılmak üzere full time part time 
eleman ihtiyacımız bulunmaktadır.

Selim KIRICI / 0262 335 10 29

ONUR ELEKTRİK
En az lise mezunu, planlı çalışan, düzenli, 

titiz, dikkatli, sekreterya ve ofis işleri 
koordinasyonu konularında tecrübeli, 

tercihen Logo Go konusunda deneyimli, 
büro makinelerine ve Excel, Word gibi 
Office programlarına hakim, İstanbul 

Avrupa yakasında ikamet eden, ön 
muhasebe bilen eleman alınacaktır.

Gökhan HACIOĞLU / 0212 858  07 70 

AKSER ELEKTRİK
Merkezi İstanbul Seyrantepe’de bulunan 
elektrik taahhüt işleri yapan firmamıza 

şehiriçi-şehirdışı şantiyelerimizde 
görevlendirilmek üzere, meslek 

liselerinin elektrik bölümlerinden, 
Meslek Yüksek Okullarının ilgili 

bölümlerinden veya elektrik usta ve 
kalfalık belgelerine sahip, 18-35 yaş 

aralığında usta ve kalfalar alınacaktır.

Kübra ATASELİM / 0212 278 81 35

Bu sayfalarda ücretsiz iş ilanlarınızın yayınlanması için ; 
info@sektorelyayincilik.com adresine mail yollayabilirsiniz..
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İstanbul

Kırklareli

Ankara

Ankara

Mersin

Ankara

İzmir

Mersin

İstanbul

Ankara

Konya

Şanlıurfa

Ankara

İstanbul
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Ankara

K.Maraş

Adana

Denizli

Adıyaman
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Kırklareli

Ankara

Ankara
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İstanbul

Ankara
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Şanlıurfa
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Denizli
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8.02.2018 10:30

9.02.2018 11:00

9.02.2018 11:00

9.02.2018 14:30

12.02.2018 10:00

12.02.2018 10:30

13.02.2018 10:00

13.02.2018 10:00

13.02.2018 11:00

13.02.2018 14:00

14.02.2018 10:00

14.02.2018 10:00

15.02.2018 09:30

15.02.2018 10:00

15.02.2018 10:30

15.02.2018 14:00

19.02.2018 10:00

19.02.2018 14:00

20.02.2018 10:00

20.02.2018 11:00

Kağıthane Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı 
Salonu

Kırklareli Belediye Başkanlığı Hizmet Binası

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Mali Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Mali Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı

İhsaniye Mah. Zeytinli Bahçe Cad. No:92 Akdeniz

Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Torbalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Karayolları 5.(Mersin) Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası

BOTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

Ertuğrul Gazi Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Cad.

J.Tedarik Merkezi K.lığı

Sancaktepe Belediye Başkanlığı İhale Salonu

Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
Müdürlüğü

BOTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu

Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Adana Aski Genel Müdürlüğü Hizmet Binası

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü

Hocaömer Mahallesi Gölebatmaz Cad. No:2

Hırdavat ve Elektrik Malzemeleri Alımı

Elektrikli Aydınlatma-Dekor Malzemeleri Alımı

2018 Yılı Merkez ve Keçiören Kampüsleri İçin Serbest Piyasadan 
Elektrik Enerjisi Mal Alımı İşi

2018 Yılı Expo 2016 Antalya Alanı İçin Serbest Piyasadan Elektrik 
Enerjisi Mal Alımı İşi

Belediyemiz İhtiyacı Olan İnşaat Malzemeleri Temini ve Nakli Alım İşi

Çiftli Modern Aydınlatma Direği Ve Hoparlörlü Çiftli Modern Aydın-
latma Direği

Elektrik ve Sarf Malzemesi

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi 
Alımı İşi

Kültür Merkezleri Sahne Işıklandırma Malzemeleri Alımı

2017 Yılı Muhtelif Dgbh 3 İçin Çelik Boru

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’ne Ait Serbest Tüketiciler İçin Piyasa-
dan Elektrik Enerjisi

Duktil Boru ve Ek Parçaları Mal Alım İşi

10 Kısım Elektrik Enerjisi Alımı

2018 Yılı İçin Sancaktepe Belediyesi Elektrik Enerjisi Alımı İşi

2018 Mali Yılı Elektrik Enerji Alımı

Aliağa Pig - Üçpınar Pig Dglh İçin Çelik Boru

Beton Parke, Korege Boru, Kum Briket, Beyaz Çimento (Nakliye Dahil) 
Alımı

Su Üretim Şube Müdürlüğünce Muhtelif Elektrik Malzemesi

2018 Yılı Elektrik Enerjisi Alımı

Adıyaman Belediyesi Dekoratif Cadde Aydınlatma Armatürü ve 
Elektrik Malzemeleri Alım İşi
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 REKLAM İNDEKSİ

Ön Kapak
Küçükarslanlar Bakır

1. Ara Kapak Arka
Terminalsan Elektrik

Ön Kapak İçi
Ekon Kondansatör

Arka Kapak İçi
Opaş Elektrik

Arka Kapak
Seval Kablo

4. Ara Kapak Ön
Next&Next Star

4. Ara Kapak Arka
Next&Next Star

3. Ara Kapak Ön 
Legend Teknoloji

3. Ara Kapak Arka 
Legend Teknoloji

2. Ara Kapak Ön
Bilge Mühendislik

2. Ara Kapak Arka
Bilge Mühendislik

1. Ara Kapak Ön
Terminalsan Elektrik

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

 61. Mz Sistem
 63. Nersan Elektrik
 65. Far Elektrik
 67. Özşen Klemens
 69. Akiş Plastik
 71. Güral Elektrik
 73. Bufaco Elektrik
 75. Alaton Civata
 77. Koza Grup
 79. Md Kalıp
 81. Esen Elektrik
 83. Azay Elektrik
 85. Erka Kablo
 87. Ardıç Elektrik
 89. Liva Grup
 91. Anadolu Bakır
 93. Oniks Elektronik
 95. Bakırevi Elektrik
 97. De-Pa Elektrik
 99. Hüner Elektrik
 101. Cmc Kablo
 103. Hg Bara Elektrik
 105. Msm Mühendislik
 107. S Nova Grup
 109. Tunçsan Elektrik
 111. Feysan Elektrik
 113. Hisar Kablo
 115. Eos Elektronik
 117. Famel Kablo

 119. Hsc Kablo
 121. Murat Otomat
 122. Teknik Rovelver
 123. Teknik Revolver
 125. Reksan Elektrik
 127. Sert Plastik
 129. Tork Elektroteknik
 131. Corbus Elektrik
 133. Bıyıkçı Kablo
 135. Roket Elektrik
 137. Selen Elektrik
 139. Servomatik Elektrik
 141. Set Elektronik
 143. Srl Elektrik
 145. Unitrans Elektrik
 147. Sutem Elektrik
 149. Orel Elektrik
 151. Dlx Elektrik
 153. Konsan Elektrik
 155. Hanoğlu Kablo
 157. As-El Elektrik
 159. Hira Elektrik
 161. Assan Elektronik
 163. Gensa Alüminyum
 165. Entek LED
 167. Asil Metal
 169. Ağartan Enerji
 171. Kelvin Aydınlatma
 173. Lightmaster Ayd.

 175. Akme PCB LED
 177. Dikey Elektrik
 179. Kendal Elektrik
 181. Makro LED
 183. Aksan Aydınlatma
 185. Arstar Aydınlatma
 187. Efe Cam
 189. Ortaç Elektrik
 191. Borled Aydınlatma
 193. T-Teta Light
 195. Next LED
 197. Atomsan Elektronik
 199. Enesis Elektronik
 201. Çepa Light
 203. Cesa Teknoloji
 205. Galata Aydınlatma
 207. Bensa Aydınlatma
 209. Fujika Aydınlatma
 211. Kayra Aydınlatma
 213. Son LED 
 215. Zumled Aydınlatma
 217. Agm Elektrik
 219. Soft  Aydınlatma
 221. Profilistled Aydınlatma
 223. Ookay LED
 225. Sevinç Aydınlatma
 227. Öztürk Elektrik
 229. LED Sistem
 231. Doğan Aydınlatma

 233. Pars Aydınlatma
 235. Arma LED
 237. Alles İthalat
 239. Armatürsan Aydınlatma
 241. Gempa Aydınlatma
 243. Klaren Aydınlatma
 245. Mollight Aydınlatma
 247. 3.Göz Danışmanlık
 249. Tekniksat Uydu
 251. Etu Elektronik
 253. Panç Elektronik
 255. Viewtech Güvenlik
 256. Next&NextStar
 257. Na–De Elektronik
 259. Boyut Güv.
 261. Europrotection Güv.
 263. Sabio Güvenlik
 265. Grimexx Güvenlik
 267. Mta Güvenlik
 269. Onka Klemens
 271. G.Sanlıtop Mekatronik
 273. Özdaş Otomasyon
 275. Hdl Türkiye
 277. Set Otomasyon
 279. Tiryaki Otomasyon
 281. WIN Fuarı
 283. Aydınlatma Portalı
 285. Securitex Fuarı
 288. LED Era Light








