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Bu ay sizlerle elektrik ve imalat sanayii başlığındaki dikkat çeken 
artışla birlikte TÜİK verileri doğrultusunda hazırlanmış Üretici Fiyat 
Endeksi bilgilerini paylaşmak istiyorum. 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Haziran ayında bir 
önceki aya göre %3,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,52, bir 
önceki yılın aynı ayına göre %23,71 ve on iki aylık ortalamalara göre 
%16,57 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; maden-
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cilik ve taşocakçılığı sektöründe %2,44, imalat sanayi sektöründe 
%3,16, elektrik ve gaz %1,97, su sektöründe %1,20 artış olarak 
gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış; %15,09 ile ham petrol ve doğal 
gaz, %6,87 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %5,18 ile elektrikli teç-
hizat olarak gerçekleşti. Buna karşılık kömür ve linyit ise bir önceki 
aya göre %0,24 düşüş gösterdi. Ana sanayi grupları sınıflamasına 
göre 2018 yılı Haziran ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide 
gerçekleşti.  Kaynak: TÜİK

Haziran Ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

nursah.sunay@sektorelyayincilik.comNurşah Sunay

başyazı

 Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Haziran 2018  [2003=100]

Sektörler Endeks Aylık Değişim (%)
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre 

Değişimi (%)
Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre 

Değişimi (%)
Oniki Aylık Ortalamalara  Göre Değişim (%)

Yurtiçi ÜFE 365,60 3,03 15,52 23,71 16,57
Madencilik ve Taşocakçılığı 475,67 2,44 13,99 24,09 14,63

İmalat 371,27 3,16 15,15 24,10 17,70
Elektrik, Gaz 257,45 1,97 22,95 19,95 3,96

Su Temini 313,03 1,20 3,19 6,13 8,25
 Yurt içi üretici fiyat endeksi ana sanayi grupları ve değişim oranları, Haziran 2018  [2003=100

Ana Sanayi Grupları Endeks Aylık Değişim (%)
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre 

Değişimi (%)
Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre 

Değişimi (%)
Oniki Aylık Ortalamalara  Göre Değişim (%)

Yurtiçi ÜFE 365,60 3.03 15,52 23,71 16,57
Ara  Malı 397,49 3,52 16,17 28,47 21,56

Dayanıklı Tüketim Malı 264,34 2,31 10,50 16,64 14,57
Dayanıksız Tüketim Malı 301,75 2,36 12,27 12,39 9,04

Enerji 460,16 3,21 24,38 34,87 15,04
Sermaye Malı 317,96 2,85 14,68 25,60 18,22





Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü

ahmet.soylu@philips.com

Ahmet SOYLU

Mimari Aydınlatma
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Aydınlatılan eserin estetiğini istenildiği gibi göstermek mimari ay-
dınlatmada en önemli hedeflerdendir. Bu nedenledir ki; aydınlatma 
hem  teknik  hem de estetik bir konudur. Aydınlatma teknolojilerinin 
yapılarda kullanımı, renk, ışık etkileri, dinamik aydınlatma yöntem-
leri ile mimari anlatıma değişik boyutlar kazandırdığı gibi aynı za-
manda kent kompozisyonunda estetik ve fonksiyonel yönden yapı 
bütününe dikkat çekici  bir görünüş de kazandırmaktadır.   

Yüzyıllardır doğal ışık mimarinin vazgeçilmez bir parçası olarak kul-
lanılmıştır. İnsanoğlu yapay ışığı ilk önce ateşin yaydığı ışık ışınları 
ile tanımıştır. Daha sonra elektrik yardımıyla sağlanan ışık ışınlarının 
kullanımı ise yaşamımızın önemli bir parçası haline gelerek yapay 
aydınlatma tekniğinin de gelişimini zorunlu hale getirmiştir. Değişik 
aydınlatma araçlarının tasarımları, mimaride ve yaşamımızda kulla-
nımını yaygınlaştırmıştır. Yaşamın gece de devam etmesi mimarinin 
de karanlıkta canlılığının algılanması zorunluluğunu getirmiştir. 
Önceleri mekanla ilişkisi kurulan ışık, yapay ışığın kullanımı ile bina-
ların iç ve dış yüzeylerinde de yorumlanmıştır.

Aydınlatmada aşağıdaki bakış açıları her biri tercih seçeneği olarak 
ayrı ayrı değerlidir:

1- Görünürlüğün sağlanması,

2-  İyi bir görüntünün elde edilmesi, 

3- Görüntünün gereği gibi olmasının sağlanması.

Ülkemizde, son dönem aydınlatma konusuna ilgi ve yöneliş  büyük 
bir hızla artmaktadır. Ülkemizin armadası inşaat sektöründeki bü-
yük arz, her alanda, farklı görünüşlerdeki yapılar, mimarisine uygun 
doğru teknikler ile  aydınlatmayla daha öne çıkmakta, farkındalık 
yaratmaktadır. 

Yapıya, dolayısıyla kente  ekstra değer katan sihirli bir değnek gibidir 
aydınlatma.

Tabii bunun yanında  bu çok önemli bir trend olsa da,  doğru ürün 
tercihlerinden ve en önemlisi  mimari-teknik yöntemlerden uzak 
hızlı kararlar ile çözümlerinde estetikten yoksun ve hatta rahatsız 
edici olduğunu gözlemekte  zor değil.

Güneş ışığının oluşturduğu aydınlıkta; yeni yapılar, yapılardaki 
yenilikler, büyük nitelik değişiklikleri ve doğada bundan ötürü ne 
çeşitli görüntüler oluşturduğu belleklerde otomatik yer etmiştir. 
Yapay aydınlatmada bu nitelik çeşitliliği hem daha fazladır, hem de 
aydınlatma tasarımcısı tarafından amaca uygun olarak belirlenebi-
lir ve oluşturulabilir. Böylece yapıların iç ve dış görünüşlerine, kent 
bölümlerine, çeşitli kentsel değerlere ve genelde tüm görüntülere 
istenen karakter kazandırılabilir.
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Yapılarda hem  dış  hem de iç görünüşlere istenen karakterin ve-
rilmesinde belirleyici rol oynayan aydınlığın niteliği, yapılara ve 
mekanlara kişilik katmaktadır. Aydınlatma elemanları (armatür-
ler) dış aydınlatmada olduğu gibi, iç mimari ile de bütünleşmeli, 
onun bir parçası olmalı, sonradan ekleme etkisi yaratmamalıdır.  
Boyut, konum, malzeme niteliği gibi tüm özellikleri iç mimari ile 
birlikte belirlenmelidir. Başarılı aydınlatmalarda buna her zaman 
tanık olunmaktadır.

Yapıların projeleri, basit bir sonuca hizmet eder. Gelecekte içlerin-
deki yaşantı düşünülerek hazırlanır. Dolayısıyla, mimari tasarım 
aşamasında, başarılı bir aydınlatma için gerekli veriler bilinebilir 
durumdadır. Bu verilerden yola çıkılmalı, aydınlatma düzeni tüm 
özellikleri doğru mimari çözümleri ile buna göre oluşturulmalı, 
bilgisiz ellerden çıkmış ve çoğu kez yapıldığı gibi, yalnızca, “aydın-
latması yapılmış ” mantığı ile hareket edilmemelidir. 

Genel olarak, aydınlatmanın tekniği;  Işık Kaynağı-Göz-Nesne üç-
lüsünün belli özelliklerini birlikte kullanmaktadır. Bu üç konunun 
üçü de bir arada, mimarlık, mühendislik gibi mesleki öğrenim-
lerde tam olarak yer almamaktadır. Aydınlatmada üç yaklaşım 
başlığı altında açıklanmış olan üçüncü yaklaşım, yani aydınlatma 
tekniğinin belli estetik ve mimari anlayış içinde uygulanması ise, 
aydınlatma tasarımının mimari formasyona dayalı olmasını zo-
runlu kılmaktadır.

Günümüzde aydınlatma teknolojileri, yalnızca mekan aydınlat-
manın ötesinde, ruh halinize eşlik eden, kısılıp açılabilen, bölge-
selleştirilebilen, renk  farklılıkları yaratabilen, uzaktan kumanda-
lar ile efektler yaratılabilen, bilgisayar destekli sayısız similasyon 
ile 3D showlar sunan ve daha birçok özelliği ile mimarinin elini da-
hada güçlendirmektedir. Konut, ofis, sosyal alanlarda, iş merkezi, 
bina, her türlü yapının kullanıcı talepleri ve ihtiyaçları aydınlatma 
tasarımının çeşitlenmesi ve teknolojik olarak gelişmesine imkan 
sağlıyor.

İleri aydınlatma teknolojileriyle, yapıların gece görünümlerinde 
renk ve ışık gösterileri de yapılabilmektedir. Ülkemizde tarihsel, 
anıtsal ve sembolik yapıların dekoratif aydınlatmasında kullanılan 
LED teknolojisi benzer aydınlatma sistemlerine göre tasarruflu 
olması ve çeşitli aydınlatma efektlerine olanak vermektedir. LED 
aydınlatma ile  bir yapının gece mimari kimliğine zenginlik kata-
bilecek boyutta renk, efekt ve animasyon gösterileri yapılabilmek-
tedir.

Cisimlerin görülmesine ve renklerin ayırt edilmesini sağlayan ay-
dınlatma, mimaride göz ardı edilemeyecek bir güçtür. Çünkü ışık, 
yapıda mekanın var oluşunu belirleyen bir özelliktir. Aydınlatma-
nın  binaların mimari estetik bütünlüğünü etkilemede de büyük 
bir önemi vardır. Kent atmosferinde mimaride yarattığı etki ile 
aydınlatmanın önemi, binaların gündüz ve gece imajının insan 
üstünde yarattığı farklı algılamalarla oluşturduğu etki de görü-
lebilir. Bir binanın gece kimliğinin vurgulanmasında mimarinin 
etkileyiciliğini sağlayan kontrastlar, malzemeler, renkler, hacimler 
kısacası estetik değerler aydınlatma teknolojisindeki gelişmelerin 
katkısıyla zenginlik kazanmaktadır.

1. Aydınlatma mimari olarak etki eder.

2. Aydınlatma estetik olarak etki eder.

3. Aydınlatma ruhen etki eder. 

Aydınlatma  “4. Ticari olarak etki eder”inin farkında olan veya iste-
yen yapı sahipleri, doğru adreslerden, doğru aydınlatma desteği 
alarak doğru mimari çözümler sunabilir ve farkındalık yaratabilir-
ler.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..
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 kadri.demir@poldy.com.tr

Kadri DEMİR

Çalışan Bağlılığı   
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Bireyler kendilerine ait zamanlarını en fazla işyerlerinde geçirmek-
tedirler. Bu sebepten çalışanlar ne kadar çok motive olarak çalışır 
iseler, işin verimliliğinin o derece artacağı görülmektedir. Ayrıca 
yüksek motivasyona sahip çalışanların firmanın başarısına daha faz-
la katkıda bulundukları bir gerçektir.

Bireyler hem kendine hem de yaptığı işe değer verildiğini gördü-
ğünde kendini farklı hissedeceklerdir. Bu olumlu yaklaşım kişinin 
önce kendisine sonrasında etrafındakilere yansıyacaktır.

Şirketlerde mutlu ve işinden memnun olup motive çalışanlar her 
zaman daha verimli ve daha üretken olup, şirketlerine daha fazla 
bağlılık gösterirler. Şirkette daha kalıcı olurlar. Bunun karşılığında 
şirketlerde hedeflerine doğru ilerlerken, bu hedeflere taşıyan çalı-
şanlarını memnun etmek ister. 

Çalışanları memnun etmek, şirketlerin çalışanlarına yaklaşımları ve 

iletişim ile mümkündür. Bu süreç her şirket için farklı işleyebilir. Şir-
kete bağlı çalışanlar çalışan devir oranının düşük olmasını sağlaya-
caktır. Bu durum kurum imajını yükseltirken işin kalitesi, çalışan ve-
rimliliğinin yüksek olması, müşteri memnuniyeti ve karlılığa olumlu 
yönde etki yapacaktır.

Şirketlerde ihtiyaca göre açılan pozisyonlara yeni insanların istih-
damı ve eleman sirkülasyonu şirketlerde insan kaynakları yönetimi 
olarak büyük sorun oluşturmaktadır. Bunun için şirketler eleman 
sirkülasyonunu kontrol altına almak istemektedirler. Yüksek eleman 
sirkülasyonu şirketin bulunduğu sektör ve şirket içindeki kişinin yap-
mış olduğu göreve göre değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin pe-
rakende sektöründe üst düzey yöneticilerin sirkülasyonun az olması 
istenmekle birlikte buna rağmen mağaza ve satış personeli sektör-
den dolayı sirkülasyonu yüksektir. İşten ayrılan bir çalışanın işyerine 
maliyeti, çalışanın şirketteki kıdemi ve yaptığı işe göre değişkenlik 
göstermektedir. 

Temmuz   July  2018
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Ana başlıklar ile neler yapılmalıdır. Çalışanlarda güven duygusu 
oluşturacak süreçler dizayn edilmelidir. Çalışanın işini daha iyi ya-
pabilmesi için fiziksel koşullar oluşturulmalı ve mevcutlar daha da 
iyileştirilmelidir. Çalışanların birbirleri ile sosyalleşmeleri için et-
kinlikler düzenlenmelidir. Kişilere hedefler verilerek prim ve ödül 
gibi uygulamalarla teşvik edilmelidir.

İnsanlar birbirleri ile aynı fikre ve düşünceye sahip kişilerle birlikte 
olmayı tercih ederler. Birbirlerine yakın hisseden kişiler arasında 

böylece gruplaşmalar başlar. İşyerinde başlayan gruplaşmalar 
zaman içerisinde şirket dışında bireysel veya aile olarak birlikte-
liklere kadar gidebilir. Çalışanlar arasındaki bu ilişkilerin bilinmesi 
çalışanlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlayacaktır.

Şirketlerde ortalama kıdem yıllarına göre incelendiğinde beyaz 
yakalı çalışanların mavi yakalılardan daha uzun çalıştıkları göz-
lemlenmektedir. Bununla beraber yönetici ve idari pozisyonda 
çalışanların şirketlerine bağlılığı daha fazla olmaktadır. Bunun 
sebebi olarak çalışma koşulları, ücretlendirme, kariyer gelişim im-
kanlarının sağlanması gibi başlıklar sıralanmaktadır.

Çalışan bağlılığı ve sürekliliğini kılmak için en kritik adım olarak 
doğru işe alım ile olmaktadır. Özverili, istekli, hevesli, heyecanlı 
ve şirketinin hedef ve misyonuna uygun kişiler ile çalışmak çok 

önemlidir. İşe alırken adaylardaki beklentiler iyi analiz edilerek 
doğru pozisyona, doğru kişi istihdam edilmelidir. Daha sonrasında 
bu kişileri tutmak için, kendilerine değer verildiği hissettirilmeli ve 
çalışan bağlılığı ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır. 

Çalışan memnuniyeti faktörlerinden biri de kişilerin katılımını 
sağlamaktır. Katılım sağlamak için önce kişileri dinlemeli, fikir ve 
düşüncelerine değer verilmelidir. Çalışanların karar alım sürecine 
katılmaları, saygınlıklarını arttırma ve kendilerini kabul ettirdikle-

ri duygusunu hissetmeleri açısından oldukça önemlidir. Çalışanla-
ra kendilerini rahatça ifade edecekleri uygun denetim süreçlerinin 
kurulduğu çalışma ortamının yaratılması daha yaratıcı ve daha 
verimli işlerin yapılmasını sağlayacaktır. Bireylere, onları motive 
ederek gelişmelerini sağlayacak yapıcı eleştiriler yöneltilmelidir.

Bunları yerine getirmek içinde şirketlerde çalışan bağlılığını ve 
memnuniyeti ölçecek sistemler kurulmalıdır. En çok kullanılan 
yöntemlerden bir tanesi çalışan bağlılığını ölçen “çalışan mem-
nuniyeti anketi” uygulanmalıdır. Bu anketler isimsiz olarak, anketi 
dolduranın kim olduğu bilinmeden internet ortamında yapılmak-
tadır. Anketi dolduracak kişiye bir tane link gönderilmekte ve bu 
link üzerinden anketi doldurması istenmektedir.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..
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Bir seçimi daha geride bıraktık. Mevcut iktidar MHP ile birlikte yeni 
sistemde de yönetimde olacak. Seçim sonuçları farklı şekillerde es-
netilerek yorumlanabilir. Ancak sonuç değişmeyecektir. Başkanlık 
sistemi uygulaması nasıl yapılıyor hep birlikte göreceğiz. En azından 
ilk açıklamalar umut verici. İlk başkan 81 milyonu kucaklayıcı açık-
lamalar yaparken en yakın rakibi dürüstçe kabul edip tebrik ederek 
daha kaliteli muhalefet sinyali verdi.

Yeni sistemin uygulamaları ve denemeleri bugünden yarına olacak 
bir şey değil. Ancak özellikle atamalar gelecekte nasıl bir şeyler ola-
cağı konusunda önemli ipuçları barındıracaktır. Sistem ne kadar pro-
fesyonelce yönetilecek onu hep birlikte göreceğiz. Her atama piya-
salar üzerinde önemli etkiler yapacaktır. Bu bir ekip işi olduğundan 
ekip lideri kimlerle çalışacak çok önemli.
Ekonomik veriler son zamanlarda ciddi bozulmalar gösterdi. Kurlara 
yetkili kurumların seyirci kalması, gerekli tedbirleri zamanında ve 
doğru olarak almaması, Sayın Cumhurbaşkanı’nı bile zaman zaman 
isyan ettirecek tarzda davranmaları artık son bulacak mı göreceğiz. 

Kurlarda manipülatif derecesinde hareketlerin neticesinde yükselen 
maliyetlere bağlı enflasyon artışı, peşinden faizlerde de bol keseden 
artırımları getirmiştir. Bu faizlerin kurlar üzerinde etkisi olmayacağı 
defalarca kez köşe yazılarımızda da belirtilmişti. Maalesef bekledi-
ğimiz gibi bolca artan faizler kurlar üzerinde etkili olamadı. Şimdi 
kurlardaki oynaklıkların kontrollü bir şekilde disipline edilmesi gere-
kiyor. Bu olmadığı takdirde gelecekte de enflasyon ve faiz belasıyla 

karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz. Kurlardaki oynaklığın kısa 
vadede disipline edilmesi şimdilik zor. Çünkü gelecek enflasyon veri-
leri bir süre daha bozulmayı teyit edecek gibi görünüyor. 
Bu olumsuz gelme ihtimali yüksek olan verilerin etkilerini minimize 
edebilmek için doğru atamaların titizlikle ve zamanında yapılması 
gerekiyor. Ancak o zaman piyasa geçmişe takılı kalmayacak gelecek-
teki olumlu beklentilere odaklanacaktır. Şimdilik yüksek dalgalan-
malar devam edebilir. İşinizi son ana bırakmamanızda fayda var.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..
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• Fazlar arası empedansı değeri < Fazlar ile nötr arası empedans de-
ğeri < Fazlar ile toprak hattı arası empedans değeri.

Dolayısı ile fazlar arası kısa devre durumunda ve fazlar ile nötr arası 
kısa devre durumunda açmayan şalter fazlar ile toprak hattı arasın-
da asla açma yapmayacaktır. Sonuç olarak kısa devre durumunda 
toprak hattı ile (Makine gövdesi ile) teması olan operatörün temas 
ettiği vücut bölümü ile trafo arasında arasın da kapalı bir devre olu-
şur. Bu kapalı devrenin direncine göre vücudu üzerinde bir akım akışı 
meydana gelir. Dolayısı ile yüksek elektrik akımına kapılan insan için 
hayati risk kaçınılmazdır.

3. Topraklama ölçüm yöntemlerini pek çoğumuz biliriz. Kazık ça-
karak veya yeni nesil cihazlar ile hiç kazık çakmadan kolayca top-
raklama geçiş direnci değerini ölçebiliyoruz. Her iki yöntemde de 
ölçeceğimiz noktayı topraklama hattından ayırmayız. Dolayısı ile 
ölçtüğümüz değer sadece o noktaya ait geçiş direnci değeri değildir. 
Topraklama hattı ile teması olan her noktanın paralel eşdeğer geçiş 
direnci değeridir.

Yani bu kapalı paralel ring şebekeden tek bir noktanın bile çıkması 
eşdeğer direncin yükselmesi anlamına gelir. Yani fazlar ile toprak 
hattı arasında oluşabilecek kısa devre akımının da düşmesi anlamı-
na gelir.

Manyetik şalterler ve sigortalar bugün uygun seçilmiş olsa dahi top-
rak hatlarının fiziksel koşullardan çok etkilenmesi ve her gün toprak 
ring şebekesine ekleme ve çıkarmaların çok sık yapılması nedeni ile 
bugün açma akım değeri uygun seçilmiş bir şalter veya sigorta yarın 
uygun olmayabilir. Özetle manyetik şalterler ve sigortaları hayat ko-
ruma ekipmanı olarak seçmek bu riski almak anlamına gelmektedir.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle...

A firmasına yeni bir makine alınır. Firmada uygun görülen bir alana 
makine yerleştirilir. Makinenin elektrik ustası Ahmet bey çağrılır. 
Ahmet Bey makinenin etiket bilgisine bakar ve şu değerleri görür. 
400 Volt, 250 Amper, 50 Hz.

Ahmet bey tedarikçisini arar 250 Amper makinemiz geldi 1 adet en 
az 250 Amper değeri olan termik manyetik şalter ihtiyacımız var 
der. Tedarikçi 250 A termik manyetik şalterin sevkiyatını A firmasına 
yapar. Ahmet usta mesafe ve makinenin akım değerini de referans 
alarak makine besleme hattını çeker ve hattın başına almış olduğu 
termik manyetik şalterin montajını yapar ve makineyi devreye alır.

Biz de hayırlı olsun diyelim.

Fakat gerçekte hayırlı oldu mu inceleyelim. Ahmet Bey’e sorular so-
rarak başlayalım;

1. Bu makine ve hattına bu manyetik şalteri takarken makineyi, hattı 
ve makine operatörünü koruyacağına nasıl emin oldunuz?

2. Fazlar arası , fazlar ile nötr arası ve fazlar ile gövde arası hat empe-
danslarını biliyor muydunuz? Şalter seçimi yaparken bu değerlerin 
bir önemi yok mu sizin için?

3. Makineye ve hattına ilave ettiğiniz termik manyetik şalterin kısa 
devre açma akım değerini kontrol ettiniz mi?

Cevabı tahmin edebilirsiniz aslında.

Peki uygun seçilmemiş bir koruma elemanının gelecekte bu makine 
ve işletmede oluşturabileceği sonuçlar;

1. Makine üzerinde fazlar arası veya fazlar ile nötr hattı arasında olu-
şabilecek bir kısa devre durumunda yüksek kısa devre akımı oluşur. 
Bu kısa devre akımı, hatların birbiri ile arasındaki hattın empedans 
değerine göre oluşur. Oluşan bu kısa devre akımı termik manyetik 
şalterin kısa devre açma akımının altında kalırsa bu manyetik şalte-
rin açmayacağı ve koruma yapmayacağı anlamına gelir. Kendinden 
önceki elektrik tesisatında bulunan termik manyetik şalterlerin no-
minal akım değeri ve buna bağlı kısa devre açma akımları daha yük-
sek olduğundan onlarda açmayacaktır. Dolayısı ile makine aslında 
trafonun AG kısmına direk bağlı olduğu anlamına gelir. Makineye, 
mesafe ve makinenin nominal akım değerine referans alınarak çe-
kilmiş olan iletkenler de bu çok yüksek kısa devre akımını uzun süre 
taşıyamazlar ve yangın gibi çok kötü sonuçlar ortaya çıkacaktır.

2. Makine üzerinde fazların gövde ile arasında oluşabilecek bir te-
masta makine operatörü hayati risk altındadır. Çünkü iletkenlerin 
kendi aralarındaki empedans değerlerini küçükten büyüğe sıralar-
sak,
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l. Mimari Grup

Mimari gruptan beklentiler, kesin proje grubunun oluşmasında bah-
sedilen hassasiyetler doğrultusunda olacaktır. Mimari grup aşağıda 
bahis edilen konular ile ilgili tüm çalışmaları eksiksiz olarak tamam-
layacaktır. Hijyen alanların tasarımı bu kapsam dışında olup, ancak 
kesişim bölgelerinin de tasarımından sorumlu olacaktır. (Cepheler-
de, fonksiyonel koridorlarda  vs.)

Mimari grup işe başlamadan evvel araziyi görecek ve  konsept proje 
ile alakalı var ise düşüncelerini ve önerilerini başlangıç öncesi bir ra-
por ile işverene veya vekiline bildirecektir.

Mimari grup , özellikle asma tavan karelajı, zemin taş döşeme planı 
gibi konularda mekanik ve elektrik gruplarının çalışması için uygu-
lama projelerini hazırlayacak ve süper pozisyonların oluşmasını da 
sağlayacaktır.

Şaft ve yatay geçişler için her türlü rezervasyon tanımlı olacaktır. Bu 
konularda projenin ilerleyen safhalarında esnetme olmamalıdır. 

Ofis bölümlerinde komşu mahaller ve dış ortam ses izolasyonu 
akustik olarak  çözümlenmiş olacaktır. Islak mahal boru su akışları 
tamamen izole edilmiş olacaktır. Tüm ıslak mahaller dikeyde alt alta 
yerleşmiş olacaktır. Zemin izolasyonu ıslak mahallerde, zemin gider-
leri dışında geçiş olmayacak şekilde tasarlanacaktır. Özellikle teknik 
alanlarda taşma suya karşı bu alanlar havuzlanacaktır.

Renk ve yapı malzemesi seçiminde görsel ve numuneler, mal sahibi 
veya temsilcisinin onayı alındıktan sonra netleşecektir.  Ancak nihai 
karar uygulama esnasında gerekirse örnek uygulamalardan sonra 
netleşecek yani karar verilecektir.

Mimari grup, fonksiyonel planlar onaylandıktan sonra, diğer grupla-
rın çalışacağı paftaları, taslak olarak dağıtacaktır (1. evre sonu ). Alt 
gruplar ve diğer dış disiplinler  ilk evre çalışmalarını tamamlandıktan 
sonra, mimari grup 2. evre çalışmalarına başlayacaktır. Bu dönem 
daha ziyade disiplinler arası koordinasyon ve mekan paylaşım ve 
kullanımları şeklinde seyredecektir.  Mimari 2. evre sonuçlandığında 
ise artık proje mekan açısından yerleşmiş ancak ince yapı detayları 
eksik olarak ele alınacaktır. Alt gruplar da bu dağıtılacak olan 2 evre 
resimler üzerinde kendi sonlandırmalarını yapacaklardır.

Alt grup çalışmaları tamamlandığında mimari grup tüm resimleri bir 
araya getirip ,ilgili mahallerde süperpoze ettikten sonra son haline 
getirecektir. Çalışmaların sonuçlandırılmasından mimari grup so-
rumlu olup, olası aksilikleri tedbir alması için uygun bir süre öncesin-
den mal sahibine veya temsilcisine bildirecektir.

i. Fonksiyonel alan projeleri (Üretim dışı alanlar),

ii. Çatı, cephe projeleri,

iii. Peyzaj ve bahçe duvarları,

iv. Dış ve  iç alan aydınlatması (Mimari değerlendirme),

v. Akustik  uygulamalar,

vi. Felaket halleri için acil durum planı,

vii. İç mimarlık kullanım projeleri, 

1. Kesit, cephe ve planlar,

2. Islak mahal detay planları,

3. Tüm nokta detay plan ve kesitleri,

4. 3 boyutlu en az 20 mekan dan animasyon resimleri,

viii. Tüm mimari konulara ait teknik şartnameleri,

ix. Tüm mimari konuların keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması,

x. Proje uygulama hali için müellif lik ücret teklifi,

m. Statik ve diğer inş. müh. konuları.

Statik grup, bina ve çevre yapılarının tamamlanmasından sorumlu-
dur. Yol ve alt yapıları, yol eğimleri, yağmur ve atık su rögarları bu 
iş kapsamında ele alınacaktır. Bina ile yol alt yapıları, yol ile arazi 
dışı gider bağlantıları, inşaat mühendisliği hizmetleri kapsamında 
ele alınacaktır.

Hafriyat, muhtemel dolgu ve zemin iyileştirme ile alakalı rapor ön-
celikli olarak yayınlanmalıdır. Bu rapor için arazide yapılan jeofizik 
etüdler dikkate alınacaktır. İnşaat grubu yeterli bulmaz ise bu rapor-
ların derinleştirilmesini talep edebilir.

Mimari 1. evre sonuçları gelene kadar İnşaat Grubu Konsept Proje 
taslağı üzerinden öneri raporu hazırlayacaktır. Bu rapor proje toplan-
tılarında dikkate alınıp tüm gruplar tarafından değerlendirilecektir.

Mimari 1. evre sonrası bina taşıma sistemi belirlenecek ve proje 
koordinasyon toplantısın da onaya sunulacaktır. Taşıyıcı sistem ile 
birlikte binada tüm yatay ve dikey şaftlar da gösterilmiş olacaktır. 
Binada ilave olarak mekanik ve elektrik grubu yeni şaft talebinde 
bulunabilir.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..
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Bir insan düşünün ki, 2. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştirecek bir 
buluşa imza atmış, binlerce insanın yaşamını kurtarmış, Avrupa’yı 
sürekli Nazi işgalinden korumuş. Hatta aynı adam bugün hepimizi 
elinin altındaki bilgisayarların ve yapay zekanın temellerini atmış 
olsun. Alan Turing 20. yüzyılın en büyük matematikçilerinden biridir 

ve bilgisayar bilimlerinin, yapay zekanın babası sayılır fakat buna 
rağmen çoğumuzun çok geç duyduğu ya da belki de hiç duymadığı 
bir isimdir. Peki Alan Turing Kimdir?

23 Haziran 1912’de Londra’da dünyaya gelen Alan Mathison Turing, 
Britanya Hindistan koloni idaresinde devlet memuru olarak çalışan 
bir babanın 2. oğludur. Daha ilkokul yıllarında üstün zekası ile ya-
şıtlarından ayrılan Turing 14 yaşındayken çok pahalı bir özel okula 
bursla kayıt olur ve evine yaklaşık 60 km olan okula her gün bisik-
letle gider. Çok genç yaşlarda olmasına rağmen okul dışında mate-

matiksel problemler ile ilgilenmiş, özellikle türev ve integral üzerine 
yoğunlaşmıştır. Daha 16 yaşındayken karşılaştığı Albert Einstein ça-
lışmaları üzerine yoğunlaşarak Einstein’in Newton hareket teorilerini 
ve kanunlarını eleştirmenlerini kendi yaptığı çalışmaları ile yeniden 
çıkarmıştır.  

Turing’in matematik alanındaki ilgilisi ve bilgisi üniversitede Camb-
ridge Kings Koleji’ne gitmesine sebep olmuştur ve bu okuldan üstün 
bir derecede diploma alarak bitirmiştir. Üniversite bitirme tezi olan 
merkezi limit teoremi sayesinde kolejin akademik üyesi seçilmiştir. 
İlerleyen yıllarda Princeton Üniversitesi’nde de çalışan ve buradan 
felsefe doktoru unvanını alan Turing Cambridge’ye dönerek mate-
matik ve kriptoloji alanında çalışmalarına devam etmiştir. 

Kriptoloji alanında İngiliz hükümetinin çok gizli birimlerinde çalı-
şan Alan Turing 7 Haziran 1954’te temizlikçisi tarafından evinde ölü 
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bulunmuştur. Öldüğünde yatağının kenarında bir ısırık aldığı bir 
elma bulunmuş ve daha sonra elmanın siyanürlü olduğu ortaya 
çıkmıştır. Halka intihar ettiği açıklansa da devletin çok gizli birim-
lerinde çalıştığı için İngiliz istihbarat servisi tarafından öldürüldü-
ğü ve intihar süsü verilmiş olabileceği iddiaları konuşulmaktadır. 

Herşeye rağmen 2012 yılında İngiliz Hükümeti Alan Turing’den 
özür dileyerek doğumunun 100. Yılı olan 2012’yi Alan Turing yılı 
olarak ilan etmiş ve tüm dünyada 2012 yılı Alan Turing yılı olarak 
çeşitli etkinlikler ile kutlanmıştır. 

Ayrıca bir ısırık alınmış bu elma şu anda dünyanın en değerli 
markası olan Apple’ın logosuna ilham kaynağı olduğu ve Steve 
Jobs’un Alan Turing’e bir saygı göstergesi olarak bu logoyu tercih 
ettiği söylense de Aktör Stephen Fry bir keresinde Steve Jobs’a 
meşhur logonun Turing’e ithafen mi tasarlandığını sorduğunda, 
Jobs şu şekilde yanıtladı: “Tanrım, keşke öyle olsaydı.”

Alan Turing’in Matematik Alanında Çalışmaları

Alan Turing, 1931’de öğrenci olarak girdiği Cambridge Kings 
Koleji’nde merkezi limit teoremi üzerine bir tez hazırlamıştır. Bu 
teoreme göre büyük bir sayıda olan bağımsız ve aynı dağılım gös-
teren rassal değişkenlerin aritmetik ortalamasının, yaklaşık olarak 
normal dağılım gösterdiğini ifade eden bir teoremdir.

Turing’in 1936’da yayımladığı hesaplanabilir sayılar; Karar Verme 
Probleminin Bir Uygulaması adlı makalesinde, Turing makine-
leri olarak adlandırılan ispat ortaya atmıştır. Turing makineleri, 
karmaşık matematiksel hesapların belli bir düzenek tarafından 
çözülmesini sağlayan hesap makinesidir. Ayrıca 1938’de Princeton 
Üniversitesi İleri Etütler Enstitüsü’nde Alonzo Church ile beraber 
çalışan Turing soyut matematik çalışmalarını ve kriptoloji çalış-
malarını devam ettirdi. Dört aşamalı elektro-mekanik ikili çarpma 
makinasının üç aşamasını da tamamlayıp bitirdi.

Kriptanaliz

İkinci Dünya Savaşı’na da etkisi ve katkısı olan Alan Turing, Alman 
şifrelerini kırmak için çalışmış, Polonya Şifre Bürosu ve İngiliz Hü-
kümet Kod ve Şifre Okulu’nda görev almıştır. Almanlar tarafından 
gizli mesajların şifrelenmesi ve tekrar çözülmesi amacı ile kullanı-
lan bir şifre makinesi olan Enigma makinesinin çözümünde çalışan 

Alan Turing, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın çözülmesinde 
büyük etkisi vardır. Matematikçi Gordon Welchman’ın önerilerini 
de dikkate alan Turing, Enigma’yı hızlı kırmaya yardımcı olacak 
korumalı mesaj trafiğine saldırmada en önemli ve tek tam otoma-
tikleştirilmiş kod kırma makinası olan Bombe Enigma’yı geliştirdi.

Bilgisayar Biliminin Temelleri ve Turing Testi

1946’da ilk program hafızalı bilgisayarın detaylı tasarımının ma-
kalesini hazırlayan Turing, ACE yani Otomatik Bilgisayar Motoru 
tasarımı için Ulusal Fizik Laboratuvarı’nda çalıştı ve 1950’de de ilk 
programını gerçekleştirdi. Manchester Üniversitesi’nde bilgisayar 
laboratuvarında çalışan ve ilk gerçek bilgisayarlardan olan Manc-
hester Mark 1 yazılımını hazırlayan Turing, bir yandan da yapay 
zeka ve makine zekası üzerine çalışmalara başladı. Çalışmalarının 
sonucunda bugün Turing Testi olarak da adlandırılan, bir makina-
nın insan seviyesinde ve zeki olduğunu gösteren test ortaya çıktı.

Bilgisayar için satranç programı da tasarlayan Alan Turing, bilgi-
sayarı gerçek insanlarla test etmiş ve başarılı olmuştur. Matema-
tiksel biyoloji alanında da ölümüne kadar özellikle morfogenez 
üzerine çalışmalar yapmış ve Morfogenezin Kimyasal Temeli adlı 
makale yayımlamıştır.

Gelecek  sayıda görüşmek dileğiyle..
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• Mimari büro tescil belgesi,

 • Zemin etüd raporu ( Vize gerekli), 

• İmar durumu.

İmar durumu başvurusunda bulunabilmek için, ilgili parselin ya sa-
hibi ya da bir hissedarı olmak, ayrıca bir çap örneği belgesine yani 
kadastro planında taşınmazın geometrik konumunu gösteren bel-
gesine sahip olmak gerekmektedir. Bu şekilde, belge ve dilekçeniz 
ile yanınıza tapunuzu da alarak belediyeye imar durumunu almak 
için başvuruda bulunabilirsiniz.

Röperli Kroki

İnşaata başlamak için röperli krokiye de sahip olmanız gerekmekte-
dir. Bu belgeyi Tapu Kadastro Müdürlüğü’nden alabilirsiniz.

Rölevelerin Tanzimi

İmar durumuna uygun inşaat istikamet rölevesi ve arazi-yol kotları-
nın belirlendiği kot kesit rölevesi gerekmektedir. Bu belgeler Beledi-
ye Harita Müdürlüğü’nden alınacaktır.

Jeoteknik Rapor

Parsele ait zemin jeoteknik raporu alınmalıdır. Bunu bir jeoloji mü-
hendisinden alabilirsiniz ayrıca bir üniversite tarafından da hazırlan-
mış olabilir.

• Trafo belgesi,

• Parselin bağlı olduğu elektrik dağıtım müessesinden alınır.

• Eski eser olması durumunda.

Parsel üzerinde tescilli eski eser varsa veya planında kurul kararı alın-
ması gerekiyorsa, Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu’na başvu-
rulmalı ve projenin bu kurul tarafından onaylanması gerekmektedir.

Parselde Eski Yapı Olması Durumunda

Yapı ruhsatı alabilmek için, parselde eğer varsa boş durumdaki mev-
cut yapı yıkılmalıdır. Yıkım işleminden önce, binadaki elektrik, su ve 
doğalgaz bağlantıları kesilmelidir. Eskiden kalmış emlak borcu varsa 
ödenmelidir. Yıkım için gerekli ruhsatı mühendis ya da mimar dü-
zenler.

Projeler Hazırlanmalı

• Altyapı.

• Altyapı hizmetleri: kanal, su, ptt, elektrik, doğalgaz ve yol.

Değerli Okuyucular,

Bilindiği üzere son 15-20 yıl zarfında yapılan inşaat oranı neredeyse 
Cumhuriyet tarihinin geride kalan yıllarına eş değer bir oran oluş-
turmaktadır. Müteahhitlik belgesinin kolay temini, plan ve projeye 
uygun şekilde ve disipline olan inşaat yapma süreci yapılacak inşaat 
işlemini kolaylaştırması sebebiyle birçok kişinin bu sektöre yoğun-
laşmasına neden olmuştur.

Ayrıca, büyük illere göç eden insan sayısının artması şehir merkezini 
sayfiye bölgelere doğru ilerlemeye mecbur bırakmıştır. Böylelikle, 
eski zamanda ekip biçmek maksatlı kullanılan arsa araziler yerlerini, 
(gerekli izinlerin alınması neticesinde) insanların barınmalarına hiz-
meten 3-5 katlı binalara bırakmış olup bu hadise insanlarda tecrübe 
yaratmış ve arsası olan her kimse inşaat yapmaya yeltenmiştir.

Bu yazımda sizlere, işletmelerin aktifine kayıtlı olan arsalara veya bir 
başkasına ait olan arsaya kat karşılığı satmak amaçlı yaptığı diğer 
değişle (Özel inşaat) konusunda neler yapılması gerektiği ve ne şe-
kilde vergilendirileceği konusunu paylaşacağım.

İnşaata Başlamadan Önce Bilinmesi ve Yapılması Gerekenler
Yapı Ruhsatı

 Yapı Ruhsatı Almak İçin Gereken Belgeler

• İmar durum belgesi,

• Tapu sureti,

• Çap sureti,

• Ruhsat dilekçesi,

• Yola terk var ise, terkli tapu sureti,

• Aplikasyon krokisi,

• 5 adet mimari proje ( Vize gerekli),

• 5 adet betonarme projesi ( Vize gerekli),

• 5 adet elektrik projesi ( Vize gerekli),

• 5 adet makina projesi ( Vize gerekli),

• Noter onaylı mal sahibi taahhütnamesi,

• Noter onaylı T.U.S taahhütnamesi,

• Noter onaylı sürveyan taahhütnamesi,

• Noter onaylı harita mühendisi aplikasyon taahhütnamesi,

•  T.U.S ( Teknik Uygulama Sorumluluk) büro tescil belgesi,
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Kanal : Parselle ilgili atık su projesi Su İşleri ve Kanalizasyon İda-
resi Genel Müdürlüğü’ne onaylatılmalıdır. Onaylı projeye göre, 
Fen İşleri Müdürlüğü’ nden izin alınarak binanın atık su bağlantısı 
yapılır.

Yol: Kadastro yol belediye, imar yolu ise yola cepheli parselin 
sahibi tarafından yaptırılır. Yollar araziye Belediye Harita Mü-
dürlüğü tarafından hazırlanan yol profillerine göre uygulanır ve 
kontrolünü Belediye Fen İşleri Müdürlüğü kontrol eder. 3194 sayılı 
İmar Yasası’nın 23. maddesine tabi olan yollar, parselin sahipleri 
tarafından yaptırılması gereken yollardır. Fakat Belediye tara-
fından yapılması gereken yollar için de, yola cephesi olan parsel 
sahiplerinden iştirak payı alınır. Bu iştirak payının %50’si yolun bir 
tarafındaki parsellerden, diğer %50’si ise diğer tarafındaki parsel-
lerden alınır. Ayrıca eğer yapılacak yol 2960 sayılı Boğaziçi Yasası 
kapsamında kalıyorsa her parselden % 100’ü alınır, yani iki kat 
ödeme yapılmış olur.

Su: İnşaatın sahibi Su İşleri ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür-
lüğü ile su sözleşmesi yapmalıdır. Eğer inşaat devam ediyorsa İSKİ 
Şebeke Şefliği binaya geçici su bağlantısı yapar, inşaat bittiği za-
man abonelik işlemleri yapılır.

Elektrik: İnşaat sahipleri Türk Elektrik Kurumu ile sözleşme yap-
malıdır ve ardından Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nden kazı izni 
alınmalıdır. Bağlantı, Türk Elektrik Kurumu denetiminde uygula-
nır.

PTT: Bağlantı işlerini kendi teknik koşullarına göre uygular. Ancak 
herhangi bir kazı yapılması gerekiyorsa, belediyeden kazı ruhsatı 
almanız gerekmektedir.

Doğalgaz: Doğalgaz kurumu, bağlantıyı kendi koşullarına göre, 
Büyükşehir Belediyesi ile doğalgaz firmasının aralarında yaptıkları 
protokol çerçevesinde yapar.

Özel İnşaat İşletmelerinde Vergilendirme

Özel İnşaat İşlerinde Vergiyi Doğuran Olay

Özel inşaatlarda vergiyi doğuran olay tamam veya natamam gay-
rimenkulün satışının yapılması ile gerçekleşmektedir. Özel inşaat-
larda genel vergilendirme rejimi inşaatın tamamlanıp tamamlan-
madığına bakılmaksızın her yıla ait faaliyet sonuçlarının, takvim 
yılı sonunda yıllık beyanname ile beyan edilmesi esasına dayanır. 
Diğer anlatımla, özel inşaat işletmeleri sattıkları gayrimenkullere 
ilişkin kazançları, satışı yaptıkları yılın beyan döneminde bildirip 
yine o yılda gider ve satış maliyetlerini karşılaştırarak tespit ede-
cekleri kar veya zararlarını beyan edeceklerdir.

Gelir vergisi kanununu 1. maddesinde, “Gerçek kişilerin gelirleri 
gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde 
elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.” Kurumlar Vergisi Ka-
nununda ise, “ Kurum kazancı gelir vergisinin konusuna giren gelir 
unsurlarından oluşur “ denilmektedir. Bu hükümlerden hareketle 
özel inşaat yaparak satan işletmelerin gelir üzerinden alınan ver-
giler açısından vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi için gelirin 
elde edilmiş olması gerekmektedir.

Gelir vergisinde çeşitli gelir türlerine göre gelirin elde edilmesi, 
tahakkuk, tahsilat ve hukuki ve ekonomik tasarrufa bağlanmış-
tır. Tahakkuk esasında sadece gelirlerde değil giderlerde de esas 
alınmaktadır. Buna göre bir dönemde tahakkuk eden gelir veya 
giderler o dönemin kar veya zararının tespitinde karşılaştırılır.

Özel inşaat işletmelerinde gelirin ne zaman elde edildiği önem ta-
şımaktadır. Gayrimenkul satışlarında satış işleminin tapu siciline 
tescil ettirilmesi, mülkiyetin ve hukuki tasarruf hakkının devrini 
gösterir. Ancak tapuda kayıtlı olmayan gayrimenkullerin ve ikti-
sadi tasarruf hakkının devri tapuya tescil işleminden önce de ger-
çekleştiği düşünüldüğünde gelirin doğmasında gayrimenkulün 
tapuya tescil ettirilmesi mutlak bir kural olmadığı görülmektedir.

Öte yandan inşaatın yapılması sırasında satış vaadi sözleşmelerine 
sıkça rastlanılmaktadır. Satış vaadi sözleşmesi yapmak suretiyle 
satılan kat veya daireler varsa, bunların kar veya zararının hesap-
lanması için gerçek satış muamelesini beklemek gerekir. Bununla 
birlikte, gerçek satış işlemi yapılmamış olsa bile, anahtar teslimi 
veya fiilen kullanıma terk hallerinde vergiyi doğuran olay meyda-
na gelmiş olur. Bu sözleşmeler ile satış sözleşmesi yapılmış olma-
maktadır. Dolaysıyla, satış vaadi sözleşmesinin yapılması halinde 
gelir üzerinden alınan vergiler açısından vergiyi doğuran olay 
gerçekleşmemektedir. Yazılı olarak yapılmış bir satış sözleşmesi 
de gelirin elde edilmiş olması için yeterli değildir. Bu sözleşme 
tarafların edimlerini yerine getirmek için karşılıklı taahhüt altına 
girdiklerini göstermektedir. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden 
edimlerini ifa etmelerini isteyebilirler. Edimlerin ifa edilmemesi 
durumunda sözleşmenin feshi, tazminat, cezai şart vb istenebilir. 
Ancak bu süreç içerisinde gelir doğmuş olabilir.

Özel İnşaat İşlerinde Vergilendirme

1-Özel İnşaat İşlerinde Maliyetlerin Tespiti

Özel inşaat işlerinde vergilendirme için satışları gerçekleştirilen 
kat veya dairelerin maliyetlerinin tespiti gerekmektedir. Satılan 
yapıların maliyetlerinin tespitinde inşaatın yapılma şekli önemli 
olmaktadır.

Ticari amaçlı özel inşaat işleri aşağıda belirtildiği şekillerde yapıl-
maktadır. İnşaatın yapılma şekillerine göre satışı yapılan konut 
veya işyerlerinin maliyetlerinin tespit edilmesi gerekir.

1.1- İşletmeye Dahil Arsanın Üzerine İnşaat Yapılması

İşletmeye dahil arsa üzerine inşaat yapılması durumunda arsa, ka-
yıtlı değeri üzerinden inşaatın maliyetine eklenmektedir. 213 Sa-
yılı Vergi Usul Kanunu 314. maddesi gereğince boş arsa ve araziler 
amortismana tabi olmadığı için arsanın kayıtlı değeri, net defter 
değerine eşit olacaktır. 

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..
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Makel İran ve Suudi Arabistan Fuarları’nda 
Makel Participates in Events in Iran and Saudi Arabia 

Makel Şirketler Grubu, İran Tebriz’de Yapı ve İnşaat Fuarı’na 
katıldı. İran’da ticari faaliyetlerini sürdürdüğü iş ortağı Ati 
Dış Ticaret ile 2-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen fuara 

katılan Makel, anahtar-priz, akıllı bina ve otomasyon sistemleri, sa-
yaç ve ölçüm cihazları, şalt ve endüstriyel ürünler ile LED aydınlatma 
ürünlerini sergiledi. Yoğun bir ziyaretçi katılımı ile tamamlanan İran 

Fuarı’nın ardından Makel, Suudi Arabistan Dammam’da düzenlenen 
“Buildex 18. Uluslararası Yapı-İnşaat ve Ağır Makineler Fuarı”na da 
katılım gösterdi. 

15-18 Nisan tarihleri arasında iş ortağı Hinox Technology Company 
ile katılan Makel, kampanyalar ile dikkat çekti. Buildex-18 Ulusla-
rarası Yapı-İnşaat ve Ağır makineler Fuarı’nda Hinox Technology 
Company, Makel’in geçen yıl pazara sunduğu ve çok ilgi gören ingiliz 
tipi anahtar priz, LED aydınlatma ve akıllı ev ve otomasyon sistemleri 
ürünlerini sergiledi. 

Fuarda standı ziyaret eden misafirlere ürünler hakkında detaylı bil-
giler aktarıldı. Her iki fuarda da stant tasarımı ve ürünler yoğun ilgi 
görürken, iş ortaklarının yaptığı fuara özel kampanyalar da dikkat 
çekti. 

Makel Holding participated in the Building & Construction Fair in Ta-
briz, Iran. Having taken its place in the event held between May 2nd 
and 4th through its business partner in Iran, Ati Foreign Trade Co., 
Makel showcased its switch and outlet, smart building and automa-
tion systems, meter and measuring devices, switchboard and indus-
trial products, and LED lighting products. Right before the event in Iran 

which attracted a great number of visitors, Makel participated in an-
other event held in Dammam, Saudi Arabia, “the 20th Buildex Saudi 
International Building, Construction & Heavy Equipment Exhibition.” 

Makel took its place in this event with its business partner, Hinox Tech-
nology Company, between April 15th and 18th, and their offers stole 
the highlight. In the Buildex Saudi International Building, Construction 
& Heavy Equipment Exhibition, Hinox Technology Company showcased 
Makel’s Type G Switch and Outlet Series which was introduced the last 
year with great statistics, LED lighting products and smart home and 
automation systems. 

The staff members informed the visitors of the fair about the company 
products. The stand design and products were the center of attention 
in both events and the limited-time offers of Makel’s business partners 
were right on the spot. 

elektrik
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Zorlu Enerji, Sektöründe Su Ayak İzini Hesaplatan 
İlk Enerji Şirketi Oldu

Su yönetimi konusunda önemli bir adım atan Zorlu Enerji Türkiye’de 
su ayak izini hesaplatarak onaylatan ilk enerji şirketi oldu. Zorlu 
Enerji Grubu; sürdürülebilirlik yaklaşımını, yerli ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarını en üst seviyede kullanarak şekillendirmeye de-
vam ederken çevreye ve topluma verdiği değeri aldığı bağımsız ser-
tifikalarla tescillendirmeyi de sürdürüyor. 

Bu vizyon doğrultusunda Zorlu Enerji, Zorlu Jeotermal ve Zorlu Doğal 
tesisleriyle tüketilen her mal ve hizmetin üretiminden tüketimine 
kadar kullanılan su miktarını tanımlayan su ayak izini hesaplatarak 
onaylatan Türkiye’deki ilk enerji şirketi oldu.

Enerji sektöründe Türkiye’nin ilk ISO 14046 Su Ayak izi Belgesini alan 
Zorlu Enerji Grubu’nun üç şirketi; su yönetimi konusunda ülkemizin 
öncü çalışmalarından birini gerçekleştirerek doğaya verdikleri değe-
ri bir kez daha bağımsız kurumlarca tescilletmiş oldu. Konuyla ilgili 
duygu ve düşüncelerini dile getiren Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan 

Ak, “’Karbon Saydamlık Projesi’ne Türkiye’den katılan ilk enerji şir-
ket olarak 2011 yılından bu yana her yıl karbon ayak izimizi, 2017 
yılından bu yana ise su ayak izimizi kamuoyu ile şeffaf bir biçimde 

paylaşıyoruz. 2010 yılından bu yana ISO 14064 Sera Gazı Hesapla-
ma ve Doğrulama Yönetim Sistemi standardını yine sektöründe ilk 
olarak hayata geçiren grup olarak şimdi de ISO 14046 Su Ayak izi 
Belgesi’ni alarak doğaya, çevreye ve topluma verdiğimiz değeri bir 
kez daha göstermiş olduk. Bu belgelendirme ile tüm tesislerimizde 
su kaynaklarının verimli kullanımı, atık suların azaltılması çalışma-
larını sistematik hale getirerek yönetiyoruz. 

CDP platformu aracılığıyla bu performansımızı kamuoyu ile şeffaf bir 
şekilde paylaşmaya başlayacağız. Paydaşlarımızla yaptığımız görüş-
melerle neticesinde hayata geçirdiğimiz bu projeyle; suyun verimli 
ve tasarruflu bir şekilde kullanılması konusunda toplum bilincini de 
artırmayı hedefliyoruz” dedi. 
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DAF Enerji, Danfoss Bünyesinde

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

Danfoss, 2009 yılında tamamen Türk sermayesiyle kurulan ısıtma çö-
zümleri firması DAF Enerji’nin satın alımına 2015 yılında başlamıştı. 
DAF Enerji, yönetim değişikliğiyle bu yıl itibariyle Danfoss bünyesine 
tamamen dahil edildi.  

Danfoss Isıtma Çözümleri Bölge Satış Direktörü Serhan Günel; 
“Türkiye’de ısıtma segmenti özelinde, kat istasyonu piyasasında yüz-
de 70’lere yakın bir pazar payı olan DAF Enerji firmasını bünyemize 
katmak üzere çalışmalarımıza 2015 yılında başlamıştık. Bugün, DAF 
Enerji’yi bünyemize tamamen katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Üretim alanı yaklaşık 4 bin m2 olan Tuzla Sanayi Sitesi’ndeki fabrika-
sında ısı istasyonu üretimi yapan DAF Enerji, müşterinin ihtiyacı ve 
talebi doğrultusunda özel üretim yapma kapasitesine sahip. 

DAF Enerji, ısı istasyonu, kalorimetre, sıcak ve soğuk su sayaçları gibi 
ürünlerin satışıyla birlikte gider paylaşım sisteminin doğru ve ek-
siksiz kurulumu için gerekli olan teknik desteği veriyor. Geçen sekiz 

sene içerisinde Türkiye’nin dört bir yanında 114 binden fazla konut, 
sistem tedariki konusunda DAF Enerji’yi tercih etti. 
Aynı zamanda sektörde, “Satış Sonrası Hizmetler” ve “Teknik Servis 
ve Destek” departmanlarında en fazla personel bulunduran öncü 
firmalardan biri. 

Bu satın alma, Türkiye’nin bölgesel ısıtma dönüşümünü desteklemek 
için üretim ve tasarım altyapımızı geliştirmemize katkı sağlayacak. 

Aynı zamanda Türkiye’de bu pazara odaklanan bir Ar-Ge ve tasarım 
tesisimiz oldu” dedi. 

Günel, ayrıca görevden ayrılan Satış Operasyonlarından Sorumlu Ge-
nel Müdür Yardımcısı Sibel Taşdemiroğlu’na ve Genel Müdür Tayfun 
Başaran’a DAF Enerji bünyesindeki azimli çalışmalarından ve sağ-
ladıkları önemli katkılarından ötürü teşekkür etti. DAF Enerji Satış 
Müdürü görevini ise İbrahim Ayan devraldı.

DAF Enerji bünyesindeki 69 çalışan, önümüzdeki günlerde hem An-
kara hem İstanbul’da Danfoss ekibine dahil olarak aynı ofiste çalış-
malarına devam ediyor. 
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Yenilebilir Enerjiye Yatırımlar Arttı

Uluslararası Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi’nde Türkiye’de 
ve dünyada yenilenebilir enerji verimliliği paneli gerçekleşti. 
İstanbul Medeniyet Üniversite’sinde gerçekleşen panelde Öz-

gül Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Özgül bir konuşma 
yaptı. 

Tecrübeleri ve bilgi birikimi, enerji sektöründe bir kaynak niteliği 
taşıyan Özgül, konuşmasında bugün dünyadaki en sıcak konulardan 
biri olan ve iklim tehdidi, karbon emisyonları ve dünyanın sürdürü-
lebilirliğine olan güvenin azalmasının yenilenebilir enerjiye yapılan 
yatırımları arttırdığını söyledi.

Özgül konuşmasında şu bilgileri verdi: “Düşük karbon salınımı ve 
teknolojinin gelişmesiyle, yenilenebilir enerji üretim maliyeti fosil 
yakıtlara çok yaklaşmıştır, haliye bu projelerin fizibilitesinin artması 
kamu ve özel yatırımlarını arttırmıştır. 

Günümüzde dünyadaki enerjinin %9,95’i yenilenebilir enerjiden 
üretilmektedir, bu trendi takiben Türkiye’de de geçtiğimiz yıllarda 
yenilenebilir enerjiye ciddi yatırımlar olmuştur. 2002’den bu yana 
95 milyar USD yatırılmış ve 2017 yılında 6.12%’lik elektrik ihtiyacı 
yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmiştir. “

Yenilenebilir enerji geniş bir yelpazedeki doğal kaynaklardan üreti-
liyor. Bu kaynakların arasında en çok öne çıkan, özellikle alan işgali-
nin az olması, çevreye olumsuz etkilerinin diğerlerine nazaran daha 
az olması ve daha verimli olması sebebiyle rüzgar. Aynı zamanda 
Türkiye’nin yerel üretimine ve teknoloji transferine de katkı sağlıyor. 

Türkiye, bugün vizyon 2023 planına göre kurmayı planladığı rüzgar 
enerjisi kapasitesinin %35’ini halihazırda işletmeye soktu. Ayrıca 

2017 hedeflerini, 6,872 MW kurulu kapasiteye ulaşarak %4lük bir 
sapmayla tutturdu. Bununla beraber rüzgar, ülkemizin GSYH’ye yak-
laşık 2 milyar USD ve 10,000 kişiye istihdam sağlıyor.

Türkiye’de enerji sektörü henüz daha olgunlaşmasını tamamlama-
mış olmakla beraber, son on senede ciddi bir mesafe kat etti. Özellik-
le yerli ve milli enerji politikalarının revize edilmesi, düzenlemelerin 
güncellenmesiyle, belirlenmiş kapasitelerin daha verimli işlenmesi-
ni sağlıyor. Bu gelişmelerle YEKA projeleri gibi devasa projeler müm-
kün kılıyor.

Özgül, konuşmasında sektördeki düzenleyici riski, finansal risk ve 
elektrik fiyatı riski gibi sektörel risklere maruz kalsa da, tüm bunlar 
için yapıcı çözümlerin mevcut olduğunu da söyledi. Bu yapıcı çözüm-
lerin uygulanması halinde Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektöründe 
büyük oyunculardan olmasının kaçınılmaz olduğunun da altını çizdi.
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Makel Ürünleri mimarsiv.com Sitesi’nde
Find Makel Products on mimarsiv.com

Makel mimarların yoğun olarak ziyaret ettiği mimarsiv sitesi-
ne en gözde ürünlerini ekledi. Seçkin markaların yer aldığı 
ve birbirinden farklı ürünlerin internet ortamında tanıtıldığı 

www.mimarsiv.com adresinde Makel ürünleri yerini aldı. Web sitesinde 

yer alan ürünler bölümünde kapı - mobilyadan çatı sistemlerine ve 
yer seramiklerine kadar mimarların kullandığı birçok ürün ve önemli 
marka yer alıyor. 

Makel’in de markalar butonunda listelenmeye hak kazandığı bu 
sitede Cellia, Lumia, Lunis anahtar ve priz serilerinin yanısıra son yıl-
larda mimarların gözdesi Makel Smarthome Akıllı Ev ve Otomasyon 
Sistemleri de yer alıyor. Sitede ayrıca projelerle ilgili bilgilendirmeler 
yer almaktadır. 

Makel has recently added its products to mimarsiv website, a popular 
website for architects. Promoting select brands and a variety of prod-
ucts online, www.mimarsiv.com now is the place to go for Makel’s 
products. The website includes a great number of products by select 

brands commonly used by architects from doors to furniture and roof-
ing systems or tiles. 
Makel has recently been listed under the brands button and it offers 
Cellia, Lumia, Kubis switch and outlet series along with the popular 
Makel Smarthome Smart Building & Automation Systems. Also includ-
ed in the website is detailed information on the company’s projects. 
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Enerjisa Üretim, Önceliğine Rüzgar ve Güneşi Aldı

Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. CEO’su Ekinci, “Üretimde rüzgar ve 
güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında oluşabilecek yeni 
fırsatların değerlendirilmesi ve dinamik portföy yönetimi ana 

önceliklerimizi oluşturuyor” dedi.

Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. Üst Yöneticisi (CEO) Armanç Ekinci, 
şirketinin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enerjisa üretim olarak elektrik üretimi ve ticaretinden oluşan iki ana 
iş kolunda büyük bir portföyü yönettiklerini aktaran Ekinci, şu anda 
5 farklı kaynaktan oluşan dengeli bir enerji üretim portföyüne sahip 
olduklarını vurgulayarak, bu portföyde 12 hidroelektrik, 3 doğalgaz, 
2 rüzgar enerjisi santrali (RES), 2 güneş ve bir linyit santrali bulun-
duğunu söyledi. 

Şirketin kurulu gücü içerisinde yenilenebilir kaynakların payının 
yüzde 44’e ulaştığına dikkati çeken Ekinci, “5 Milyar Euro’yu aşan 
bir yatırımla ortaya çıkan 3 Bin 607 Megavatlık kurulu gücümüzle 
özel sektörün en büyük enerji üretim şirketiyiz. Yenilenebilir ener-
jinin yanısıra yerli kaynaklar da düşünüldüğünde, bu iki unsurun 
portföyümüzdeki payı ise yaklaşık yüzde 56’yı buluyor. Bu önemli 
oran, portföyümüzün rekabetçiliğinin yanısıra, ülkemizin enerji arz 
güvenliğine ve cari işlemler dengesinin iyileştirilmesi hedeflerine de 
önemli katkı sağlıyor” diye konuştu.

“Kurulu Güçteki Payımız Yüzde 4,5”

Ekinci, Türkiye’deki kurulu güç içerisindeki paylarını yüzde 4,5’e, ser-
best piyasada aktif özel sektör oyuncuları arasındaki pazar payları-
nın da yüzde 7,3’e yükseldiğini kaydetti.

Geçen yıl itibarıyla portföy yatırımlarını büyük ölçüde tamamladık-
larını anlatan Ekinci, şöyle devam etti;  “Geçen yıl ilk güneş yatırım-
larımızı Karabük (7 Megavat) ve Bandırma’da (2 Megavat) devreye 
aldık. Ayrıca, Adana Seyhan Havzası’nda 62 Megavat kurulu güçte 
Doğançay Hidroelektrik Santralimizi devreye aldık. Halen inşa halin-
de bir yatırımımız bulunmuyor. 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin geçen yılki RES yarışmalarında bağ-
lantı hakkı kazandığımız 65 Megavat gücündeki Erciyes RES için 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 30 Ocak’ta ÇED Olumlu kararını verdi. 
Böylece, Erciyes RES bağlantı hakkı kazanan 85 proje içerisinde ÇED 
kararını alan ilk proje oldu. Şu anda, 65 Megavatlık Erciyes RES için 
izin süreci devam ediyor. 

30 Megavatlık Balıkesir ve 21 Megavatlık Dağpazarı rüzgar enerji-
si santrallerimizde kapasite artış hakkını aldık. Bu iki santralin de 
proje geliştirme sürecine devam ediyoruz.Üretimde rüzgar ve güneş 
gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında oluşabilecek yeni fırsatların 
değerlendirilmesi ve dinamik portföy yönetimi ana önceliklerimizi 
oluşturuyor.” 

“Net Satışlar Yüzde 20 Artışla 1,1 Milyar Lira” 

Üretimin yanısıra, elektrik ticaretinde de sektör lideri olduklarını ha-
tırlatan Ekinci, elektriğin piyasa takas fiyatının 2018’in ilk çeyreğinde 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttığını, fakat üretim ma-
liyetlerinin de aynı şekilde yükseldiğini söyledi. 

Ekinci, özellikle üretimlerinin büyük bir kısmına kaynak oluşturan 
doğalgazın fiyatının aynı dönemde yüzde 25 arttığına işaret ederek, 
“Bu dönemde operasyonel mükemmeliyet odağımızla zorlu pazar 
koşullarına rağmen üretim hacmini artırmak, ticaret optimizasyo-
nunda değer yaratmak için çalıştık. Böylece artan belirsizliklere, 
yağışların düşük seyretmesine ve elektrikte arz fazlasına rağmen, 
santrallerimizde emre amadelikle ilk çeyrekte başarılı bir perfor-
mans sergiledik” değerlendirmesinde bulundu.

Doğalgaz tedariğinde yeni kaynak ve anlaşmalarla artı değer yarat-
tıklarını aktaran Ekinci, “2018 yılının ilk çeyreğinde net satışlarımız, 
bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 1,1 Milyar Lira olarak gerçekleşti” 
bilgisini de paylaştı. 

Türkiye’nin en büyük yerli linyit santrali olan Tufanbeyli Santrali’nde 
büyük bir bakım çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Ekinci, 
“Önümüzdeki dönemde operasyonel verimliliği maksimum düzeyde 
sağlayabilen ve portföy çeşitliliğiyle dengeleyebilen şirketlerin daha 
başarılı olacaklarını, yerli kaynaklara dayalı verimli teknolojilere ya-
tırımın devam edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Enerjisa’nın hissedarları Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON 
tarafından, geçen yıl Mart ayında yeniden yapılandırmaya gidilerek 
dağıtım ve satış iş kolunun, üretim ve ticaret faaliyetinden ayrılması 
kararlaştırıldı. Böylece, Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim olmak üze-
re iki şirket ortaya çıkmıştı. 
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Mini GES’lerle Aylık 800 Lira Kadar 
Gelir Elde Etme İmkanı

Antalya’da Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren güneş 
paneli üreticisi CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Ano-
nim Şirketi’nin Genel Müdürü Volkan Yılmaz, müstakil ev veya 

iş yerlerinin çatılarına kurulacak 10 kilovatlık mini bir Güneş Enerjisi 
Santrali (GES) ile aylık 800 Lira’ya kadar gelir elde etme imkanı bu-
lunduğunu bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, bu yılın Ocak ayında Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile 10 kilovata kadar çatı 
tipi GES projelerinin hayata geçirilmesine ilişkin prosedürün sade-
leştirildiğini, lisanssız üretim başvurularıyla ilgili sürecin de hızlan-
dırıldığını söyledi.

Söz konusu mevzuatın yürürlüğe girmesiyle firmalarına ciddi bir te-
lefon trafiği olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bunun üzerine bünyemiz-
deki mühendis arkadaşlarımızdan 10 kilovata kadar GES projeleriyle 
ilgili ayrı bir birim müdürlüğü oluşturduk” diye konuştu.

İnsanların çatılarındaki boş metrekareleri güneş panelleriyle de-
ğerlendirip, hem dağıtım şirketlerine elektrik faturası ödemekten 
kurtulabileceklerini hem de ihtiyaç fazlası elektriklerini satarak gelir 
elde edebileceklerini ifade eden Yılmaz, bununla ilgili tüm işlemle-
rin de GES’i kuracak şirketlerce yapıldığını dile getirdi.

10 Kilovatlık Bir GES 70-80 Metrekare Alanı Kaplıyor

Özellikle müstakil evlerden çok talep geldiğini anlatan Yılmaz, şöyle 
konuştu:”GES’ler önümüzdeki yıllarda özellikle müstakil evlerde çok 
daha yaygınlaşacak. Sadece evlerde değil, küçük işletmelerde de 
yaygınlaşacak. 10 kilovata kadar tasarruf etmek isteyen herkes bunu 
yaptırabilir. 

10 kilovatlık bir sistem çatıda ortalama 70-80 metrekare alan kaplı-
yor. Yani müstakil evlerin çatı alanları 10 kilovatlık GES yapabilmek 
için fazlasıyla yeterli. Bürokratik işlemlerden kuruluma ve kabul sü-
resine kadar bir GES kurulumu maksimum 4 ay gibi bir süre tutuyor. 
Yapılacak GES çatı tipine göre değişiyor. Yapılan bu yatırım kendisini 
ortalama 5-6 yılda amorti ediyor ama bunu şöyle de düşünmek 

gerekiyor; siz bu yatırımı yapmasanız bile aylık ortalama 200-300 
Lira elektrik faturası ödüyorsunuz. Dolayısıyla amorti etmekten zi-
yade bir de tasarruf etme tarafı var bu yatırımların. Zaten her ay da-
ğıtım şirketine ödeyeceğiniz elektrik faturası parasını bankanızdan 
kredi çekerek bu sistem için ödüyorsunuz. Yani ekonominizi ekstra 
sarsan bir şey olmuyor. 5-6 yıl sonra da böyle bir sistemin sahibi 
oluyorsunuz. Güneş panellerimizin zaten 25 yıl performans garantisi 
var, 50-60 yıl gibi de ömür beklentisi var.”

Çatılardaki GES’lerle üretilen elektrikle, elektriğe gelen zamlardan 
da kurtulmuş olunacağına dikkati çeken Yılmaz, “Yapmış olduğumuz 
çalışmalara göre şu anda 150 metrekarelik müstakil bir evin elektrik 
faturası aylık 200-300 lira arasında değişiyor. 

10 kilovatlık bir GES şu anda aylık 700-800 Lira arasında bir getiri 
sağlıyor. Yani 10 kilovatlık GES’e yatırım yapan bir yatırımcı aylık 300 
Lira’lık elektrik faturası mahsuplaşacağı gibi 500 Lira’lık kısmı da ay-
lık gelir olarak elde edecek” diye konuştu.

Yılmaz, GES’lerin 10 yıl devlet garantili olduğunu da işaret ederek, 
“GES yatırımı yapan yatırımcının kiracı bulmak, kullanımdan dolayı 
tadilat masrafları gibi bir derdi de olmuyor. Para kazanmanız için ih-
tiyacınız olan tek şey güneşin doğması” dedi.
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Yeşil Binalar ve Fabrikalar İçin 
Çevre Dostu Teknolojiler

Mitsubishi Electric sürdürülebilir dünya için Dünya Çevre 
Günü’nde çevresel duyarlılığa dikkat çekti. Global ölçekte 
öncü bir yeşil şirket olan Mitsubishi Electric, ileri teknolojisini 

dünya genelinde toplumların yaşam kalitesini artırmak ve gelecek 
nesillere sürdürülebilir bir dünya sağlamak için kullanıyor. Bu doğ-
rultuda tüm faaliyetlerinde çevresel duyarlılığı önceliği olarak belir-
leyen marka, yüksek enerji tasarrufuna sahip çözümleriyle Türkiye’de 
çevre dostu binalar, fabrikalar ve alt yapı projelerinin iklimlendirme, 
otomasyon, asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri sistemleri için 
iddialı bir çözüm ortağı olarak dikkat çekiyor. 

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında açıklamalarda bulunan 
Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, markanın 100. 
yıldönümü olan 2021 yılına kadar ürün kullanımından ve üretimden 
kaynaklanan karbondioksit salımını yüzde 30’a varan oranda azalt-
mayı hedeflediğini açıkladı. 

Gelecek nesillerin azalan enerji kaynakları ve küresel iklim değişik-
liğinden en az ölçüde etkilenmeleri için çevreyi korumaya yönelik 
önlemler ve doğal kaynakların özenli bir şekilde kullanılması gün 
geçtikte daha fazla önem kazanıyor. İleri teknolojisini dünya ge-
nelinde toplumların yaşam kalitesini artırmak ve gelecek nesillere 

sürdürülebilir bir dünya sağlamak için kullanan Mitsubishi Electric, 
tüm faaliyetlerini “Küresel ve önde gelen çevre dostu” bir şirket olma 
hedefi doğrultusunda şekillendiriyor. 

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında açıklamalarda bulunan 
Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, markanın sür-
dürülebilir dünyanın önündeki en önemli engelin iklim değişikliği 
olduğu bilinciyle hareket ettiğini vurguladı. Saraçoğlu, Mitsubishi 
Electric’in çevre yönetimi konusundaki tutumunu ifade eden “Eco 
Changes” (Eko Değişim) ilkesi doğrultusunda, hem çalışanlarının 
hem de toplumun eko-bilinç düzeyini artırmak için çalıştığını be-
lirtti.

Mevcut Kaynaklar En Verimli Şekilde Kullanılmalı

Mitsubishi Electric’in tüm ürün ve çözümlerinin ileri teknoloji, kalite 
ve enerji tasarrufu çerçevesinde geliştirildiğinin altını çizen Saraçoğ-
lu, “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevre dostu binalar, fabrikalar 
ve alt yapı projelerinin iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen 
merdiven ve görsel veri sistemleri için iddialı bir çözüm ortağıyız” di-
yerek şu bilgileri aktardı;  “Dünyada mevcut kaynakların en etkili ve 
verimli şekilde kullanılması gittikçe daha çok önem kazanıyor. 
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Özellikle sanayide enerji kullanımının, üretimde ve üretim standart-
larında bir düşüşe neden olmadan azaltılması gerekiyor. Mitsubishi 
Electric olarak enerji verimli ve çevreci fabrika otomasyon ürünleri-
miz ile işletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağ-
lıyoruz. 

Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konsepti-
miz e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim 
imkanı tanıyoruz. Konut, ofis ve endüstriyel klima sistemleri alanın-
da, A+++ enerji sınıfına ulaşan ve sistem ömrünü tamamlayana 
kadar çevreye dost bir yaklaşımla maksimum enerji tasarrufu sağla-
yacak sorunsuz bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Japonya’daki geri dö-
nüşüm fabrikalarımız sayesinde Kirigamine ürünümüz başta olmak 
üzere klima ve diğer tüketici ürünlerinde çevreye dost teknolojilerle 
üretim gerçekleştiriyoruz. 

Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece markamızın 
asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını belirleme 
teknolojimizle de yüksek enerji tasarrufu sağlıyor ve karbondioksit 
salımını azaltıyoruz.”

Karbon Salımını Yüzde 30’a Varan Oranda Azaltma Hedefi 

Mitsubishi Electric’in 100’üncü yıldönümü olan 2021 yılına doğru 
ilerlerken, uzun dönemli çevresel yönetim vizyonu “Çevre Vizyonu 
2021” doğrultusunda hareket ettiğini ifade eden Şevket Saraçoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu vizyon kapsamında; toplumun karbon 
salımını düşürmeye, geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratmaya, 

biyolojik çeşitliliğe saygı duyarak doğaya uyum sağlamaya ve çevre 
bilincini artırmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Mitsubishi Electric olarak, 2021 hedeflerimiz paralelinde ürün kul-
lanımından kaynaklanan karbondioksit salımını 2001 mali yılına kı-
yasla, üretimden kaynaklanan karbondioksit salımını ise 1991 mali 
yılına göre yüzde 30’a varan oranda azaltmayı hedefliyoruz.”

İleri Teknolojisi İle İklim Ve Su Kategorilerinde A Listesinde

Mitsubishi Electric’in, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI-World Reso-
urces Institude) tarafından geliştirilen su riski değerlendirme aracı 
WRI Aqueduct’u kullanarak, su riski tedbirlerine en çok ihtiyaç du-
yulan küresel üretim sahalarına öncelik verdiğini belirten Saraçoğlu, 
bunun sonucunda toplam su tüketiminin 40 bin metreküp azaltıldı-
ğını söyledi. 

Markanın arıtılan atık suların soğutma sistemlerinde yeniden kul-
lanılması gibi bazı tedbirler sayesinde kümülatif su geri dönüşüm 
oranının iyileştirilmesine katkı sağladığını söyleyen Saraçoğlu, “Mitsu-
bishi Electric, iklim değişikliği ile mücadele ve su kaynaklarını koru-
maya yönelik çalışmaları ile CDP (Carbon Disclosure Project  Karbon 
Saydamlık Projesi) tarafından iklim ve su kategorilerinde en yüksek 
sıralama olan A listesine ikinci kez layık görüldü” diyerek sözlerini 
tamamladı. 

www.sektorumdergisi.com        Temmuz   July  2018
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Limak Enerji Ailesi İftarda Buluştu

Limak Enerji çalışanları Ramazan Ayı’nda hizmet verdiği dört 
ilde personeliyle iftarda buluştu. İlki Çanakkale’de yapılan iftar 
programı, Balıkesir, Yalova ve son olarak Bursa’da gerçekleştiril-

di. Limak Holding’in enerji şirketlerinden Uludağ Elektrik Dağıtım  

(UEDAŞ) ve Limak Uludağ Elektrik Şirketlerinin düzenlediği iftar 
yemeğine iki şirketin yöneticileri ve çalışanları aileleriyle birlikte 
katıldı.

Aytac, Ailelere Teşekkür Etti

İftar organizasyonunda konuşan Limak Uludağ Elektrik Genel Mü-
dürü Ali Erman Aytac, yapılan güzel çalışmalarla şehirlerimizin 
karanlıklardan kurtulup aydınlanmasına katkıda bulunduklarını 
ifade ederek, “Önce ailemizi, sonra işimizi, sonra da ülkemizi daha 
müreffeh bir hale getirmek bizlerin elinde. Sizin gibi değerli çalış-
ma arkadaşlarına sahip olduğumuz için gurur duyuyor, sizlere bu 
motivasyonu ve desteği verdikleri için ailelerinize de şükranlarımı 
sunuyorum” diye konuştu.

Gümüşlü: “Birlik Beraberliği Güçlendiriyor”

Ardından sözü alan UEDAŞ Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü ise, 

Ramazan Ayı’nın önemine değinerek, “Çalışanlarımızla ve onların 
aileleriyle birlikte iftar yapmak bizlere büyük mutluluk veriyor. 
Bu tür organizasyonları gerçekleştirmekteki asıl amacımız, çalı-
şanlarımızla birebir ilişkileri geliştirmek ve bu güzel atmosferde 

kaynaşmayı sağlamak” diye konuştu. Hareketli ve yoğun iş tempo-
sunda özveriyle çalışan tüm çalışanlarına emekleri ve iftar yemeğine 
katılımları için teşekkür eden Gümüşlü, konuşmasını yaklaşan Ra-
mazan Bayramı’nı kutlayarak sonlandırdı.

Hep Birlikte Oruçlarını Açtılar

UEDAŞ Çanakkale İşletme Müdürü Gökay Fatih Danacı, Limak Uludağ 
Elektrik Perakende Bölge Müdürü Gökhan Vanlıoğlu’nun yanısıra, iki 
şirketin yöneticileri ve idari ve teknik personellerin aileleriyle birlikte 
oruçlarını açtığı iftar organizasyonuna yaklaşık 400 kişi katıldı.

İftar yemeği organizasyonunda fasıl ve Hacivat - Karagöz geceye ayrı 
bir renk kattı. 

Bünyesinde yaklaşık 2 bin 500 kişiyi istihdam eden UEDAŞ ve Limak 
Uludağ Elektrik’in çalışanlara yönelik düzenlediği iftar yemeklerinin 
önümüzdeki günlerde de devam edeceği ifade edildi.
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Zorlu Enerji’nin Elektrik Dağıtım Altyapısı 
Yatırımlarına Uluslararası Finansman Desteği

Uluslararası finans kuruluşlarından Zorlu Enerji’ye yeşil ışık. Zorlu 
Enerji, enerji dağıtımı alanındaki yatırım projelerini destekle-
mek üzere aralarında EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) 

ve IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ve FMO’nun (Hollanda Kalkınma 
Bankası) da olduğu uluslararası kuruluşlardan ve yerel bankalardan, 
toplamda 330 Milyon USD karşılığı Türk Lirası’nı bulacak finansman 
desteği sağladı.

Zorlu Enerji, Şubat 2017 itibarıyla hisselerini devraldığı Osmangazi 
Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (OEDAŞ) faaliyetlerinde altyapı yatırımlarını 
gerçekleştirmek üzere aralarında Avrupa İmar ve Kalkınma Banka-
sı (EBRD), Dünya Bankası iştiraki olan Uluslararası Finans Kuruluşu 
(IFC) ve Hollanda Kalkınması Bankası’nın (FMO) olduğu itibarlı ulus-
lararası finans kuruluşları ve yerel bankalardan toplam tutarı 330 
Milyon USD karşılığı Türk Lirası’nı bulacak Proje Finansman Sözleş-
meleri imzaladı. 

Yüzde 100 Türk Lirası olarak sağlanan uzun vadeli finansmanın, Af-
yonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerini içine alan 
elektrik dağıtım bölgesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) tarafından belirlenen altyapı yenileme yatırım harcamala-
rında kullanılması hedefleniyor. 

Bu adımın Zorlu Enerji Grubu’nun uzun vadeli finansal kaynak ya-
ratma vizyonu kadar Türkiye ekonomisine yönelik uluslararası gü-
veni yansıttığını belirten Zorlu Enerji Mali İşler Direktörü Elif  Yener, 
açıklamasını şöyle sürdürdü: “Zorlu Enerji olarak şimdiye kadar farklı 
yenilenebilir enerji projelerimizde hayata geçirdiğimiz uzun vadeli 
borçlanma ve yeni kaynaklar üzerinden uluslararası finansman 
sağlama stratejimizi, yüzde 100 oranında dolaylı iştirakimiz olan 
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ile elektrik dağıtım altyapılarının 
yenilenmesi alanına taşımaktan memnuniyet duyuyoruz.

Dünyanın en itibarlı uluslararası finansman kuruluşlarından Türk 
Lirası karşılığı sağladığımız ve geri ödemesini de Türk Lirası olarak 
gerçekleştireceğimiz krediye 110 Milyon Dolar karşılığı TL düzeyinde 
EBRD, 80 milyon Dolar karşılığı TL düzeyinde IFC, 65 Milyon Dolar 
karşılığı TL düzeyinde FMO katkı sunacak. Kalan tutar ise yerel ban-
kalardan sağlanacak.”

“Yıllık 30 Bin Ton Karbon Salımının Önüne Geçeceğiz” 

EBRD, IFC ve FMO gibi çok uluslu ve kalkınma bankalarının özellikle 
sürdürülebilir ve ekonomiye katkı sağlayan enerji projelerine kaynak 
ayırdığını belirten Yener, “Zorlu Enerji olarak geçtiğimiz yıldan bu 
yana Osmangazi Elektrik Dağıtım Bölgesi altyapılarının yenilenmesi 
için gerçekleştirdiğimiz 425 milyon TL düzeyinde yatırımı 2020 yılına 
kadar toplam 330 Milyon Dolar seviyesine çıkaracağız. Bu yatırım-
larla Afyonkarahisar,  Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerimizin 
daha güçlü bir elektrik dağıtım altyapısına kavuşacak. Böylece Os-
mangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. sadece vatandaşlarımıza daha kaliteli 
bir hizmet sunmayacak, aynı zamanda kayıp ve kaçak oranını da 
azaltarak sağlanacak verimlilikle yılda 40 bin ton karbon salımının 
önüne geçecek ve ülkemizin ekonomisine katkı sunmuş olacak” dedi.
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Limak-Konar Enerji Gönen’de GES Yaptı, 
Time Lapse Türkiye Görüntüledi

Limak-Konar Enerji Isparta Gönen’de güneş enerji santrali ku-
ruldu. Santralin kuruluş aşaması Time Lapse Türkiye tarafından 
görüntülendi.

Limak-Konar Enerji’den Isparta’ya GES Santrali

Türkiye’nin en büyük şirketlerinden Limak, yenilenebilir enerji ala-
nındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Limak bu kapsamda Konar Enerji 
ortaklığıyla Isparta Gönen’de 5,7 MWP gücünde Güneş Enerjisi Sant-
rali kurdu.

Santralin Time Lapse Videosunu Time Lapse Türkiye Hazırladı

Santralin kuruluş aşaması Türkiye’nin en büyük time lapse kuruluşu 
olan Time Lapse Türkiye tarafından görüntülendi. Projenin hava çe-
kimlerini de yine Time Lapse Türkiye gerçekleştirdi. Elde edilen time 
lapse ve drone görüntüleriyle de projeyi anlatan bir video hazırlandı.

Büyük Projeler Time Lapse Türkiye’yi Tercih Ediyor

Halen devam etmekte olan Çamlıca TV Radyo Kulesi başta olmak 
üzere, TOKİ Kayapark projesi, Tahincioğlu’nun tüm şantiyeleri, 

Türkiye’nin en büyük alt geçit projesi, Konar ve Limak Enerji’nin sant-
ralleri, Steag RES projesi, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük kanser 
ilacı fabrikası, Erikli-Nestle fabrikası, Türkiye’nin ilk yeşil evi ve daha 
onlarca projenin time lapse çekimleri Time Lapse Türkiye tarafından 
yapılıyor.

Sadece inşaatlar değil, diziler, enerji santralleri, gemi yapımı gibi or-
ta-uzun süreli birçok çekimde Time Lapse Türkiye imzası bulunuyor.

Alanında Türkiye’nin en büyük kuruluşu olan Time Lapse Türkiye, 
uzun süreli time lapse çekimleri ve inşaat çekimlerine özel olarak 
kendi ürettiği Lapser sistemleri kullanıyor.
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Makel Üniversite Seminerleri Tam Gaz Devam  
Makel’s University Seminars Continue w/o Interruption  

Makel Şirketler Grubu, Ankara Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde 
19 Nisan, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde ise 25 
Nisan tarihlerinde sunum gerçekleştirdi. Üniversiteler tara-

fından davet sonucu oluşturulan program başarılı bir şekilde ger-
çekleşti.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafınca onaylı Ar-Ge Merkezi’nde gö-
revli Makel Mühendisleri tarafından gerçekleştirilen sunumlar öğ-
renciler tarafından büyük ilgi gördü. Seminerde mühendisler şirket 
ve ürün tanıtımı Ar-Ge Merkezi ve Yenilikçi çalışmalar hakkında bil-
gilendirmelerde bulundu. 

Ayrıca Makel Smarthome Akıllı Ev ve Otomasyon deney seti ile in-
teraktif bir sunum gerçekleştiren mühendisler, ürünlerin bağlı bu-
lunduğu uluslararası protokol KNX sistemleri yönelik çalışmalar ve 
teknolojik alt yapı öğrencilere aktarıldı.

Makel Holding has recently delivered two presentations, on at the 
Turkish Aeronautical Association University, Ankara, on April 19, and 
the other at Karadeniz Technical University, Trabzon, in April 25. Or-
ganized upon the invitation of the universities, both programs were 
successful in many ways.

Delivered by Makels engineers who are currently working for the 
R&D Center of Makel, a facility certified by the Ministry of Industry 
and Trade, the presentations attracted the attention of the students. 
The company engineers found the chance to introduce Makel and its 
products, the R&D Center and the innovative tasks they currently are 
working on. 

Also finding the time to deliver an interactive presentation using 
Makel’s Smarthome Smart Building & Automation test set, Makel’s 
engineers communicated their work on the international KNX protocol 
systems used in these products and the technological background.

elektrik
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TANAP Türkiye’ye Önemli Sorumluluklar Yüklüyor

Cumhuriyet tarihinin en önemli enerji projelerinden biri olan 
TANAP’ta ilk gaz bugün Türkiye’ye geliyor. Yaklaşık 8 milyar 
dolara mal olan ve “Enerjinin İpek Yolu” tanımlaması yapılan 

projeyi değerlendiren uzmanlara göre ülkemizin dünya enerji piya-
sasındaki elini daha güçlendirecek proje diğer yandan Türkiye’ye çok 
önemli sorumluluklar da yüklüyor. Enerji Ekonomisi Derneği Başka-

nı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 
TANAP’ın Türkiye’nin  avantajlı jeostratejik konumunun değerlendi-
rildiği önemli projelerden biri olduğunu belirtti.

“TANAP, AB’nin Hazar Gazına Türkiye Üzerinden Erişimidir”

TANAP’ı sadece Türkiye ya da Azerbaycan üzerinden değerlendirme-
nin son derece dar ve gerçekten uzak bir yaklaşım olacağına dikkati 
çeken Prof. Dr. Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

“Bu proje, aynı zamanda Türkiye’nin Hazar gazına erişimidir. Hatta 
daha da ötesi, Türkiye üzerinden de Avrupa Birliği’nin Hazar gazı-
na erişimidir. TANAP, gerek ülkemiz için gerekse de AB ülkeleri için 
doğalgaz arzında kaynak çeşitliliğine, arz güvenliğine ve rekabetçi 
piyasa oluşumuna katkı sağlayacak. Bu proje Türkiye’nin doğalgaz 
arzında Azerbaycan’ı ikinci sıraya yükselterek dengeleri yeniden şe-
killendirecek.”

“Enerji Yönetiminde Yeni Bir Dönem Başlıyor”

Kumbaroğlu, bu projenin tamamlanmasının enerji yönetimine yeni 
görev ve sorumluluklar yüklediğine işaret ederek, “TANAP aynı za-
manda yeni projelere de davet çıkartıyor. Bundan sonra Türkiye’nin  
doğalgazda uluslararası bir HUB, yani serbest piyasa koşullarında 

fiyatların oluşacağı bir dağıtım merkezi olma vizyonunu destekleye-
cek yeni projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

“2023 Hedeflerine Enerji Kartıyla Ulaşmak Mümkün”

Türkiye’nin 2023 yılına dair stratejik hedefleri olduğunu hatırlatan 
Kumbaroğlu, şunları söyledi: “Bir taraftan inşası devam eden Türk 
Akım projesinin tamamlanması, diğer taraftan İsrail ve Kuzey Irak 
gazlarını Avrupa’ya taşıyacak yeni projeler.  Sadece bunlar da değil, 
özellikle doğalgazda depolama ve sıvılaştırma tesislerinin yapılması 
ve serbest piyasa modelinin oturtulması gerekiyor. Aynı zamanda 
uluslararası ilişkiler, ulusal çıkarlar ve enerji ekonomisi önceliğinde 
etkin enerji diplomasisi ile şekillendirilmeli.”

TANAP

Bugün Eskişehir’de hizmete açılacak TANAP, ilk etapta 15 bin kişiye 
istihdam sağlayacak. Proje kapsamında ilk etapta 16 milyar metre-
küp gaz taşınacak. Bunun 6 milyar metreküpünü  Türkiye tüketecek, 
kalan miktar Avrupa’ya gönderilecek.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu
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ABB Elektrikli Araçlar İçin En Ekonomik 
Şarj Çözümünü Tanıtıyor

ABB şarj çözümleri portföyünü, evler ve işyerleri için montajı 
kolay bir çözüm olan duvar tipi AC şarj ünitesi ile zenginleştiri-
yor. Toplamda 52 farklı tip içeren yeni duvar tipi AC şarj ünitesi 

portföyü, özel ve iş kullanımı için yüksek kaliteli ve uygun maliyetli 
elektrikli araba şarj çözümü sağlıyor. Bu ürün grubu, ABB’nin kap-
samlı akıllı bina çözümlerini daha da güçlendiriyor. 

Kurması kolay 50’ye 25 cm2’lik tasarımıyla bu şarj ünitesi evlere ve 
ofislere kolaylıkla monte edilebilir. Konaklama sektöründe olduğu 
gibi, müşterilerinin gecelik şarja ihtiyaç duyduğu bina tiplerinde de 
rahatlıkla kullanılabilir. ABB Global Elektrikli Araç Şarj Ürün Grubu 
Başkanı Frank Mühlon şunları söyledi: “Hibrit ve sadece elektrikle ça-
lışan araçların satışındaki artış, işyerleri ve ofisler için basit ve uygun 
maliyetli araç şarj etme talebi yarattı” diye konuştu.
“Şarj etme işlemi, günü kesintiye uğratmamalı, bu nedenle port-
föyümüzü evde ya da işte montajı ve kullanımı kolay duvar tipi AC 
şarj üniteleri ile genişlettik. Sürücüler artık arabalarını gecelik olarak 
prize takıp günlerine devam edebilmenin tadını çıkaracaklar.”
İç ve dış mekan kullanımı için her havaya elverişli sağlam bir muha-
fazayla imal edilen AC şarj üniteleri farklı modellerde mevcuttur, 22 
kW AC 3-faz şarjın yanısıra 4,6 ve 11 kW AC şarj olanağı da mümkün-
dür.  Bütün ABB ürünlerinde olduğu gibi, duvar tipi şarj ünitelerinin 
montajı ve bakımı için uzman yardım, şirketin küresel teknik destek 
hizmetleri yoluyla sadece bir telefon uzaktadır. 

Şarj Üniteleri Kontrol Protokolüyle (OCPP) uyumlu ABB duvar tipi AC 
şarj ünitesi, gelecekteki gelişmelere karşı hazırlıklıdır. Yetkilendirme 
ve yük dengeleme özellikleri desteklenmektedir.
İlave esneklik için duvar tipi şarj ünitesi tip 2 priz, kapaklı tip 2 priz 
veya tip 1 ve tip 2 kablo dahil bir dizi bağlantı imkanı sağlar. Duva-
ra montajın zor olduğu mekanlar için, bir şarj cihazı, arka arkaya iki 

şarj cihazı ve 90 derece açıda iki şarj cihazı montajına imkan tanıyan 
kaidelerde mevcuttur. 
Duvar tipi AC şarj üniteleri, enerji sayacı, yük dengeleme özelliği, iş-
letme ofisi entegrasyonu ve UMYS/3G modem ile birlikte ya da giriş 
seviyesindeki temel özellikli olmak üzere farklı tiplerde mevcuttur. 
Diğer önemli isteğe bağlı özellikler ise; Radyo Frekansıyla Tanımla-
ma (RFID) ve artırılmış güvenlik için kilit yetkilendirme, veri iletişimi 
için sim kartı modelleri, iş sahası ihtiyaçları için giriş akımını sınırla-
yan yazılım,  akıllı bir şekilde kontrol edilen şarj için iletişim ara yüzü 
ve istatistikler, yapılandırma ve erişim yönetimi için web araçları.
Frank Mühlon şunları ekledi: “Duvar tipi AC şarj ünitelerinin piyasaya 
sürülmesiyle, müşteriler bina altyapılarına bağlanan şarj çözümle-
rinden artık faydalanabilecekler. Nerede oturduklarına ve çalıştık-
larına bağlı olmaksızın, ABB artık ihtiyaçlarını karşılayacak akıllı bir 
çözüm sunuyor.” 

elektrik
electric





58

haber

www.sektorumdergisi.com         Temmuz   July  2018

Schneider Electric, Dünya Çevre Günü’nde Dünya 
Kaynaklarındaki Limit Aşımına Dikkat Çekiyor

Dünya Limit Aşımı Günü’nü ileriye taşımak üzere Global Footprint 
Network tarafından geliştirilen ‘Karbon Ayak İzi Hesaplayıcısı’nı 
destekleyen Schneider Electric, Dünya Çevre Günü’nde sürdü-

rülebilir bir gelecek için bireysel ve kurumsal sorumluluk almanın 
önemini vurguluyor. Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında 
uzman olan Schneider Electric, Dünya Çevre Günü’nde Dünya Limit 
Aşımı Günü’nü ileriye taşımak (#MovetheDate) için çağrıda bulundu. 

İnsanlığın doğadan yıllık talebinin, dünyanın bir yıl içinde yeniden 
üretebileceği miktarı aştığı tarih olarak tanımlanan Dünya Limit 
Aşımı Günü, mevcut tüketim alışkanlıklarının değişmesi gerektiğine 

dair önemli bir gösterge. Çünkü yeryüzünde yaşamın sürdürülebilir 
bir şekilde devam edebilmesi için bu tarihin 2050 yılına dek yılda 
ortalama 4,5 gün ertelenmesi gerekiyor. Bugün insanlığın yarattığı 
ekolojik ayak izinin %60’ını oluşturan karbon bileşenini yarıya indir-
mek ise Dünya Limit Aşımı Günü’nü 89 gün erteleyebilir.

Bu konuya dikkat çekmek üzere Global Footprint Network ile iş birli-
ği yapan Schneider Electric, bireylerin kendi çevresel ayak izlerini he-
saplayabildikleri ‘Karbon Ayak İzi Hesaplayıcısı’nı  destekliyor. Şirket, 
bir yandan küresel sürdürülebilirlik hedefleri ile bu alanda önemli 
çalışmalar gerçekleştirirken bir yandan da bireyleri Dünya Çevre 
Günü’nde bireysel önlemler almaya davet ediyor. 

Dünyanın sürdürülebilirliği için hem bireysel hem de kurumsal ola-
rak sorumluluk almanın hayati önem taşıdığına değinen Schneider 
Electric Türkiye “Bugün tüm insanlık olarak dünya kaynaklarını yeni-
lenebilecekleri süreden %50 daha hızlı tüketiyoruz. Bu, tüm yaşamı 
riske ettiğimiz anlamına geliyor. Ancak hep birlikte bu senaryoyu 
tersine çevirebiliriz. 

Schneider Electric olarak akılcı çözümlerle birlikte hareket ederek 
bunu başarabileceğimize inanıyoruz ve bunu kanıtlayan önemli 
başarı hikayelerine imza atıyoruz. Örneğin; genişletilmiş tedarik 
zincirimizde karbon nötrlüğüne olan bağlılığımızın bir parçası ola-
rak 2017 yılında RE100 üyesi olduk ve 2020 yılına kadar %80 yenile-
nebilir enerji kullanıyor olma hedefine odaklandık. Lojistik kaynaklı 
CO2 emisyonunu 2015-2017 arasında %10 azalttık. 

2020’ye kadar her yıl enerji tüketimini %3,5 oranında azaltmayı ta-
ahhüt ediyoruz. Aynı zamanda 2015-2017 yılları arasında 3 yıl için-
de 190 tesis, çöp sahalarına sıfır atığa doğru hedefini benimsedik. 
Bu program sayesinde metal atıkların %99’unu geri kazanıyoruz ve 
metal olmayan atıkların sadece %3’ünü çöp sahasına gönderiyoruz. 
Tüm bunlar tutkuyla çalıştığımızda neler başarabileceğimizin kanıtı 
ve biz de bu yıl Dünya Çevre Günü’nde herkesi, ekolojik ayak izinin 
sorumluluğunu almaya ve dünyamız için bir adım atmaya davet edi-
yoruz” yorumlarında bulundu.
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CK Enerji Akdeniz’den  E-Arşiv Fatura Dönemi

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, e-arşiv fa-
tura uygulaması başlattıkların belirterek, “Uygulamayla elektrik 
aboneleri kağıt fatura biriktirmekten kurtulacak. Doğanın ve 

çevrenin korunmasına destek vereceğiz” dedi.

CK Enerji Akdeniz Elektrik, kağıt fatura uygulamasını sona erdirmek 
için çalışma başlattı. E-arşiv fatura uygulamasını başlatan CK Ener-
ji Akdeniz Elektrik, müşterilerine elektrik faturalarını kağıt yerine 

e-posta ile gönderiyor. Müşterilerinin bu yöndeki taleplerine hızla 
yanıt vermek isteyen şirket, internet sitesinde oluşturduğu www.
ckakdeniz.com.tr/E-Arsiv-Fatura adresi üzerinden şubeye gitmele-
rine gerek kalmadan başvuruları kabul ediyor.

Yılda 100 Ağacı Kurtarmak Mümkün

CK Enerji Akdeniz Elektrik tarafından yapılan araştırmaya göre; bir 
çam ağacından 73 bin A4 kağıdı üretiliyor. Her A4 kağıt 3, bir ağaç ise 
219 elektrik faturası demek. CK Enerji Akdeniz Elektrik’in 1,7 milyon 
aboneye elektrik faturası bastığı düşünüldüğünde e-arşiv fatura ile 
ayda 8, yılda ise yaklaşık 100 ağacı kurtarmak mümkün.

‘Müşterilerimiz Doğayı Korumaya Destek Oluyor’

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, kendilerini 
sadece elektrik satan değil, toplumsal fayda yaratan bir şirket ola-
rak konumlandırdıklarının altını çizdi. “Topluma, çevreye ve ülkeye 
değer katmamız gerek” diyen Erol Değerli, “Ağaçlarımızı korumak 
üzere geliştirdiğimiz e-arşiv fatura ile müşterilerimiz birikmiş kağıt 

fatura derdinden kurtulup faturalarının kaybolma riskini ortadan 
kaldırırken doğayı ve çevreyi korumaya destek de veriyor. 

Kısa vadede hedefimiz 400 bin müşterimizin e-arşiv fatura’ya geç-
mesini sağlamak. Bu da her ay 2 ağacı kesilmekten kurtarmak an-
lamına geliyor. Araştırmalara göre tek bir ağaç yılda 114 kilogram 
oksijen üretirken, 2 olgun ağaç 4 kişilik bir ailenin yıllık ihtiyacı 
kadar oksijeni karşılıyor. Bir ağacın yaklaşık 15-20 yılda yetiştiği 

düşünüldüğünde e-arşiv fatura bölgemiz, ülkemiz ve dünya için çok 
değerli bir çalışma” dedi.

“Orta Vadede Kağıdı Hayatımızdan Çıkaracağız”

Kağıttan dijital ortama geçme çalışmalarının şirket içinde de devam 
ettiğine işaret eden Erol Değerli, “Şirket olarak tüm evraklarımızı di-
jital ortama taşıyoruz. Bundan sonra da atacağımız adımlarla şirket 
içinde kâğıt israfını hayatımızdan çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

Elmalı’ya Hatıra Ormanı Kuruyor

Çevre dostu elektrik tüketicilerine yönelik Mayıs 2017’de “Enerjim 
Organik” tarifesi de hazırlayan CK Enerji Akdeniz Elektrik, “Enerjim 
Organik’ tarifesini seçen her abone için bir fidan dikerek, yeşil ge-
lecek sertifikası vermeye başladı. Mart 2018’de söz konusu tarifeyi 
tercih eden 1000 müşterisi için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 
tarafından Elmalı’da belirlenen alanda 1000 fidan diken şirket, bu 
sayıyı 10 binlere çıkarmayı ve bölgeye bir hatıra ormanı kazandır-
mayı hedefliyor.
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Elektrikli Araç Sayısı Yüzde 55 Arttı

2017 yılında dünya genelindeki elektrikli araç sayısı 2016 yılına 
oranla yüzde 55 artış gösterirken, toplam araç sayısının 3 Mil-
yonun üzerine çıktığı saptandı. Medya takibinin öncü kurumu 

Ajans Press, dünya genelinde kullanılan elektrikli araç sayılarına yö-
nelik yapılan araştırmayı inceledi.

Ajans Press’in Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerinin yanısıra 
medya yansımalarından da derlediği bilgilere göre, 2017 yılındaki 
elektrikli araç sayısı 2016 yılına oranla yüzde 55 artış gösterdi. 
Böylelikle, 2017 yılında elektrikli ve plug-in hibrid araç kullanımının 
3 Milyon 109 bin 50 olduğu saptandı. Bu rakamın 2016 yılında ise 2 
Milyon civarında seyrettiği belirlendi.
En Çok Satış Çin’de Gerçekleşti
ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, 
elektrikli araçlarla ilgili medyaya yansıyan haber adetleri de belli 

oldu. 2017-2018 yıllara arasında elektrikli araçlarla ilgili 4 bin 886 
haber yansıması tespit edildi. 
Raporda, 2017 yılında Çin’de 600 bin civarında elektrikli araç satışı-
nın gerçekleştiği açıklanırken, geçen yıl elektrikli araç sayısının bu 
kadar çok artmasında Çin’in çok büyük rolü olduğu görüldü. 

ABD’de de ise elektrikli araç satışının 300 bin sınırına yaklaştığı sap-
tandı. Bununla birlikte, Avrupa’daki en büyük payın, elektrikli araç 
oranı yüzde 39 olan Norveç’e ait olduğu belirlendi. 
Norveç’i yüzde 12 ile İzlanda takip ederken, listenin ilk beşinde yer 
alan diğer ülkeler İsveç, Çin ve Almanya olarak kayıtlara geçti. Elekt-
rikli araç kullanımı giderek artarken buna paralel olarak özel şarj is-
tasyonlarının da düzenli bir şekilde arttığı görüldü. 3 Milyon sınırına 
gelen halka açık istasyon sayısının ise sadece yüzde 25’inde hızlı şarj 
özelliği olduğu tespit edildi.
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Elektrikli Otomobil Dizel ve Benzinliden Daha Ucuz

21 Avrupa ülkesinin B ve C segmenti otomobillere toplam sahip 
olma maliyetlerini kapsayan rapora göre (Yakıt, amortisman, 
vergiler, sigorta ve bakım gibi maliyet kalemleri de hesaba ka-

tılarak) elektrikli araçlar Norveç ve Hollanda’da dizel veya benzinli 
araçlardan daha ucuz hale geldi.

LeasePlan, 21 Avrupa ülkesinin B ve C segmenti bir araca toplam sa-
hip olma maliyetlerinin detaylı analizini kapsayan raporu yayımladı. 
Rapor, Avrupa otomobil pazarında elektrikli araçların rekabet açısın-
dan dizel ve benzinli araçlarla arasındaki makası hızla kapattığını 
ortaya koydu. Buna göre, elektrikli araçların Norveç ve Hollanda’da 
dizel veya benzinli araçlardan daha ucuz hale geldiği görülürken, 
İtalya’nın elektrikli araç kullanmak için en pahalı Avrupa ülkesi ol-
ması dikkatleri çekti.

Avrupa’da bir otomobile toplam sahip olma maliyetinin aylık ortala-
ma 616 Euro olarak ortaya koyulduğu raporda, elektrikli araca sahip 
olmanın maliyetinin ise ortalama 819 Euro olduğu ifade ediliyor.

Otomobil Maliyet Endeksi’nin ortaya koyduğu sonuçları değerlen-
diren LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “İyi haber şu 
ki, elektrikli araçlar şu anda farklı Avrupa ülkelerinde sürücüler için 
uygun maliyetli seçenekler olarak öne çıkıyor”. 

Elektrikli araçların daha ulaşılabilir ve etkin bir alternatif olabilme-
si için kanun koyucuların vereceği vergi ve şarj alt yapısı destekleri 
çok önemli. Unutmamalıyız ki elektrikli araçlar iklim değişikliği ile 
mücadele etmek için en iyi yollardan biri ve bu çevre dostu araçlara 
herkes ulaşabilmeli” ifadelerini kullandı.

Elektriklide En Pahalı İtalya, En Ucuz Macaristan

LeasePlan Otomobil Maliyet Endeksi’ne göre, fosil yakıtlı bir araç kul-
lanmak için en pahalı ülke konumunda Norveç bulunuyor. Norveç’te 
elektrikli bir otomobile sahip olmanın maliyeti aylık 670 Euro iken, 
dizel bir araca sahip olmanın aylık gideri 722 Euro, benzinli bir araca 
sahip olmanın maliyeti ise 731 Euro.

Hollanda’da da elektrikli araçlar dizel araçlardan daha ucuz konum-
lanıyor. Ülkede, aylık kullanım maliyeti dizel için 861 Euro iken elekt-
rik araçlar için ayda 829 Euro olarak dikkat çekiyor. Öte yandan Av-
rupa genelinde aylık maliyetleri 600 Euro ila 900 arasında değişiklik 
gösteren elektrikli otomobillerin en uygun olduğu ülkelerin başında 
597 Euro ile Macaristan gelirken, İtalya 986 Euro ile elektrikli araç 
kullanmak için en pahalı ülke konumunda.

Türkiye’deki Maliyetler

İtalya, Finlandiya ve Belçika’daki sürücüler Avrupa’daki en yüksek 
toplam sahip olma maliyetine sahipken; İrlanda, Polonya ve İsviç-
re’deki sürücüler en düşük toplam sahip olma maliyetine sahip olan 
ülkeler olarak ön plana çıkıyor.

LeasePlan Otomobil Maliyet Endeksi’ne göre, Romanya benzinli bir 
otomobil kullanmak için 353 Euro ile en uygun ülke konumunda yer 
alıyor. LeasePlan raporunda ayrıca, Türkiye’de benzinli bir otomobile 
sahip olmanın aylık maliyetinin 492 Euro, dizel bir otomobile sahip 
olmanın aylık maliyetinin ise 519 Euro olması dikkatleri çeken so-
nuçlar arasında bulunuyor.

Elektriklinin Vergisi Daha Yüksek

Yakıt maliyetlerinin de yer aldığı raporda, Avrupalı sürücüler benzinli 
bir otomobil için ortalama 110 Euro, dizel için ise 78 Euro tutarında 
bir aylık harcama gerçekleştiriyorlar. 

Elektrikli araçlar ise ortalama 39 Euro elektrik harcayarak bir kez 
daha yakıttan büyük tasarruf sağladığını ortaya koyuyor. Ancak 
elektrikli araç sürücülerinin Avrupa’da sanılanın aksine daha fazla 
vergi ödedikleri belirtilen LeasePlan Otomobil Maliyet Endeksi’nde, 
ortalama bir elektrikli otomobil sahibinin daha yüksek satın alma 
fiyatları nedeniyle yol vergisi ve KDV olmak üzere ayda 131 Euro 
ödediği, bu rakamın benzinli araçlar için ortalama 104 Euro ve dizel 
için ortalama 108 Euro olduğu öne çıkıyor.
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Günsan’ın Yeni Şalt Ürünleri Daha Fazla Güvenlik ve 
Performans Sunuyor

Günsan’ın Valta serisindeki yeni şalt ürünleri, akıllı tasarımları 
ve mükemmel performansları sayesinde geniş kullanım alanı 
sağlıyor. Yenilikçi ürün ve çözümleri ile sektörde fark yaratan 

Günsan’ın, yeni nesil üretim teknolojisi ile 3kA’den 6kA’e çıkan Valta 
serisindeki otomatik sigortaları, daha yüksek ve kesintisiz perfor-
mansı ile kullanıcılar için muhteşem bir deneyim sağlıyor. 

6kA otomatik sigorta ürünleri ile müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını 
ekonomik olarak karşılayan Günsan’ın yeni Valta serisi, aynı zaman-
da daha fazla mekaniksel ve elektriksel dayanıklılık performansı ser-
giliyor. Ayrıca yeni otomatik sigortalar, kontak dizaynları sayesinde 
daha kısa sürede güvenli kesme yapıyor. Bu sayede ürünler, yaşam 
alanları için güvenli ve uzun ömürlü bir koruma sağlıyor. Yeni seri 
şalt ürünleri eksiksiz ürün gamı ile daha geniş kullanım alanı sunar-
ken, daha etkin bir stok yönetimine de imkan veriyor.

Otomatik sigorta ürünlerinin yanı sıra Günsan’ın yeni şalt ürün port-
föyünde bulunan kaçak akım koruma anahtarı, kompakt şalter, kon-
taktör ve termik röle de güvenliği ve performansı bir arada sunuyor.

Günsan’ın yeni nesil şalt ürünleri, Çin’de yer alan 357.000m2’lik 
yerleşim alanı, 2 Ar-Ge ve 1 inovasyon merkezi ve 10.000’ den fazla 
çalışanı ile senede ortalama 1 milyar kutup otomatik sigorta üretim 

kapasitesine sahip küresel çaptaki grup firma üretim tesisinde, son 
teknolojiyle tam otomasyona sahip hatlarda üretiliyor.

Uluslararası standartlara uygun olarak üretilen ürünler kısa devre 
testleri de dâhil olmak üzere eksiksiz test ekipmanları ile donatılmış 
laboratuvarlarda test ediliyor. 

Türkiye’de satışa sunulan yeni nesil ürünler ayrıca TSE tarafından de-
netlenip ve sertifikalandırılıyor.
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GENSED’in Yeni Başkanı Halil Demirdağ: Güneş 
Enerjisi Sektörü Büyürse Türkiye Daha Hızlı Gelişir

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği’nin (GENSED) 
Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Halil Demirdağ, “Güneş enerjisi 
sektörü ne kadar büyürse, ekonomimiz de o kadar hızlı büyür. 

Bu büyük fırsatı kaçırmayalım. Hep birlikte güneşin ekonomimizi 
canlandırması için çalışalım” dedi.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği’nin (GENSED) Yöne-
tim Kurulu Başkanlığını üstlenen Halil Demirdağ, ilk açıklamasında 
Türkiye’nin güneş enerjisi alanındaki potansiyeline dikkat çekti. 

Güneş enerjisi sektörünün önemli yatırımcılarından Smart Energy’ 
nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Demirdağ, GENSED olarak sektörün 
gelişiminde önemli bir rol üstleneceklerini vurgularken, “Cari açık-
tan istihdama kadar pek çok olumlu yansıması olan bu potansiyelin 
değerlendirilmesi için çalışacağız. Çünkü güneş sanayisi ne kadar 
büyürse, Türkiye ekonomisi de o kadar hızlı gelişir” dedi.

GENSED’in 24 Mayıs’ta gerçekleşen 5’inci Olağan Genel Kurul Toplan-
tısı’ nın ardından bir değerlendirme yapan Halil Demirdağ, önceki 
başkan Prof. Dr. Şener Oktik ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür 
ederek, yeni döneme ilişkin hedeflerini paylaştı. 

Güneş enerjisi alanında Türkiye’nin değerlendirilmeyi bekleyen çok 
büyük bir potansiyeli olduğuna dikkat çeken Demirdağ, güneş ener-
jisi sanayicilerini bir araya getiren GENSED’in bu potansiyelin değer-
lendirilmesi için önemli katkılarda bulunacağını dile getirdi. 

Demirdağ, sözlerine şöyle devam etti:  “Türkiye’de güneş enerjisi ala-
nında yatırım yapan sanayiciler olarak bizim ülkemizin geleceği için 
çok önemli bir misyonumuz var. Eğer ülkemiz güneş enerjisi alanın-
daki şansını daha iyi kullanırsa kaynaklarımızın yurtdışına çıkması 
önlenebilecek ve cari açık gelecek nesillerin sırtına yük olmaktan

çıkacaktır. Kurulan her 10 MW’lık güneş enerjisi santrali yıllık 1 Mil-
yon Dolar değerinde petrol ve doğalgaz karşılığı elektrik üretimine 
eşit. 

Panellerin 30 yıla kadar ömrü olduğu düşünülürse bu rakam 30 Mil-
yon Dolar’a ulaşıyor. Bu yıl 5 bin MW’dan fazla güneş enerjisi santra-
linin devreye girmesi, 500 Milyon Dolar değerindeki elektriğin doğal 
bir kaynak olan güneşten üretilmiş olması anlamına geliyor. Üstelik, 
gökyüzünü görebildiğimiz her yerde elektrik üretebilen güneş ener-
jisi teknolojisine yatırım yapmak yeraltındaki kaynakları aramaktan 
ve değerlendirmekten çok daha az maliyetli. 

Güneş enerjisi teknolojilerine verilecek destek, ekonomimizin en 
zayıf halkası olan cari açık sorunun çözülmesine katkı sağlayacak ve 
milli enerji politikalarının güçlenmesine yardımcı olacaktır. 

Temiz enerji demek, doğalgaz ve kömürde dışa bağımlılığımızın 
azalması ve böylece ekonomimizin katlanarak gelişmesi demek. Bu 
büyük fırsatı kaçırmayalım ve hep beraber güneşin ekonomimizi can-
landırması için çalışalım.” 
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Hedef; Dünyada Söz Sahibi Olmak

Güneş enerjisinin yeni fırsatları beraberinde getiren ciddi bir iş kolu 
olarak geliştiğine işaret eden Demirdağ, şunları söyledi: “Bu sektör 
enerji bağımsızlığına ve cari açığın kapanmasına katkıda bulunma-
nın yanı sıra, yeni pazarlar açarak yeni istihdam imkanlarının oluş-
masını da sağlayacaktır. 

Enerjiyi yerin altında değil, gökyüzünde aramalıyız. Gökyüzünü gö-
rebildiğimiz her yerden elektrik üretebilen güneş teknolojinin peşini 
bırakmamalıyız. Biliyoruz ki işimiz hiç kolay değil ama Türkiye’deki 
güneş enerjisi sektörünün daha da büyüyüp güçlenmesi, inovasyo-
nu, Ar-Ge’si ve yüksek kalitesiyle adından söz ettirmesi için elimiz-
den geleni kararlılıkla yapmaya hazırız. 

Türkiye’yi, tüm dünyada en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji kay-
nağı olan güneş enerjisi alanında dünya çapında söz sahibi yapmak 
adına azimle çalışacağız. En büyük hedeflerimizden biri de bu.”

Demirdağ, GENSED olarak sektörü ilgilendiren konularda aktif rol 
alacaklarını ve yatırımcıların sesi olacaklarını dile getirerek, “Sektörde 

faaliyet gösteren diğer derneklerle de uyum içinde çalışarak birbirini 
tamamlayıcı çalışmalar yapacağız. Sektörümüze ve ülkemize katkı 
sağlayabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

GENSED’in Yeni Yönetimi İş Başı Yaptı

Halil Demirdağ’ın Başkan olduğu GENSED’de Başkan Yardımcılıklarını 
Artun İstepan Şabciyan (Staubli Bölüm Müdürü), Evren Evcit (Zorlu 

Enerji Genel Müdür Yardımcısı), Mustafa Herdem (Else Enerji Genel 
Müdürü), Tolga Murat Özdemir (Konar Enerji CEO’su) üstlendi. Say-
manlık görevine Cemil Tolun’un (Solaredge Ülke Müdürü) seçildiği 
GENSED’in yeni yönetiminde ayrıca şu isimler yer aldı: 

Arda Yalı (Elin Elektrik CEO’su), Hakan Daltaban (IBC Solar Genel Mü-
dürü), Mehmet Cemil Çetin (Halk Enerji Direktörü), Doç. Dr. Mustafa 
Tırıs (T-Dinamik Genel Müdürü) ve Nevzat Taşkın (Vergo Genel Mü-
dürü).

Üç dönemdir yönetim kurulu başkanlığını yürüten Prof. Dr. Şener 
Oktik de GENSED Onursal Başkanı olarak seçildi.
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Jeotermal Enerjinin Bugünü ve Geleceği 
Masaya Yatırıldı

Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Mü-
dürü Ali Kındap: “Jeotermal enerjiyle Türkiye’de 3 Milyon hane-
nin enerji ihtiyacı karşılanıyor. Fosil yakıt ithalatını azaltmaya 

yönelik katkısı çok büyük. Teşvik mekanizmasının devam etmesiyle 
jeotermal enerji 2021-2040 yılları arasındaki dönemde ülke ekono-
misine toplam 5 Milyar Dolar fayda sağlayabilir.” 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından bu yıl 28’incisi düzen-
lenen İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Semineri ve Sergisi’nde, üniversite 
ile özel sektörden paydaşlar bir araya gelerek petrol, doğal gaz ve 
jeotermal enerji alanlarında öne çıkan konuları ele aldılar. Etkinliğe 
“Yatırımcı Gözüyle Türkiye’de Jeotermalin Bugünü ve Geleceği” baş-
lıklı sunumuyla katılan Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan 
Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap, jeotermalin Türkiye’nin en önem-
li yerli ve milli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olduğunu 
belirterek şöyle konuştu: “Nisan 2018 verilerine göre dünyada jeo-
termal enerji alanında 14 bin MW üzerinde kurulu güç var. Türkiye 
hali hazırda 1155 MW jeotermal kurulu gücüyle dördüncü sırada yer 
alıyor. Toplam enerji kurulu gücünün yüzde 1,3’ü, yıllık üretiminin 
ise yüzde 1,8’i jeotermal kaynaklardan sağlanıyor. 3 Milyon hanenin 
enerji ihtiyacını jeotermal enerji sağlıyor. Bunun fosil yakıt ithalatını 
azaltmaya katkısı çok büyük.”

Gelecek Dönemde Ülke Ekonomisine 5 Milyar Dolar Katkı

Jeotermal enerjinin ekonomiye katkısını ele alan Kındap, sektörün 
mevcut kurulu güç için sondaj maliyeti hariç şimdiye kadar 2,5 Mil-

yar Dolar yatırım yaptığını söyledi. Bu yatırımın ülke ekonomisine 
yaklaşık 1,75 Milyar Dolar katkı sağladığını belirten Kındap, “Jeoter-
mal enerji yatırımlarında yüzde 70 oranında yerli aksam ve hizmet 
kullanılıyor. Yatırımların devam etmesiyle bu oranın yüzde 90’lara 
çıkması mümkün. Sektör ayrıca kurulu tesislerde 1600 kişiye istih-
dam sağlıyor ve bu sayı yeni santral kurumlarında 3500 kişiye çıkı-
yor” açıklamasında bulundu. 

Kındap, sektörün büyümesini sürdürülebilmesi için teşviklerin de-
vam etmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek şu açıklamada 
bulundu: “Teşvikler 2030 yılına kadar devam ederse, jeotermalin 
ekonominin yanında enerji fiyatlarına da olumlu katkısı olabilecek. 
Yatırımlara bağlı olarak enerji fiyatları aşağı inerken ve maliyet dü-
şecek. Teşvik mekanizmasının devam etmesiyle jeotermal enerji 
2021-2040 yılları arasındaki dönemde ülke ekonomisine toplam 5 
milyar dolar fayda sağlayabilir. Aynı zamanda 4000MW kurulu jeo-
termal güce ulaşarak dünyada ilk sıraya yerleşmemiz mümkün.” 

Uzun Ömürlü Santraller

Jeotermalin fosil yakıtlara göre çok daha temiz ve çevreci enerji kay-
nağı olduğunun altını çizen Kındap, bu alana yatırımların enerjinin 
yanı sıra seracılık, sağlık, turizm gibi farklı alanlarda da değer ya-
rattığını kaydetti. Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre düşük 

oranda arazi kullanılmasının da olumlu noktalardan biri olduğunu 
dile getirerek santral yapılarıyla ilgili de şunu söyledi: “Diğer enerji 
santralleri ortalama 20-30 sene ömre sahipken, jeotermal santral-
lerde bu süre 40-50 seneye çıkıyor. Dünyada bu kadar süre çalışan 
örnekler var. İşletmesini üstlendiğimiz Kızıldere 1 Jeotermal Enerji 
Santrali 35 yıla yaklaşan faaliyet süresiyle bunun Türkiye’deki en iyi 
örneklerinden biri. Bu da jeotermal enerjiye yapılan yatırımları bir-
çok noktada olumlu kılıyor.”

Kındap, jeotermal santrallerinin işletme maliyetlerine ilişkin detay-
ları da sunumunda paylaştı. Panel sonunda Kındap’a Zorlu Enerji’nin 
panele katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

elektrik
electric

Zorlu Enerji Yatırımlar İşletme ve 
Bakımdan Sorumlu 

Genel Müdürü Ali Kındap
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Schneider Electric, Kurumsal Üye Olarak 
Newcities Vakfı’na Katıldı

Schneider Electric, NewCities Vakfı’nın yeni kurumsal üyesi oldu.
Vakfın mütevelli heyetine ise Schneider Electric Orta Doğu ve 
Afrika Bölge Başkanı Caspar Herzberg katıldı. 

Şirket ayrıca dünyanın önde gelen kentsel kalkınma toplulukların-
dan Greenfield Cities Alliance’ta da yerini aldı. 

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schne-
ider Electric, NewCities Vakfı tarafından kurumsal üye ilan edildi. 
Vakfın amacı şehirleri çok daha akıllı, sağlıklı ve canlı hale getirmek 
olarak niteleniyor. 

Üyelikle beraber Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Bölge Baş-
kanı Caspar Herzberg de NewCities’in mütevelli heyetine katıldı. 
Akademi dünyasından, kamusal ve özel sektörlerden gelen, dünya 
çapında tanınmış liderlerden oluşan heyet, vakfın projelerine strate-
jik rehberlik ve destek sağlıyor.  

Bu gelişmelere dair açıklama yapan NewCities Foundation Başkanı 
John Rossant; “Schneider Electric’i, şehirleri yaşanacak daha iyi yer-
lere dönüştürme tutkumuzu paylaşan küresel şirketler, yenilikçi giri-
şimler, önde gelen akademik ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardan 
oluşan ağımıza dahil etmiş olmaktan ötürü oldukça mutluyuz. 

Schneider Electric, daha akıllı, enerji kullanımı açısından daha 
verimli şehirler için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler bulma ko-
nusunda bir dünya lideridir. Şehirlerin en büyük güçlüklerle nasıl 
mücadele edebileceklerine dair küresel bir diyalog oluşturmak üzere 
Caspar Herzberg ve ekibiyle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle 
bekliyorum” dedi.

Schneider Electric’in Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Caspar Herz-
berg ise; “Akıllı bir şehir inşa etmenin temelinde, teknik tarafların 
ötesinde unsurlar bulunmaktadır. Geleneksel örgütsel siloların öte-
sine geçerek, ortak bir amaç doğrultusunda çalışan paydaşlar ara-
sında bir iş birliği geliştirmek şarttır. 

New Cities Vakfı bu konuyu, hükümetten, endüstriden, üniversite-
lerden ve sivil toplumdan karar vericileri bir araya getirerek çözüyor. 
Günümüzün kentsel sorunlarıyla enerji, mobilite, sürdürülebilirlik 
ve refah- başa çıkma konusundaki bu işbirlikçi yaklaşım Schneider 
Electric için büyük önem taşıyor ve biz yarının şehirlerini inşa etmek 
için birlikte çalışırken bu yaklaşımdan yararlanmak için sabırsızlanı-
yoruz” şeklinde konuştu.

Aynı zamanda şirket, kentsel kalkınma topluluğu Greenfield Cities 
Alliance’a da kabul edildi. Greenfield Cities Alliance, gelişmemiş 
bölgelerde kentsel kalkınma konusunda dünyanın önde gelen top-
luluğu. Topluluğun amacı ise yeni şehir liderleri için yeni fikirler, top-
luluk oluşturma, kaynak ve iş birliği geliştirme konularında destek 
sağlamak. 

Schneider Electric Orta Doğu ve 
Afrika Bölge Başkanı Caspar Herzberg
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CK Enerji Çamlıbel’den Öğrencilere Hediye Elektrik

CK Enerji Çamlıbel Elektrik; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas Be-
lediyesi ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) iş birliğiyle 
elektrik ve su tasarrufu hakkında farkındalığı artırmak amacıyla 

düzenlenen slogan yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllen-
dirdi.

2018’i enerji tasarrufu yılı ilan ederek elektrik ve su tasarrufu konu-
sunda farkındalığı artıracak etkinlikler gerçekleştirilmesi için İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Sivas Belediyesi ve ÇEDAŞ ile Mart ayında pro-
tokol imzalayan CK Enerji Çamlıbel Elektrik, etkinlikler kapsamında 
düzenlenen elektrik ve su tasarrufu konulu slogan yarışmasında de-
receye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Düzenlenen ödül törenine Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet 
Özaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, CK Enerji 
Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, ÇEDAŞ Genel 
Müdürü Ahmet Sait Akboğa ve yarışmada dereceye giren öğrenciler 
katıldı.

Ödül töreninde konuşan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü 
İbrahim Yalçın Tekin, enerjinin etkin ve verimli kullanılmasını sağ-
lamak, enerji tasarrufu hakkında farkındalığı artırmak ve öğrenci-
lerde enerji tasarrufu ile ilgili bilinç oluşturmak için çeşitli etkinlik-
ler gerçekleştirmek amacıyla Sivas Belediyesi, Sivas İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve ÇEDAŞ ile Mart ayında bir protokol imzaladıklarını 
söyledi. Tekin, “Öğrencilerin oldukça yoğun ilgi gösterdiği yarışma 
kapsamında hazırlanan sloganlar Türkçe öğretmenlerinden oluşan 
bir komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu. Birbirinden 
kıymetli 286 sloganın yer aldığı değerlendirmede en yüksek puanı 
alan ilk üç sloganı üreten öğrencilerimiz ve mansiyon ödülü kazanan 
öğrencilerimiz belirlendi. Öğrencilerimize ödüllerini ve hediyelerini 
takdim edeceğiz. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür 
eder, ödül alan öğrencilerimizi tebrik ederim” diye konuştu. Konuş-
maların ardından birinciye 750, ikinciye 500, üçüncüye ise 250 ki-
lowatt saat elektrik enerjisi kullanımı hediye edildi. Kaynak: haberler.com
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İhracatını Yüzde 37 Artıran Plastik Makineleri 
Üreticileri, Plast 2018’de Hedef Büyüttü

Her yıl 35 Milyar Euro imalat kapasitesiyle başlıca yatırım malları 
arasında gelen plastik ve kauçuk işleme makineleri sektörünün 
öncü firmaları 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Milano’ 

da düzenlenen Uluslararası Plastik ve Kauçuk Sanayi Fuarı’ ndaydı 
(PLAST). Türkiye’nin Makinecileri, 50 binin üzerinde ziyaretçinin ka-
tıldığı fuarda etkin bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi. 

Her 3 yılda bir Milano’ da düzenlenen PLAST Fuarı; plastik ve kauçuk 
sektörlerinin yanısıra otomotiv, yapı ve inşaat, elektrik-elektronik, 
bilişim ve telekomünikasyon, ambalaj, hammadde, tasarım, geri 
dönüşüm sektörlerinden 1500’ün üzerinde firmayı Milano’da buluş-
turdu. 

Küresel ticaret hacmi yıllık 26 Milyar Dolar’a ulaşan plastik ve kau-
çuk işleme makineleri sektörünün en büyük fuarlarından biri olan 
Plast’ta, Türkiye’nin makinecileri uluslararası katılımcılarla bir araya 
geldi. 

Türkiye’nin 2018 yılının ilk 5 yılında plastik ve kauçuk işleme ma-
kineleri ihracatını yüzde 37 artırarak 83 Milyon Dolar’a taşıdığını 
belirten Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu 
Karavelioğlu şunları belirtti;

“Plastik ve kauçuk girdileri inşaat, otomotiv gibi büyük sektörler için 
büyük önem taşımasına rağmen, pek çok ülkede plastik işleme ma-
kineleri üretimi plastik ihtiyacına yanıt vermekte zorlanıyor. Plast bu 

alandaki çözümlerin sunulduğu önemli bir buluşma noktası. Fuarda 
yeni işbirlikleri kurarken, sektörde lider olan ülkelerin nitelikli uygu-
lamalarını yerinde izledik. 

Türkiye’de plastik ve kauçuk işleme makineleri alanında güçlü bir 
sektörel deneyim var. Plast ile bu bilgiyi daha da ileriye taşıyacağız. 
Hedefimiz dünya sektör ihracatından aldığımız payı artırmak ve 
uzun dönemde en büyük 10 ihracatçı ülke arasında yer almaktır.” 

Fuarda Çevre Dostu Ürünlere Yoğun İlgi

Gerek plastik ve kauçuk sektöründe geliştirilen çevre dostu ürünler, 
gerekse geri dönüşüm makinelerinin ziyaretçilerin ilgi odağı olduğu 
fuarda, Türkiye’nin Makinecileri 13. Hol’de yer alan standında ziya-
retçileriyle buluştu. 

Fuar kapsamında, metronun fuar çıkışında tüm alan giydirilerek, bü-
yük bir reklam çalışması gerçekleştirildi. Fuara ayrıca Makina İma-
lat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED) üye derneklerinden 
Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) de stand ile katılarak sektörü 
temsil etti. 
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Makine İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Kutlu Karavelioğlu
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Yüzde 55 Yerliliğe Sahip İlk Rüzgar Enerjisi 
Jeneratörü Üretildi

Siemens Gamesa Renewable Energy, Türk firması EMS Electronics 
ile beraber “Yerli Malı Belgesi”ne sahip ilk rüzgar enerjisi jenera-
törünü üretti. Türkiye’nin rüzgar enerjisi tesislerinde kullanılmak 

üzere yüzde 55 yerlilikle üretilen ilk rüzgar enerjisi jeneratörü tanı-
tıldı. Siemens Gamesa Renewable Energy, Yamaçtepe Rüzgar Ener-
jisi Projesi’nde Türk jeneratör üreticisi EMS Electronics ile “Yerli Malı 
Belgesi”ne sahip ilk rüzgar enerjisi jeneratörünü imal etti. 

Sektörde lider rüzgar türbini sağlayıcılarından biri olan Siemens 
Gamesa, toplamda yaklaşık 1 Gigawatt kapasiteye sahip, kurulu 
veya inşası devam eden tesislerle 2010 yılından bu yana Türkiye’de 
faaliyet gösteriyor. Şirket yerel tedarikçiler ve iş ortaklarıyla iş birli-
ğini güçlendirerek bu dinamik, hızlı büyüyen pazarda liderliği elinde 
tutmayı amaçlıyor.

Siemens Gamesa, 1 Gigawatt’lık YEKA Projesini Hayata Geçirecek

Halihazırda birçok projede Siemens Gamesa’nın tedarikçilerinden 
biri olan İstanbul merkezli jeneratör üreticisi EMS, gelecekte de 
Siemens Gamesa’nın tedarik zincirinde önemli bir rol oynamaya 
devam edecek. Şu anda Siemens Gamesa, Türkiye için yaklaşık 1 
gigawatt’lık Yeka projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yerlileştir-
me faaliyetleri, yerel tedarikçileri geliştirme süreci YEKA projesinde 
de önemli bir rol oynayacak.

“Türkiye’nin Sürdürülebilir Enerji Kaynaklarına Katkıda Bu-
lunmayı Amaçlıyoruz”

Siemens Gamesa Renewable Energy Türkiye CEO’su Hakan Yıldırım, 

tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, EMS gibi güçlü iş ortakla-
rımızla birlikte YEKA projesini başarıyla tamamlamak için Türkiye’de 
güçlü bir tedarik zinciri kurma yolunda yeni adımlar attıklarını söy-
ledi.

Siemens Gamesa’nın modern rüzgar türbinleri ve iş ortaklarımızın 
desteği sayesinde Türkiye’nin sürdürülebilir, temiz enerji kaynakla-
rına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Yıldırım “Sürdürülebilir 

ve temiz enerji kaynakları, günümüzde hiç olmadığı kadar önemli 
bir konumda. Siemens Gamesa Türkiye’nin temiz enerji ihtiyacına 
modern rüzgar türbinleriyle katkıda bulunduğu için onlarla gurur 
duyuyoruz” dedi.

“Şirketimiz Siemens Gamesa’ya Ürün Sağlamaya Devam Edecek”

EMS Türkiye İşletme Müdürü Murat Canbaz ise “Siemens Gamesa, 
şirketimizin önemli bir iş ortağı ve müşterisi. İş ortağımızın mevcut 
projeleri için şirketimizin ürettiği jeneratörleri seçmiş olmasından 
çok memnunuz,” şeklinde konuştu. Canbaz sözlerini şöyle tamamla-
dı: “Şirketimiz, Siemens Gamesa’ya gelecekteki projeleri için de ürün 
sağlamaya devam edecek.”

Siemens Gamesa, Türkiye’nin artan yenilenebilir enerji ihtiyacını 
karşılamak amacıyla yerel iş ortakları ve tedarikçilerle işbirliğini güç-
lendiriyor. Şirketin amacı, kendi türbin üretimi ve Türkiye’deki geniş 
tedarikçi ağıyla yerel pazara ve Avrupa pazarına modern, güçlü rüz-
gar türbinleri tedarik etmek.

Kaynak: voltimum
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Enerji Şirketlerinin Siber Güvenliği İçin 13 Öneri

Enerji şirketlerine yönelik siber saldırılar felakete yol açıyor. Yeni-
lenebilir enerji sistemlerinin yaygınlaşması, bu sistemlere yöne-
lik büyük çapta bir siber saldırı ihtimalini de gitgide daha sık 

gündeme getiriyor. Bu sistemlerin nasıl ele geçirebileceği üzerine 
yoğunlaşan siber saldırganların ve bu konudaki vakaların sayısı 
azımsanamayacak kadar yüksek. 

Lider güvenlik duvarı ve UTM sağlayıcısı WatchGuard’ın Türkiye ve 
Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, santrallere, enerji hatlarına 

veya rüzgar türbinlerine yönelik saldırıların uzun süreli elektrik ke-
sintileriyle ve milyonlarca dolar değerinde maddi zararla sonuçlana-
bileceğinin altını çizerek enerji sektöründeki şirketlerin alabileceği 
13 önlemi paylaşıyor.

Çoğu güvenlik uzmanı ve güvenlik araştırmacısına göre yenilenebi-
lir enerji sistemlerinin pazar payının artması, bu sistemlere yönelik 
siber saldırıların da gitgide artacağını gösteriyor. Enerji şirketlerinin 
güvenlik eksikliklerinden faydalanan saldırganlar, sadece küçük bir 
rüzgar santraline saldırı düzenleseler dahi birbiriyle bağlantılı şebe-
keler tek bir erişim noktası üzerinden etkisiz hale getirilebiliyor. 

Bu durumda elektriğin haftalarca ya da aylarca kesilmesine, temiz 
suyun veya ulaşımın sağlanamamasına ve milyonlarca dolar mad-
di zarara yol açabiliyor. Lider güvenlik duvarı ve UTM sağlayıcısı 
WatchGuard’ın Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, 

enerji sektöründeki şirketlerin dikkate alması gereken 13 güvenlik 
önlemini paylaşıyor.

Enerji ve Elektrik Sistemlerinde Siber Güvenlik Vakaları

Hackerlar, enerji sistemlerine sızmak için rüzgar türbinlerinin, yük-
sek voltaj içeren güç hatlarının veya santrallerin özellikle uzaktan 
yönetim sistemlerinde bir güvenlik açığı bulmaya çalışıyor ve sızdık-
tan sonra çalışma şekillerini değiştirebiliyor. 

Örneğin, rüzgar gülünün yönünü değiştiriyor veya sistemin ağ ayar-
larını bozarak diğer kişilerin giriş yapmasını engelliyor. Ele geçirilen 
türbinlerin aşırı yüklenmesinden dolayı ülke genelindeki birçok santral 
etkilenebiliyor, haftalar süren elektrik kesintileri gerçekleşebiliyor ve 
milyonlarca dolar maddi zarar ortaya çıkabiliyor.

23 Aralık 2015’te Rusya’daki bir hacker grubunun saldırısı nedeniyle 
Ukrayna’daki Ivano-Frankivsk bölgesinde1 Milyondan fazla insan sa-
atlerce elektriksiz kaldı. 26 Ocak 2016’da da İsrail Elektrik Yönetimi, 
oltalama yöntemiyle yapılan çok ağır bir siber saldırı dolayısıyla bil-
gisayarlarının bozulduğunu ve fidye yazılımı bulaşan bilgisayarlar-
daki şifrenin çözülmesi için para istendiğini duyurmuştu. Sistemler 
çalışmayınca elektrik uzun süre kesintiye uğramıştı. PWC’nin Ekim 
2015’te yaptığı bir araştırmaya göre bu gibi siber saldırıların sayısı 
bir yılda iki katına çıkmıştı. Enerji şirketlerinin ve santrallerin uygu-
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6. Güvenlik eksikliklerini veya hatalarını düzenli zaman aralıklarında 
onaran bir yama yönetimi uygulayın.

7. Uzaktan kontrol edilen rüzgar türbinlerine erişim sağlarken sanal 
özel ağlar (VPN) gibi güvenlik yöntemleri kullanın.

8. Varsayılan sistem hesaplarını kaldırın, devre dışı bırakın veya ye-
niden adlandırın.

9. Tüm hesaplar için çok güçlü şifreler seçin.
10. Üçüncü parti sağlayıcılar tarafından oluşturulmuş, özellikle yö-
netici düzeyindeki hesapları gözlemleyin.

11. Hesaplara zorla giren veya dolaylı olarak girilmesine yol açan ki-
şiler şirketin kendi çalışanları olabileceğinden personel kalitesine ve 
şirket içi eğitimlere önem verin.

12. Türbinlerin çalışması için kullanılan yazılımlara dair bilgilerin 
veya sistem güncellemelerinin halka açık olmadığına emin olun.

13. Eğer saldırıyı önleyici tedbirleri siz uygulayamıyorsanız, bu tür 
önlemleri profesyonel olarak sunabilecek güvenlik hizmetlerinden 
yardım alın. 

WatchGuard Unified Threat Management ve Next-Generation Fi-
rewall ürünleriyle geniş kapsamda ağ güvenliği sunarken merkezi 
yönetim ve ağ dağılımında rahat izlenebilir sistemiyle her şirket için 
en doğru olan güvenlik çözümünü oluşturur.
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laması gereken 13 siber güvenlik önlemi önlem alınmadığı takdirde 
enerji şirketlerinin uğradığı siber saldırılar uzun zaman boyunca 
elektriğin verilememesi, temiz suyun ya da toplu taşımanın ger-
çekleştirilememesi, şebeke malzemelerinin onarım veya değişim 
sürecinin uzaması ve milyonlarca dolar değerde zarar oluşması gibi 
bir dizi felakete neden olabilir. Ayrıca, rakip enerji firmaları, şirketin 
açığa çıkan verilerinden faydalanarak iş stratejilerini öğrenebilir. Bu 
nedenlerden dolayı, enerji şirketlerinin harekete geçip bir an önce 
önlem almasının oldukça önemli olduğunu belirten WatchGuard 

Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, enerji sektöründeki 
şirketlerin alabileceği 13 önlemi sıralıyor.

1. Hiçbir endüstriyel kontrol sistemini direkt olarak internete bağ-
lamayın.

2. Risk analizi yaparak önceliklerinizi belirleyin ve sistem varlığınızı 
sağlayan en değerli bileşenleri iş ağından ayrı olarak güvenlik duvar-
larının arkasına yerleştirin.

3. Sisteme giriş yapmak için kimlik doğrulamayı ve çok faktörlü ko-
rumayı zorunlu yapın.

4. Hesaplara zorla giriş riskini azaltan hesap kilitleme özelliğini aktif 
hale getirin.

5. Güvenlik takibini ve anında olay müdahalesini içeren bir sistem 
kullanın ve bir saldırı anında sorunun yayılmasını önleyin.

WatchGuard Türkiye ve
Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez
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Honda Urban EV En İyi Konsept Seçildi

Honda Urban EV Concept, ünlü yayınlardan 12 gazetecinin oluş-
turduğu Uluslararası Değerlendirme Paneli tarafından ‘En iyi 
konsept otomobil’ seçildi. Honda’nın ‘Electric Vision’ stratejisi-

nin ilk ürünü olmaya hazırlanan Urban EV, 2019 yılının son ayların-
dan itibaren Avrupa’da yollarla buluşacak. 

Honda’nın yüzde 100 elektrikli ilk seri üretim modeli hakkında 
önemli ipuçları veren Urban EV Concept modeli, uluslararası otomo-
bil uzmanlarından oluşan bir jüri tarafından en iyi konsept otomobil 
seçildi. Torino Otomobil Fuarı’nda açıklanan 2018 Otomobil Tasarım 
Ödülleri kapsamında “En İyi Konsept” seçilen Honda Urban EV, sıra 
dışı tasarımı ve sahip olduğu yenilikçi özelliklerle bu ödülü almaya 
hak kazandı. 

Auto & Design dergisinin, dünyanın en prestijli yayınlarından 12 
otomotiv gazetecisini bir araya getirerek oluşturduğu jüri tarafından 
seçilip değerlendirilen Otomobil Tasarım Ödülü’ne damgasını vuran 
model Urban EV Concept oldu. Rekabet ettiği dokuz modeli geride 
bırakarak zafere ulaşan Urban EV Concept, Otomobil Tasarım Ödülü 
öncesinde de Ocak ayında Automobile dergisi tarafından da 2018 
Yılın Konsepti seçilmişti. 

Car Design Award jürisinden yapılan ortak açıklamada, “Honda Ur-
ban EV Concept, elektrikli araçlarda eksikliği hissedilen o kişilik duy-
gusunu yansıtan harika bir tasarıma ve detaylara sahip. 

Hem retro hem de fütüristik estetiğin akıllıca harmanlanması sa-
yesinde Honda Urban EV Concept insanların karşı koyamayacağı 

bir arzu nesnesi haline geliyor” değerlendirmesi yapıldı.  Honda’nın 
Avrupa’daki ilk tamamen elektrikli otomobili olan Urban EV, alçak ve 
geniş gövde oranlarıyla gelen sportif bir görünümüyle dikkat çeki-
yor. Araca giriş ve çıkışlar sürüş istikametinin tersine açılan arkadan 
menteşeli kapılarla sağlanıyor. 

Urban EV Concept’in ön bölümünde farların arasındaki bölümden, 
yoldaki diğer sürücüler için çeşitli öneriler veya durum güncelleme-
leri de dahil olmak üzere interaktif çok dilli mesajlar görüntülene-
biliyor. 

Doğal malzemelerin kullanıldığı ve ön ve arka koltukların açık otur-
ma düzenine sahip olduğu iç mekan son derece ferah ve davetkar bir 
yaşama alanı sunuyor. 
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Güneş Enerjisi’nde Çatı ve Cephe Uygulamalarında 
Teşvik Değişikliği

21.06.2018 tarih ve 30455 sayılı resmî gazetede yayınlanan, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 26.04.2018 tarih ve 
13943 sayılı yazısı üzerine 10.05.2005 tarih ve 5346 sayılı Ye-

nilenebilir Enerji Kanunu 6’ncı ve 6/B maddelerine göre, Bakanlar 
Kurulu 30.04.2018 tarih ve 2018/11837 sayılı kararı ile, Yenilenebi-
lir Enerji Kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren tesisler için 
uygulanacak fiyat ve süreler ile yerli katkı ilavesine ilişkin değişiklik 
yapılmıştır. 

Teşviklerle ilgili 18.11.2013 tarih ve 2013/5625 sayılı kararnamenin 
eki karara aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bağlantı anlaşması 
çağrı mektubunu almaya hak kazanan ve 31.12.2020 tarihine kadar 
işletmeye girecek olan YEK destekleme mekanizmasına tabi üretim 
tesislerinden, kurulu gücü bağlantı anlaşması sözleşme gücü ile sı-
nırlı olmak üzere, mesken aboneleri için 10kW a kadar (10 kW dahil) 
ticarethane, sanayi, tarımsal sulama ve aydınlatma aboneleri için ise 
de 1000 kW’a kadar (1000 kW dahil) yenilenebilir enerji kaynakları-
na dayalı çatı ve cephe uygulamalı elektrik üretim tesislerinde üre-
tilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için EPDK tarafından ilan edilen 
kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli , 
tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren 10 yıl süre boyunca uygu-
lanacaktır.

Konuyu 10kW altı ve 10kW üstü (orta ve büyük ölçekli) Çatı-Cephe 
GES uygulamaları olarak iki bölümde incelediğimizde; 10 yıl boyun-
ca, 10kW altı GES lerin ihtiyaç fazlası üretimlerine uygulanan 13,3$ 
cent/kWh teşvik bugünden itibaren çağrı mektubuna yeni başvura-
cak GES ler için mevcut tarife üzerinden 24,466krş/kWh olarak uy-
gulanacaktır. Üretilen fazla enerji için mevcut tarifeye göre 10,9253 
krş/kWh dağıtım bedeli ödeneceğinden, artık şebekeye 13,5krş/
kWh üzerinden enerji satışın cazibesinin kalmadığı gözükmektedir. 
Bundan sonra küçük ölçekli GES ler dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de öz tüketim amaçlı olarak kurulacak ve düşen enerji depolama ma-
liyetleri ile birlikte GES + Depolama uygulamaları yaygınlaşacaktır.

Son dönemlerdeki orta ve büyük ölçekli çatı GES uygulamalarına 
baktığımızda, kanunda herhangi bir madde olmamakla beraber 
ihtiyaç fazlası enerjinin şebekeye satışında bedel (çağrı mektubu 
verilirken imzalanmak zorunda kalınan taahhütnameden dolayı) 
ödenmemektedir. 

Şebekeye satış olmamasından dolayı uzun süredir orta ve büyük 
ölçekli çatı GES uygulamaları öz tüketim amaçlı projelendirilmekte 
ve çalışılmayan günlerin (hafta sonu ve tatiller) fazla olması fizibi-
liteleri olumsuz etkilemekteydi. Şebekeye enerji basılmaması için 
üretim ve tüketimin sürekli dengede tutulması teknik açıdan bazı 
durumlarda sıkıntı olabilmekteydi. 

Kurul kararı ile artık sözleşme gücü veya 1000kW a kadar olan çatı 
tipi GES uygulamalarında ihtiyaç fazlası üretim için mevcut tarifeleri 
üzerinden şebekeye enerji satışı mümkün olabilmektedir. Örneğin, 
sanayide yapılacak GES uygulamalarında ihtiyaç fazlası enerji için 
mevcut tarifeye göre 22,9814krş/kWh ödenmekte ve dağıtım bedeli 
düşüldükten sonra 12,056krş/kWh üzerinden şebekeye satış müm-
kün olabilmektedir. 

Son dönemlerde orta ve büyük ölçekli çatı GES uygulamalarında şe-
bekeye satış mümkün değilken bu düzenleme ile düşük bir tarifen-
den de olsa şebekeye satış yapılabilmesi fizibilitelere olumlu katkı 
sağlayacaktır.

Sonuç olarak, küçük, büyük fark etmeksizin yeni yapılacak çatı ve 
cephe GES uygulamalarının artık tamamen öz tüketim amaçlı ola-
rak kurulacak olmasıdır. Bundan sonra yapılması gereken mevcutta, 
saatlik bazda yapılan mahsuplaşmanın ilk etapta aylık (ilgili kurum-
larca çalışmalar devam etmektedir) bazda yapılması, daha sonra da 
yıllık bazda yapılabilmesi için çalışma sürecinin hızlandırılmasıdır.
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Elektrikli Cihazlar ve Elektronik Kartların 
Atık Haline Dönüşmesini Engellemeliyiz

Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Genel 
Sekreteri Çevre Mühendisi Şeyma Burçin Kaplan, 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklamada “Ülke olarak 

başlattığımız ‘sıfır atık’ projesine ELYAK olarak bizde destek vermeyi 
misyon haline getirdik. 

Yapmak istediğimiz, atığı ayrıştırmaktan ziyade elektrikli cihazlar 
ve elektronik kartların atık haline dönüşmesini engellemektir” dedi.

Çevre Mühendisi Şeyma Burçin Kaplan, çağımızın en büyük gerek-
sinimlerinden olan teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda farkına 
varmadan kaybetmeye başladığımız doğal güzelliklerimizi bir nebze 
olsun korumak adına yeni projelere her zaman ihtiyaç duyulduğunu 
söyledi.

Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Genel 
Sekreteri Çevre Mühendisi Şeyma Burçin Kaplan, 1972 yılından beri  
Haziran ayının 5’inci gününde kutlanan  Dünya Çevre Günü nedeniy-
le açıklama yaptı. Kaplan açıklamasında şöyle dedi:

“Ülke olarak başlattığımız ‘sıfır atık’ projesine ELYAK olarak bizde 
destek vermeyi misyon haline getirdik. ELYAK olarak yapmak iste-

diğimiz atığı ayrıştırmaktan ziyade elektrikli cihazlar ve elektronik 
kartların atık haline dönüşmesini engellemektir. 

Elektronik kartlar ve elektrikli cihazların aşırı gerilim sonucu zarar 
görmesi karbon salınımı açısından da önemli taşımaktadır. Bunların 
önlenmesini hem ülke ekonomisine katkı açısından hem de karbon 

salınımını önleme açısından kendimize sorumluluk biliyoruz. Bu 
bilinçle çıkmış olduğumuz bu yolda projelerimizi artıracak ve ülke 
bazında yürütülen her projeye destek vereceğiz.

“Bireysel Sorumluluklar Arasına Çevre Bilincini de Yerleştirmeliyiz”

Gelişen teknoloji ve değişen yaşam tarzlarımıza rağmen yaşadığımız 
dünyanın doğal dokusunu bozmamak adına bireysel sorumlulukla-
rımız arasına çevre bilincini de yerleştirmek zorundayız. Bu sebeple 
önemini vurgulamak istediğim 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde 
dünden bugüne daha bilinçli bir toplum olduğumuzu düşünmek-
teyim.  

Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına 
sorumluluğumu biliyor ve herkesin duyarlı olmasını diliyorum.”
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Legrand İSO Tarafından Açıklanan 
En Büyükler Listesinde Yükseldi

Legrand Climbs in Turkey’s Top 500 Industrial 
Enterprises List Announced by ISO
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Legrand, İSO 500 Listesi’nde hızlı yükselişine devam ediyor. Leg-
rand İSO tarafından açıklanan en büyükler listesinde. İstanbul 
Sanayi ve Ticaret Odası’nın gerçekleştirdiği İSO 500 sıralamasının 

2017 sonuçları açıklandı. Her yıl, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin 
yer aldığı sıralamada Legrand, geçen yıl 405. sırada yer alırken bu yıl 
yükselerek 385. sıraya oturdu.

İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası’nın gerçekleştirdiği İSO 500 sırala-
masının 2017 sonuçları açıklandı. Her yıl, Türkiye’nin en büyük şir-
ketlerinin yer aldığı sıralamada bina, elektrik ve dijital altyapıları için 
ürün ve sistemler konusunda uzman Legrand Grubu, geçen yıl 405. 
sırada yer alırken bu yıl  yükselerek 385. sıraya oturdu.

2017 yılını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik bir bü-
yümeyle kapatan Legrand Grup Türkiye Pazarlama Direktörü Özgür 
Sarıoğlu, “Legrand Türkiye olarak 2017 başında gerçekleşen yeni 
yapılanmalarla tüm grup şirketlerini tek çatı altında topladık. 2017 
yılında tüm markalarımızla pazar ve hedeflerimizin üzerinde ortala-
ma yüzde 25 bir büyüme gerçekleştirdik. 

2018 yılında ise bir yandan oturmuş bir organizasyonel yapı diğer 
yandan da her markada gerçekleştireceğimiz yeni ürün ve sistem 
lansmanları sayesinde yüzde 35’in üzerinde bir büyüme hedefliyo-
ruz” dedi. 

Sektörün tüm dinamiklerini yakından takip ettiklerinin altını çizen 
Sarıoğlu, Legrand Grup olarak yeni pazarlara ulaşma konusunda 
stratejiler geliştiriyor Ar-Ge ve inovasyona olan bağlılığımızla ürün-
ler geliştiriyoruz. Bu gelişmelere paralel olarak İSO 500 sıralamasın-
da yükselmenin gururunu yaşıyoruz. Her yıl daha büyük bir inançla, 
daha da yükseliyoruz. Yeni hedeflerle ulaşmak için sağlam adımlarla 
yolumuza tüm hızıyla devam ediyoruz” diye konuştu.

Legrand continues to climb in ISO TOP 500 List. Legrand climbed  in 
Turkey’s Top 500 industrial enterprises list announced by ISO. The re-
sults of the ISO TOP 500 Listing 2017 prepared by Istanbul Chamber 
of Industry and Commerce are published. The list aims to emphasize 
Turkey’s largest industrial enterprises and Legrand was listed in the 
385th spot this year climbing when compared to the 405th spot listed 
for the previous year.

The results of the ISO TOP 500 Listing 2017 prepared by Istanbul Cham-
ber of Industry and Commerce are published. A specialist in building, 
electricity and digital infrastructure products and systems, Legrand 
was listed in the 385th spot this year in Turkey’s TOP 500 industrial 
enterprises list, climbing when compared to the 405th spot listed for 
the previous year.

“Legrand Turkey has restructured by early 2017 and all the operations 
are now being managed under one umbrella,” said Özgür Sarıoğlu, 
Marketing Director of Legrand Group Turkey, noting that the company 
achieved 25% growth in 2017 when compared to the previous year. 
“In 2017, we have reached a growth rate of 25% with all our brands 
which was higher than the expectations of the market and also our 
targets. 

In 2018, our target is 35% growth which is a rate supported by our 
now seasoned organizational structure and the new product and sys-
tem launches we are planning to make for all our brands ” he added.  

Mr. Sarıoğlu explained that they closely follow the dynamics of the sec-
tor and said that they are working on strategies to enter new markets, 
while developing new products thanks to their commitment to R&D 
and innovation. “We are also proud to see that we have climbed in the 
TOP 500 List of ISO. We are growing each year with more confidence. 
We are taking firm steps towards new targets,” he continued. 
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Legrand Grup Türkiye  Pazarlama Direktörü 
Özgür Sarıoğlu
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Bilgin Enerji, OMV’den Samsun Elektrik 
Üretim A.Ş.’yi Satın Aldı

Bilgin Energy Acquires Samsun Power Production Inc. from OMV
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Bilgin Enerji, Viyana merkezli uluslararası petrol ve gaz şirketi 
OMV’den, OMV Samsun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi 
satın almak için anlaşmaya vardı. Anlaşma Türkiye Rekabet Ku-

rumu ve ilgili diğer kurumların onayından sonra devreye girecek. Satış 
sürecinin en geç 2018’in 4. çeyreğine kadar tamamlanması bekleniyor.  

OMV Samsun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş, Samsun’da inşa 
ettiği 896.69 MWm / 886.92 MWe lisans kapasitesine sahip doğal 
gaz kombine çevrim santralini 2013’te işletmeye almıştı.

Bilgin Enerji İcra Kurulu Başkanı Tolga Bilgin “Türkiye’nin en esnek 
ve verimli doğal gaz santrallerinden birine sahip bu şirketin satın 
alınması ile birlikte kurulu gücümüzü 1760 MW’a çıkartarak pazar 
payımızı artırmayı ve yenilenebilir enerji üretim portföyümüzü daha 
dengeli ve esnek bir hale getirmeyi planlıyoruz. Ülkemiz ekonomi-
sinin gücüne ve geleceğine olan inancımız satın alma kararımızda 
etkili oldu” dedi. 

Bilgin Energy stroke a deal with OMV, an international, integrated oil 
and gas company based in Vienna, for the takeover of OMV Samsun 
Power Production Ind. & Trade Inc.  The deal will take effect upon the 
approval of Turkish Competition Authority and other relevant agen-
cies.  It is expected that the sales will be finalized by Q4 2018.  

OMV Samsun Power Production Ind. & Trade Inc. had commissioned 
the combined-cycle power plant built for a licensed capacity of 896.69 
MWm / 886.92 MWe in 2013.

“We are going to boost our total installed power up to 1760 MW with 
the acquisition of one of Turkey’s most flexible and efficient combined-
cycle power plants and we are planning to increase our market share 
while improving our renewable energy production portfolio,” said Tol-
ga Bilgin, CEO of Bilgin Energy. “Our belief in the strength and future 
of Turkish economy played an important role in our takeover decision,” 
he added. 
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Rüzgar Türbinleri Çorum İçin Enerji Üretimine Başladı

2016 yılı Eylül ayında 4 rüzgar türbini jeneratörü için Çorum Be-
lediyesi ile anahtar teslim sözleşme imzalayan Leitwind’ in tür-
binleri, belediyenin yıllık tüketimi olan yaklaşık 14 Milyon kWh 

elektrik üretimini gerçekleştirmek için dönmeye başladı.

Geçtiğimiz 2016 yılı Haziran ayında Çorum Belediyesi tarafından 
düzenlenen kamu ihalesini İtalya’nın lisanssız segmentteki lider rüz-
gar türbini üreticisi Leitwind kazanmıştı. Leitwind’ in LTW80 1.0MW 
rüzgar türbini ile Türkiye’de ikinci kamu sözleşmesini gerçekleştirdiği 
Çorum Belediyesi, bu dev yatırımla birlikte Türkiye’de diğer kamu 
ihaleleri için de örnek teşkil etti. 

“Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Samsun Ladik ilçesi sınırlarına 
kurulan rüzgar türbinleriyle ilgili; “Son yıllarda ülkeler, yenilenebi-
lir enerji kaynaklarının kullanımına oldukça çok önem veriyor ve bu 
konu üzerinde yoğun çalışmalar yapıyorlar. Yaptığımız başvurular 
sonucunda bağlantı izinlerini aldık. 

İhaleyi kazanan firma, türbinlerin yapımı ve 2 yıl garanti ile birlikte 
türbinlerin bakım ve onarımını 12 yıl süreyle devam ettirecek. 

Bu, belediyemiz adına oldukça önemli bir anlaşma. Dört adet rüzgar 
türbinimizle artık enerji üretimine başladık. Bir rüzgar türbininden 
üreteceğimiz enerji miktarı 3 Milyon 500 bin kWh. Dört türbinden 
toplam 14 Milyon kWh enerji üretimi gerçekleştireceğiz. 

Kurulumunu tamamlayarak enerji üretimine başladığımız rüzgar 
türbinleri, 6-7 yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti ederek ortalama 
20-25 yıl arasında enerji üretimine devam edecek” dedi.

Leitwind dönmeye başlayan yeni türbinleriyle enerji tasarrufu açı-
sından sunduğu avantajlarının yanı sıra iş piyasasında ve bölge halkı 
arasında yeni meslekler yaratma konusunda da olumlu etki yarata-
cak. 

Leitwind’ i pazarda rekabetçi kılan noktalar ise; türbinlerinin sahip 
olduğu teknolojinin yanısıra planlama-yapım ve yetkinlendirme 
prosedürlerini içeren paket seçenekleri, türbinlerin üretim, kurulum 
ve bakım özellikleri.
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Legrand İle Kablo Taşımaya Son: Raventi USB’li 
Kablosuz Şarj Cihazı

No More Cable Clutter Thanks to Legrand: Raventi Wireless USB Charger

Legrand tasarımının ve teknolojisinin en yeni eseri Raventi USB’li 
kablosuz şarj cihazı, akıllı telefonların ortak sorunu olan pil 
problemini ortadan kaldırıyor. Günümüz dünyasında milyarlarca 

insanın kullandığı akıllı telefonların ortak bir sorunu var; şarj. Gün 
boyu sosyal medya, mesajlaşma ve mailleşme trafiğine maruz kalan 
cep telefonları, yoğun bir şarj tüketiyor. Kullanıcılar şimdilik yedek 
pil ya da şarj cihazı taşıyarak bu sorunla mücadele etse de alternatif 
çözümler arıyor.

İşte bu noktada devreye giren Legrand, son teknolojiyi kullanarak 
ürettiği Raventi USB’li kablosuz şarj cihazı ile tüketicilerin hayatını 
kolaylaştırmaya devam ediyor. Akıllı telefonların ortak sorunu olan 
pil problemini ortadan kaldıran Raventi USB’li kablosuz şarj cihazı, 
akıllı telefonların kablosuz olarak şarj edilebilmesini sağlıyor.

Fonksiyonel kullanımı ve estetik görünümüyle beğeni kazanan 
Raventi USB’li kablosuz şarj cihazı, kullanıcısının tüm beklentile-
rini karşılamanın ötesinde maksimum güç ve güvenlik sağlayarak 
Legrand’ın ustalığını tasarıma yansıtıyor. Kaynak: Voltimum

The newest addition to the Legrand’s designs and technology, Raventi 
wireless USB charger eliminates the common problem smartphone 
owners experience: the battery run time. Today, billions are using 
smartphones in their daily lives and they have one common issue. 
Browsing the social media, texting, and communication all day drains 
the battery. Smartphone users commonly carry backup batteries and/
or their chargers with them everywhere as a solution and they are 
looking for alternative solutions.

It is right at this point Legrand comes into play with its Raventi™ 
wireless USB charger, a product created using the latest technology, 
in order to bring convenience to users. Raventi™ wireless USB charger 
eliminates the shared problem of smartphone users, i.e. the need to 
carry charger cords everywhere.

Both functional and aesthetic, Raventi™ wireless USB charger meets 
all the expectations of the users and reflects the mastery of Legrand 
into design ensuring the maximum power and safety. Source: Voltimum
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Dünyanın En Çok Satan Elektrikli Aracı Nissan Leaf, 
Avrupa’da 100 Bin Satış Adedine Ulaştı

Dünyanın en çok satan elektrikli aracı Nissan Leaf, Japonya’nın 
ardından Avrupa’da da 100 bin satış adedine ulaştı. Sadece 8 
ayda Avrupa’da 37 bin adet yeni Nissan Leaf siparişi gerçekleşir-

ken, Avrupa’da her 10 dakikada bir yeni Nissan Leaf satıldı.

Dünyada elektrikli araç konusunda liderliği bulunan Japon otomo-
tiv devi Nissan, Avrupa’da 100 bininci Leaf’in satışını gerçekleştirdi. 
Piyasaya çıktığı günden bu yana tüm dünyada 320 binin üzerinde 
satan Nissan Leaf, böylece dünyanın en çok satılan elektrikli aracı 
unvanını da taşıyor.

Avrupa’da bugüne dek toplamda 100 bin Nissan Leaf satılırken bu 
araçların 37 bini yeni Leaf olarak gerçekleşti. Yenilikçi ve sıfır emis-
yona sahip araç teknolojisine geçmek isteyen Avrupalılar, her 10 da-
kikada bir yeni Nissan Leaf satın aldı. 

Propilot Teknolojisi İlk Olarak Nissan Leaf’te
Nissan Intelligent Mobility vizyonuyla geliştirilen Yeni Nissan Leaf, 
Nissan’ın Propilot ve Propilot Park teknolojilerini kullanan ilk Nissan 
modeli olarak öne çıkıyor. 

Sadece yüzde 100 elektrikli bir araç olmakla kalmayan yeni Nissan 
Leaf, akıllı güç kullanımı, akıllı sürüş gibi özellikleriyle geleceğin tek-
nolojilerini şimdiden kullanıcılarına sunuyor. 

Ayrıca, Avrupalı Nissan Leaf kullanıcıları bugüne kadar toplamda 2 
milyar kilometrekareyi geride bırakarak 300 bin CO2’yi tasarruf ede-
rek çevresel sürdürülebilirliğe de katkıda bulunmuş oldu.
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Schneider Electric, Kadını Güçlendirme ve İşte Eşitlik 
Çalışmalarıyla Balkans and Black Sea Cooperation 

Forum’da Yer Aldı 
Schneider Electric Participates in Balkans and Black Sea Cooperation Forum with its 

Women Empowerment and Equality in Workplace Initiatives 

elektrik
electric

Schneider Electric, küresel çapta öncü eşitlik, çeşitlilik ve kadını 
güçlendirme politikalarını paylaşmak üzere Balkans and Black 
Sea Cooperation Forum’a (Balkanlar ve Karadeniz İşbirliği Fo-

rumu) katıldı. “Kadın Liderler: Özel Sektör Cinsiyet Eşitliği ve Kadını 
Güçlendirme Çalışmalarını Nasıl Geliştirir?” başlıklı panelde konuş-
macı olarak yer alan Schneider Electric Türkiye, İran ve Orta Asya 

Ülke Başkanı Bora Tuncer, şirketin bu alandaki hedeflerini ve başarı 
hikayelerini katılımcılara sundu.     

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schne-
ider Electric, iş yerinde eşitlik ve kadını güçlendirme çalışmalarıyla 
Balkans and Black Sea Cooperation Forum’da (Balkanlar ve Karade-
niz İşbirliği Forumu) yer aldı. 

Schneider Electric participated in Balkans and Black Sea Cooperation 
Forum in order to share its global policies concerning equality, diversity 
and women empowerment. Titled, “Female Leaders: How to Improve 
Gender Equality and Efforts to Empower Women in Private Sector?” 
the panel hosted Bora Tuncer, President of Turkey, Iran and Central 
Asia Schneider Electric, as a speaker and Mr. Tuncer found the chance 

to share their aspirations as a company and stories of success with the 
participants.     

Global specialist in energy management and automation, Schneider 
Electric took its place in Balkans and Black Sea Cooperation Forum with 
its women empowerment and equality in workplace initiatives. 
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Uluslararası çapta uzman akademisyenler, diplomatlar ve iş dünya-
sının liderlerini ağırlayan forumda 65 panelist yeni nesil liderlik ve 
ekonomi üzerine görüşlerini paylaştı. Schneider Electric Türkiye, İran 
ve Orta Asya Ülke Başkanı Bora Tuncer de “Kadın Liderler; Özel Sektör 
Cinsiyet Eşitliği ve Kadını Güçlendirme Çalışmalarını Nasıl Geliştirir?” 
başlıklı panelde şirketin küresel ve yerel ölçekteki örnek çalışmala-
rını sundu.     

Hedeflerinin dünya çapında çeşitlilik ve eşitlik oranı en yüksek şir-
ketlerden biri olmak olduğunu belirten Tuncer; “180 yılı aşkın köklü 
bir geçmişe sahip olan Schneider Electric, iş dünyasında ender rast-
lanan bu başarısını çeşitliliğe verdiği öneme borçlu.

Bugün 100’ü aşkın ülkede, 144.000 çalışanıyla faaliyetlerine devam 
eden şirketimizin temel hedefleri arasında herkes için, her yerde fır-
sat eşitliği yaratmak bulunuyor. Bu kapsamda 2017 yılı sonuna dek 
dünya çapında tüm çalışanlarımızın %85’inin eşit maaş politikaları 
ile çalışması hedefimizi %89 oranı ile bu hedefin üzerinde başardık. 

Yeni işe alımlarda cinsiyet eşitliğine verdiğimiz önemle kadın çalışan 
işe alım oranımız %40’a yükseldi. Tüm bu başarılar yeni hedefler ve 
istikrarlı çalışmalarımız ile destekleniyor. ‘eaSE Her Life’ platformu-
muz ile kadın çalışanlarımızın deneyimlerini ve fikirlerini özgürce 
paylaşmalarına olanak tanıyoruz. Yeni Global Aile Politikamızla tüm 
çalışanlarımızın iş ve yaşam dengelerini sağlamalarına, özel yaşam-
larına daha fazla zaman ve alan tanımalarına yardımcı oluyoruz.

Genç kadınların iş dünyasında daha fazla yer alabilmelerine olanak 
tanımak için mentorluk projeleri yönetiyoruz ve öğrencilere yönelik 
çalışmalarımızda genç kadınlara öncelik tanıyoruz. Çeşitli yerel or-
ganizasyonları destekleyerek toplumda kadına karşı şiddetin son 
bulması için çalışıyoruz. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadın 
Örgütü tarafından yürütülen HeforShe platformundaki lider kurum-
lardan biri olarak iş dünyasına önderlik ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki 
daha adil ve barış dolu bir yaşam için daha eşit bir dünyaya ihtiyacı-
mız var” şeklinde konuştu.      

Bu yıl 30 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde Atina’da gerçekleştirilen fo-
rum, Organization of Black Sea Economic Cooperation (BSEC) tara-
fından her 5 yılda bir düzenleniyor. 25 yıldır çalışmalarına devam 
eden BSEC, bu forum ile enerji, ulaşım, denizcilik, turizm, inovasyon 
ve kadını güçlendirme gibi pek çok farklı alanda bölgesel gelişime 
hizmet etmek üzere liderleri ve karar vericileri bir araya getiriyor. 

A total number of 65 panelists shared their opinions about modern 
leadership and economy in the forum which welcomes international 
academicians, diplomats and leaders of the business world. Bora Tunc-
er, President of Turkey, Iran and Central Asia Schneider Electric, pre-
sented the company’s exemplary global and local initiatives within the 
course of the panel, “Female Leaders: How to Improve Gender Equality 
and Efforts to Empower Women in Private Sector?”       

“Schneider Electric is a leader in energy management with a 180-year 
history and we owe our wonderful success to the importance we have 
been placing on diversity,” said Mr. Tuncer, explaining that Schneider 
Electric is one of the top companies with the highest diversity and 
equality in the world.

“Today, as a company employing 144,000 people in 100+ countries, 
our main goal is to ensure equal opportunity for everyone. In this 
respect, we had set a target of equal salary policy for 85% of all the 
global employees and we have exceeded this target with 89% equal 
salary policy implemented globally by the end of 2017. 

We have further increased our female employment rate up to 40% 
with an emphasis on gender equality in recruiting. And now, we 
support our success in meeting these targets with new targets and 
continued efforts. We give our female employees the chance to share 
their opinions and experiences freely on our ‘eaSE Her Life’ platform. 
We help our employees in keeping a work-life balance with our new 
Global Family Policies and we help them save more time and room for 
private life.

 We have coaching projects aimed at offering better opportunities for 
young women in business and we prioritize young women in our un-
dergraduate initiatives. With our support to a number of local organi-
zations, we work day and night to stop violence against women. More-
over, we are leading the business world as one of the main sponsors 
of HeforShe platform introduced by UN Women initiative. As we know 
that we need a more equal world for justice and peace,” he added.      

Held May 30 - June 6, 2018, in Athens, the forum is organized by Or-
ganization of Black Sea Economic Cooperation (BSEC) every five years. 
Operating for 25 years, BSEC gets the leaders and decision-makers to-
gether in order to ensure regional development in several fields such 
as energy, transportation, tourism, innovation and women empower-
ment. 

Schneider Electric Türkiye, İran ve 
Orta Asya Ülke Başkanı Bora Tuncer
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49 İlin Elektrik Tüketimine Eşit Enerjiyi 
Havaya Savuruyoruz

Kullanılmayan biyogaz potansiyelinin Türkiye’ye yıllık maliyeti 
5 milyar TL. Sanayileşme, artan nüfus, dijitalleşme ve bireysel 
teknoloji kullanımının hız kesmeden yaygınlaşması gibi neden-

lerle dünyanın enerjiye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artıyor. 

Doğal kaynakların ihtiyaç duyulan enerjiyi karşılama konusunda 
yetersiz kalması ise sektörün yönünü yenilenebilir enerjiye çeviriyor. 
Hayvansal ve organik atıklardan elde edilen biyogaz, ekonomik ve 
çevreci özellikleri ile olduğu kadar kırsal kalkınmaya doğrudan etki 
eden bir çözüm olarak da dikkat çekiyor. 

Biyogaza dönüştürülebilecek atık miktarı Avrupa’daki pek çok ül-
keden fazla olan Türkiye’de potansiyeline nazaran çok az sayıda 
biyogaz tesisi bulunduğunu belirten Teksan Jeneratör Satış ve Pa-
zarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler; 
“Ülkemizin sahip olduğu biyogaz potansiyeli Ege Bölgesi’nin geçen 
yıl tükettiği elektrik miktarına eşit. Atatürk, Karakaya ve Keban ba-
rajlarının yıllık elektrik üretiminin iki katından fazla. Sadece Keban 
Barajı’nın yedi katı. Kullanılmayan bu potansiyel ile her yıl 5 Milyar 
TL havaya uçuyor” dedi.

Dünya tükenen enerji kaynakları karşısında alternatif enerji çözüm-
leri arıyor. Ucuz ve sürdürülebilir bir çözüm olan biyogazın kullanı-
mı gelişmiş ülkelerde hızla yaygınlaşıyor. Hayvan dışkısı ve organik 

atıklardan elde edilen biyogaz, sağladığı elektriğin yanında yüksek 
verimli gübre olarak da ekonomiye katkı sunuyor. Özellikle Türkiye 
gibi enerjide dışa bağımlı ülkeler için alternatif oluşturan biyogaz 
ülkemizde henüz keşfedilmeyi bekliyor.

Almanya’da 11 Binden Fazla Biyogaz Tesisi  Varken Türkiye’de 
Tesis Sayısı 50’yi Zor Buluyor

Rakamlar Türkiye’nin enerji ithalatının her geçen yıl arttığını gös-
terirken elektrik tüketimini karşılamak için yapılan yatırımlar hız 
kesmeden devam ediyor. Yenilenebilir enerji yatırımları içerisinde 
biyogaz ise yeterli ilgiyi görebilmiş değil. Potansiyelimizin benzer 
olduğu Almanya’da 11 bin adedin üzerinde biyogaz tesisi varken 
ülkemizdeki biyogaz tesis sayısının iki haneli rakamlarda olduğu 
görülüyor. Almanya’da 2016 yılında biyogaz ile üretilen 37 Milyar 
kilovatsaatlik elektrik, aynı dönemde Türkiye’de tüketilen elektriğin 
yaklaşık yüzde 13’üne denk geliyor.

49 İlin Yıllık Elektrik Tüketimine Eşit Enerji Çöpe Gidiyor

Alternatif enerji kaynakları arasında dikkat çeken biyogaz, enerjiden 
kaynaklı yüksek oranda cari açık veren Türkiye için yeni bir fırsat an-
lamına da geliyor. Sahip olduğumuz biyogaz potansiyeli ile yıllık 35 
Milyar kilovatsaat elektrik üretmek mümkün. Bu rakam Türkiye’nin 
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Teksan Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler
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da çoğaltmak mümkün. Üstelik biyogaz tesislerinin istihdama sağ-
layacağı tahmin edilen katkı da hem imalatçılar hem de işletmeciler 
düşünüldüğünde çok yüksek. Öyle ki benzer potansiyele sahip oldu-
ğumuz Almanya’da sektörün istihdam ettiği kişi sayısı 40 bin. Ayrıca 
bu tesisler organik atıklar ve hayvan dışkısını enerjiye dönüştürerek 
çevreye zarar vermelerini de önlüyor”.

Türkiye’de çok güçlü biyogaz potansiyeli olmasına rağmen sağlıklı 
çalışan biyogaz tesisi sayısının az olduğuna dikkat çeken Başeğmezler, 

“Potansiyelimizin benzer olduğu Almanya’da 11 bin adedin üzerinde 
biyogaz tesisi varken ülkemizde yaklaşık 50 biyogaz tesisi bulunuyor. 
Bu sayının artması ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacaktır. 

Yurtdışından hazır getirilen fikir ve projeler yerine, ülkemize uygun 
altyapı ile tesis kurulması önem taşıyor. Bu konuda ihtisas sahibi ku-
rumun belirlenmesi ve proje denetimi, takibi ve danışmanlığı konu-
sunda yetki verilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Tesislerde 
çalışacak kişilerin de çalışacakları alanda eğitim almaları şart. Bu 
noktada belirlenecek kurumlar tarafından eğitim ve sertifikalandır-
ma sürecinin devreye alınması bir çözüm olarak ortaya çıkıyor” dedi.

Teksan’ın biyogaz konusundaki çözümlerinden de bahseden Burak 
Başeğmezler, “Teksan Jeneratör olarak sürdürülebilir çözümler nok-
tasında önemli çalışmalar hayata geçiriyoruz. Firmamız biyogaz 
sistemleri konusunda diğer yerli tedarikçiler ile birlikte kümelenme 
oluşturarak kojenerasyon ve çevre ekipmanları konusunda komple 
çözümler sunuyor. Şimdiye kadar atık su ve hayvansal atıklardan 
elde edilen biyogaz ile çalışan kojenerasyon sistemleri kurduk. 
Ürettiğimiz elektrik, tesisin elektrik ihtiyacını besliyor veya şebe-
keye satılıyor. Yakın tarihte yerli motorlar ile küçük ölçekli biyogaz 
tesislerine kojenerasyon sistemleri sağlamaya da başlayacağız” diye 
konuştu.
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en büyük ikinci sanayi bölgesi Ege’de geçen yıl tüketilen elektriğe 
eşit. Neredeyse Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz’in 
toplam elektrik tüketimine yakın bir potansiyelini ne yazık ki değer-
lendiremiyoruz. 

Biyogaz tesislerinin atıl durumdaki bir potansiyeli ülkemize hem 
elektrik hem de gübre olarak kazandırma imkanı doğurduğunu 
belirten Teksan Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler şunları söyledi: “Biyogaz tesisleri ile 

elektriği kullanmadığımız kaynaklardan üretebilme imkanımız var. 
Ülkemizin sahip olduğu yıllık biyogaz potansiyeli 35 teravatsaat (35 
TWh) yani 35 milyar kilovatsaat (35 Milyar KWh) gibi çok yüksek bir 
seviyede. 

Türkiye’nin 2017 yılındaki 292 Milyar kilovatsaatlik elektrik tüketi-
minin yüzde 12’sine denk gelen bir enerjiyi kullanmıyor adeta çöpe 
atıyoruz. Kullanmadığımız biyogaz potansiyeli ile her yıl 5 Milyar TL 
havaya uçuyor. Fırat Nehri üzerinde yer alan Keban, Karakaya ve Ata-
türk hidroelektrik santrallerinin 2016’da ürettikleri toplam elektrik 
enerjisi 16 milyar 798 milyon kilovatsaat olmuş. 

Yıllık biyogaz potansiyelimiz bu üç barajın ürettiği elektriğin iki ka-
tından daha fazla. Sadece Keban Barajı’nın yedi katı elektrik enerji-
sinden bahsediyoruz. Bu rakam aynı zamanda Türkiye’nin 49 ilinin 
2017 yılındaki toplam elektrik tüketimine eşit. Şehirlerimizde biyo-
gazdan üretilen elektrik kullansaydık enerjiden kaynaklı cari açığın 
azalmasını da sağlayabilirdik. 

Yapımına başlanan 4 bin 800 MW kapasiteli Akkuyu Nükleer Sant-
ralinin tam kapasite çalışması halinde yıllık elektrik üretiminin 42 
Milyar kilovatsaat olacağını hesaplarsak neredeyse Akkuyu kadar 
elektriği biyogaz ile üretebileceğimiz ortaya çıkıyor. Örnekleri daha 

RAKAMLAR

Türkiye’nin 2017 yılı elektrik tüketimi
Kaynak: EPDK Elektrik Piyasası 2017 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 

292 TWh / 292 milyar KWh

Atatürk-Karakaya-Keban HES 2016 Elektrik Üretimi
Kaynak: Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)

16 milyar 798 milyon KWh

Atatürk Barajı 6 milyar 38 milyon KWh

Karakaya Barajı 5 milyar 795 milyon KWh

Keban Barajı 4 milyar 965 milyon KWh

Akkuyu Nükleer Santrali Üretim Kapasitesi 4.800 MW

Akkuyu Nükleer Santrali Yıllık Elektrik Enerjisi Üretimi  (Tam kapasite, günde 24 saat ve yılda 365 gün 
elektrik üretmesi halinde)

42 milyar 048 milyon KWh

TÜRKİYE’NİN 7 BÖLGESİNİN 2017 ELEKTRİK TÜKETİMİ

İLLER 2017 ELEKTRİK TÜKETİMİ / KWh

MARMARA BÖLGESİ 83,2 milyar kilovatsaat

EGE BÖLGESİ 35,3 milyar kilovatsaat

AKDENİZ BÖLGESİ 33,9 milyar kilovatsaat

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 32,9 milyar kilovatsaat

KARADENİZ BÖLGESİ 15,4 milyar kilovatsaat

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 17,6 milyar kilovatsaat

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 7,6 milyar kilovatsaat
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Limak Enerji’den “Sizinle Aydınlanıyoruz” Projesi

Limak Enerji, müşteri deneyimini ölçerek müşteri memnuniyetini 
artırmayı hedefliyor. Limak Enerji, “Sizinle Aydınlanıyoruz” pro-
jesiyle çıtayı daha da yükseltmeyi hedefliyor.

Limak Enerji, hizmet verdiği bölgede memnuniyeti en üst düzeye 
çıkarmak amacıyla müşteri deneyimini ölçümleyerek, geliştirme 

çalışmalarına başladı. Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali 
Erman Aytac, müşteri işlem merkezlerinden işlem yapan müşterilere 
SMS yoluyla anket uygulayacaklarını belirterek,“Müşterilerimizin 
deneyim paylaşımlarıyla ilgili geri bildirimlerini alıyoruz. Bu proje ile 
15 günde yaklaşık 90 bin müşterinin deneyimi ölçümlendi. Yapılan 
anketten elde edilen ilk sonuçlara göre memnuniyet oranı yüzde 88 
olarak belirlendi” diye konuştu.

Limak Enerji’nin hizmet verdiği bölgede çeşitli nedenlerle öneri-şi-
kayet bildiren ve yüzde 12 gibi bir oranı temsil eden müşteri profili 
için, düzeltici ve önleyici planlar hazırlandığını belirten Aytac, pro-
jenin amacına uygun olarak elde edilen geri bildirimler sayesinde 
yüzde 100 müşteri memnuniyeti hedeflediklerini kaydetti.

Müşteri Geri Bildirimleri Çok Değerli

Müşteri memnuniyetini etkileyen faktörlerin etki ve performansını 
ölçümlemek için bağımsız araştırma kuruluşları ile çalıştıklarını da 
belirten Aytac, “Müşteri memnuniyet seviyesini en üst düzeye ta-
şımak için planlarımızı ve süreçlerimizi bu doğrultuda tasarlıyoruz. 

Kalite ve yönetim yaklaşımları doğrultusunda kurumsal mükem-
mellik anlayışıyla benimsediğimiz EFQM Mükemmellik Modeli ile de 
sürekli iyileşme çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, pro-
jeye ilişkin şunları söyledi: “Müşterilerimizin bizimle temas ettiği 
fiziki mekan, elektronik ortam, işlem süreleri ve iletişim gibi tüm 
süreçler memnuniyeti açısından önem arz ediyor. Abonelik işlemle-
ri, tahsilat, kampanyalar, güvence bedelleri, online işlemler, mobil 
uygulama, müşteri işlem merkezleri gibi tüm konularda müşteri geri 
bildirimlerini titizlikle inceliyoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet 
verebilmek için müşteri deneyimi çalışmasını SMS üzerinden hayata 
geçirdik. “Sizinle Aydınlanıyoruz” müşteri deneyimi çalışmasıyla ye-
nilikçi bir uygulamaya imza atmış olduk”.

Limak Enerji Uludağ Elektrik 
Genel Müdürü Ali Erman Aytac
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Bilişim Medyası Derneği (BMD), 
Tesan Yönetimi İle Görüştü 

Bilişim Medyası Derneği, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörün-
de Türkiye’nin en önemli markalarından olan Tesan ile biraraya 
geldi. Bilişim ve Teknoloji sektöründe yer alan STK, ajans, firma 

ve markalarla görüşmelerine devam eden Bilişim Medyası Derneği 

Türkiye’nin en köklü firmalarından olan ve 36. Yılını kutlayan Tesan 
Yönetimi ile bir araya geldi. 

Bilişim Medyası Yönetim Kurulu ile Tesan  yönetiminin bir araya gel-
diği gecede, bilişim ve teknoloji sektörünün gelişimi ve sektör med-
yasının Türkiye’ deki durumu hakkında görüşmelerde bulunuldu. 

Bilişim Medyası Derneği Başkanı Musa Savaş yaptığı konuşmada; 
20 yıldır varlığını sürdüren, kamu kurumları tarafında oldukça güçlü 
olan derneğin, Türkiye’ de bilişim ve teknoloji medyasının gelişimi 
için her zamankinden daha fazla çaba gösterdiklerini, üyelerinin 
sektörde yaşadığı problemlere çözüm arayışında olduklarını ve daha 
iyi bir sektöre ulaşmak için çalıştıklarını dile getirdi. 

Tüm markalardan istediklerinin Tesan için de geçerli olduğunu, bi-
lişim ve teknoloji medyasının daha iyi bir geleceğe kavuşması için 
BMD’ ye destek olunması gerektiğini dile getirdi.

Tesan  Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Rüştü Arseven gecede 
yaptığı konuşmada; Tesan markasının Türkiye’de 1983 yılında kurul-
duğu ve kurulduğu günden beri Türkiye’ye gerek istihdam, gerekse 

teknoloji ve bilişim alanında katma değer yakalamaya çalıştıklarını 
dile getirdi. Telekom ağ donanımları üretim ve satışını yaparak iş 
hayatına başlayan Tesan’ ın bilgi ve iletişim teknoloji sektöründeki 
ürünlerini, 300 kişiyi aşan kadrosu, 4.000’in üzerinde ürün çeşidini, 

4.000’i aşan dağıtıcı ve kurumsal iş ortağı ile Türkiye’nin 81 ilinde 
15.000’i aşkın satış noktası üzerinden son kullanıcı ile buluşturduk-
larını ifade etti.

Kendi markası olan TTEC altındaki geniş ürün yelpazesi yanında dün-
yaca iyi bilinen birçok markanın dağıtım, proje, satış ve satış sonrası 
hizmetlerini en üst düzeyde katma değer ve müşteri memnuniyeti 
hedefiyle sürdürdüklerini söyledi. 

Türkiye başta olmak üzere 15’in üzerinde ülkede 12.000’in üzerinde 
satış noktasında tüketici ile buluştuklarını, bugüne kadar 70 milyonu 
aşan TTEC markalı ürünü tüketicilerle ile buluşturduklarını aktardı. 

Tesan  olarak, yenilikçi vizyon ve iş ortaklarıyla yarattıkları sinerjiyi 
sürekli hale ettirmeye çalıştıklarını, 2016 yılı cirosu ile “İlk 500 Bili-
şim Şirketi Türkiye” araştırmasında genel listede 46. sırada yer aldık-
larını söyledi. Konuşmasının sonunda Bilişim Medyası Derneği’nin 
gücünü yaptıkları görüşme ardından çok daha iyi anladıklarını ve 
sektörü daha iyi anlayabilmek, geliştirebilmek ve mevcut problem-
lerine çözüm bulabilmek adına BMD’ yi destekleyeceklerini sözlerini 
ekledi. 
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Bilişim Medyası Derneği Genel Sekreteri Arda Meriç ise, Bilişim 
Medyası Derneği olarak başlattıkları görüşmelere tüm hızıyla de-
vam ettiklerini, sektörün tüm oyuncularıyla irtibatta olacaklarını 
dile getirdi. Derneğin kamu kurumları tarafındaki gücünü, 20 yıllık 
tecrübesiyle üyelerine yansıtmak istediklerini, sektörün gelişmesi 
için yapılması gerekenleri en hızlı ve doğru şekilde yapmaya gayret 
ettiklerini ifade etti.

Bilişim ve  teknoloji medyasında yer alan herkesin daha iyi ve ve-
rimli bir ortamda çalışmasını istediklerini ifade ederek, derneğe yeni 
katılan güçlü isimlerle gerçekleştirilmek istenen projelerin en hızlı 
şekilde hayata geçirileceğini ifade etti. 

BMD’nin, Türkiye’nin önemli markalarından bir tanesi olan Tesan ile 
bir araya gelmesinin ve her iki tarafın birbirlerini daha iyi anlama-
sının sektör için oldukça önemli olduğuna değinerek, önümüzdeki 
günlerde yapılacak olan çalışmalara Tesan ve TTEC markası tarafın-
dan destek istediklerini ve bunun sözünü de yapılan görüşmelerin 
ardından aldıklarını sözlerine ekledi. 

Gerçekleştirilen buluşmaya; Bilişim Medyası Derneği (BMD) Yönetim 
Kurulu Üyeleri; Musa Savaş (Başkan), Cem Kıvırcık (Başkan Yardım-
cısı), Arda Meriç (Genel Sekreter), Ceyhun Mısırlıoğlu (Kurul Üyesi), 

Hasan Genç (Kurul Üyesi), Nurhan Demirel (Kurul Üyesi) Bilişim 
Medyası Derneği (BMD) Dış İlişkiler; Hande Arpalıgil Bilişim Medyası 
Derneği (BMD) Yeni Üyeleri; Birol Bali, Fikri Türkel, Tolga Cem Küçük-
yılmaz Tesan Yönetimi; Rüştü Arseven, Ahmet Erdoğan, Merve Yiğit  
katılırken, görüşmenin sonunda, yapılan konuşmalardaki gelişme-
lerin takip edilmesi adına önümüzdeki günlerde yeniden bir araya 
gelinmesi ve Tesan ‘ın Türkiye’de bulunan teknik servis merkezinin 
ziyaret edilmesi kararlaştırıldı.

www.sektorumdergisi.com        Temmuz   July  2018

BMD Tolga  Cem  Küçükyılmaz
BMD Kurulu Üyesi Ceyhun Mısırlıoğlu - Hande Arpalıgil
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Erse Kablo, Geleneksel İftar Yemeği’nde 
Ramazan Ayı’nın Heyecanını Birlikte Yaşadı
Erse Kablo Lives Together The Excitement Of The Ramadan Month in 

Traditional Ramadan Dinner

elektrik
electric

Erse Kablo, 23 Mayıs Çarşamba Günü Silivri Garden Et Lokantası’nda 
gerçekleşen Geleneksel İftar Yemeği’nde biraraya gelerek, On Bir 
Ayın Sultanı Ramazan Ayı’nın heyecanını birlikte yaşadı. 

Erse Kablo Genel Müdürü Sn. Selami Sivritepe, bu organizasyonda 
bir aile olarak birarada olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak, 
Ramazan ayı için güzel dileklerde bulundu.

Erse Kablo, bu seneyle beraber üçüncüsünü düzenlediği İftar 
Yemeği’nde, iftar öncesi ve sonrasında devam eden fasıl dinletisi eş-
liğinde keyifli sohbetler ederek, semazen gösterisiyle Ramazan ayını 
hep beraber karşıladı.

Erse Kablo had the pleasure of being a great family together by meet-
ing at the Traditional Ramadan Dinner held at Silivri Garden Meat Res-
taurant on Wednesday, May 23th.

Erse Kablo General Manager Mr. Selami Sivritepe has paid attention 
to the importance of being like a family together and has had good 
wishes to meet again at other Ramadan dinners.

Ramadan Dinner which was third time organized by Erse Kablo, enjoy-
able conversations were held during and after the Ramadan Dinner 

ongoing fasil auditon and at the end of the evening dervish show at-
tracted by the employees and the guests, so the Ramadan Month was 
welcomed together.

www.sektorumdergisi.com         Temmuz   July  2018

Erse Kablo Genel Müdürü Selami Sivritepe
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Renault  Trucks, Yeni İkinci Nesil Elektrikli 
Kamyonlarını Sunuyor

Müşteri ve iş ortaklarıyla gerçek kullanım koşullarında yapılan 
on yıllık test sürüşlerinin ardından Renault Trucks, 3.5 ile 26 
ton arasındaki şehir içi kullanımında ideal, ikinci nesil elekt-

rikli araçlarını sunuyor. Renault Trucks D ve D Wide Z.E. modelleri, 
Renault Trucks’ın Blainville-sur-Orne’de bulunan tesisinde üretilerek 
2019 yılında piyasaya sunulacak. Renault Master Z.E. ise 2018 yılın-
da satışa başladı.

Elektromobilite alanında öncü olan Renault Trucks, şehir içi ulaşımın 
değişen gerekliliklerini karşılamak üzere ikinci nesil elektrikli kam-
yonlarını sunuyor. 3.5 ila 26 ton arasında değişen Renault Master 
Z.E., Renault Trucks D Z.E. ve Renault Trucks D Wide Z.E modellerini 
içeren Renault Trucks Z.E. serisi, yük taşımacılığından atık toplamaya 
kadar her türlü şehir içi hizmet uygulamalarını kapsıyor. 

Renault Trucks, geçtiğimiz on yıl boyunca elektrikli araçlar için ha-
zırlık yapıyordu. Renault Trucks’a göre şehir içi taşımacılık alanında 
hava kirliliği ve gürültü sorunlarının kesin çözümü, elektromobilite 
oluyor. Bu nedenle Renault Trucks, elektrikli araçların kullanımı, 
batarya, şarj istasyonları ve özel bakım gereklilikleri ile ilgili önemli 
noktaları geliştirmek üzere on yıl boyunca müşteri ve iş ortaklarıyla 
birlikte saha testleri gerçekleştirdi.

Gerçek çalışma ortamında sürdürülen bu testler sayesinde  Renault 
Trucks, müşteri ve iş ortaklarının elektrikli teknolojiyi kendi müş-
terilerine de kabul ettirmelerine olanak sağladı. Renault Maximity 
sayesinde Renault Trucks’ın elektrikli kamyonlarıyla ilgili on yılı aşkın 
bir tecrübesi bulunuyor. 

Renault Trucks Başkanı Bruno Bilin yaptığı açıklamada; “On yıl önce 
elektrikli kamyonların şehir içinde hava kirliliğinin azaltılması için 
kullanımına önderlik ettik. Bugün ise performansı kanıtlanmış 
elektrikli araç serimizi sunuyoruz ve servis ağımızdaki uzmanlar 
elektromobiliteye geçiş konusunda müşterilerimize yardım etmek 
üzere hazır. On yıl önce öncüydük, şimdi ise uzmanız” diye belirtti. 

Şehir İçi Taşımacılıkta Sıfır Emisyon  

En son teknolojik gelişmeler, Renault Trucks’ın  Z.E. serisini oluştur-
masını sağlayarak elektrikli araçları, nakliye şirketleri için ekonomik 
şekilde uygulanabilir bir alternatif haline getirdi.

Şehir içi bölgelerde katı yönetmelikler uygulanıyor olsa da Renault 
Trucks Z.E. serisi araçlar, bu yönetmeliklere tamamen uyumlu. 

Bu araçlar, gürültüsüz bir şekilde geç saatlerdeki teslimatların yapıl-
masını sağlayarak trafik sıkışıklığının engellenmesi ve CO2 yayma-
dıkları için hava kirliliğinin önlenmesi ile hava ve gürültü kirliliği için 
mükemmel çözüm oluyor. 

Renault Trucks Master Z.E. Eylül 2018 Tarihinde Satışa Sunulacak 

Eylül 2018 tarihinde piyasaya sunulacak, kısa mesafeli teslimatlar 
için ideal Renault Trucks Master Z.E., sıkı trafik kurallarına sahip şe-
hir içi bölgelerine dahi erişim sağlıyor. Tamamen elektrikle çalışan 
bu aracın bataryası, altı saat içinde şarj ediliyor. Şehir içi teslimat ve 
atık toplama operasyonları için Renault Trucks D ve Renault Trucks D 
Wide Z.E. 

Renault Trucks D.Z.E’nin özel olarak tasarlanmış yeni 16 tonluk ver-
siyonu, şehir içi ve sıcaklık kontrollü teslimatlar için ideal. Renault 
Trucks D Wide Z.E. ise daha etkili atık toplama operasyonları için 26 
tonluk versiyonu ile sunulacak.  Modellerin ikisi de 2019 yılının ikinci 
yarısında Renault Trucks’ın Blainville-sur-Orne, Fransa’da bulunan 
tesislerinde üretilecek.

Orta ağırlıktaki hizmetler için kullanılacak Renault Trucks Z.E. aracı, 
kullanım ve batarya yapılandırmasına bağlı olarak 300 km’ye kadar 
mesafe kat edebilecek. Hızlı alçak akım şarj özelliği sayesinde Rena-
ult Trucks D.Z.E ve Renault Trucks D Wide Z.E. lityum-iyon bataryaları 
bir ila iki saat gibi kısa süreler içinde 150 kW Combo CCS konektör 
aracılığıyla şarj edilebiliyor. Bu durumda üç fazlı 380V 32A’lık bir en-
düstriyel elektrik prizi kullanımı yeterli oluyor. 
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Metrobüsün Rüzgarı Artık Elektrik Üretecek

Metrobüsler, artık yolcu taşırken elektrik de üretecek. Araçla-
rın geçiş esnasında oluşturduğu rüzgarı yakalayan türbinler, 
bir ilçeye yetecek kadar enerji sağlayacak. İstanbul’un adeta 

simgesi haline gelen metrobüs sistemi, yolcu taşımanın yanı sıra 

artık küçük bir ilçeye yetecek kadar elektrik enerjisi de üretecek. 
Topkapı İstasyonu yakınına konulan ve başarılı sonuç alınan sistem, 
metrobüslerin geçiş esnasında oluşturduğu rüzgarı yakalayarak 
enerjiye çeviriyor.

İki şeritli yolun ortasına konulan türbinler iki yönden de rüzgar ala-
biliyor. 1 kilometrelik hat için 300 türbin döşenmesi planlanıyor ve 
yapılan hesaplara göre sadece metrobüs hattında 20 bin haneye 
yetecek potansiyel var.

Genç Mühendis Keşfetti

Projenin çıkış noktası da oldukça ilginç. İş için her gün Kadıköy’den 
Yenibosna’ya giden genç mühendis Kerem Deveci, buradaki potan-
siyeli keşfediyor. Deveci şunları söylüyor: “ENLİL isimli projemizin 
ortaya çıkışı metrobüs kullanırken oldu. 

Araç kapılarının yanında bulunan acil tahliye vana kapaklarının, 
yan yana geçen araçların ürettiği rüzgar ile havalandığını gördüm. 
Buradaki rüzgar ile enerji üretilebilir fikri böyle doğdu. Türk Patent 
Enstitüsü’nden faydalı model belgemi aldım.

Ardından İTÜ Çekirdek sürecine kabul edildim. İETT İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü’ne dilekçe vererek türbinimizin saha testleri için izin iste-
dik. Kurumun vizyoner ve yenilikçi yönetimi teklifimizi kabul ederek 
Topkapı Durağı’ndaki bir alanı laboratuvar olarak bize verdi. Sonuç 
başarılı oldu.”

Depremi de Önceden Bilecek

Deveci, “Sisteme yerleştireceğimiz sensörler ve IOT platformu, şehir 
içi sıcaklık, nem, rüzgar, CO2 ölçümü yapacak. Deprem izleme is-
tasyonu da olası İstanbul depreminin tahminlerine bilgi sağlayarak 
şehrin güvenliğine katkı verecek” dedi.
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ETD Son Kaynak Tedarik Tarifesi Semineri EWE 
Enerji Sponsorluğu’nda Düzenlendi

Enerji Ticaret Derneği tarafından düzenlenen ve EWE Turkey Hol-
ding şirketlerinden EWE Enerji’nin sponsor olduğu Son Kaynak 
Tedarik Tarifesi Semineri 12 Haziran’da gerçekleştirildi. Elektrik 

piyasasında fiyat oluşumu ve yüksek elektrik tüketimine sahip tü-
keticilerin karşılaştıkları riskler ile başa çıkma yöntemlerine ilişkin 
düzenlenen seminerde, Enerji Piyasası Düzeleme Kurumu (EPDK) 

tarafından hayata geçirilen “Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nin Düzen-
lenmesi” tebliği hakkında bilgilendirme yapıldı. 

Enerji Ticaret Derneği (ETD), iş dünyasını Son Kaynak Tedarik Tarifesi 
Semineri’nde buluşturdu. EWE Turkey Holding şirketlerinden EWE 
Enerji’nin sponsor olduğu ve 12 Haziran 2018’de Ankara Mövenpick 
Hotel’de gerçekleştirilen seminerde, elektrik piyasasında fiyat oluşu-
mu ve yüksek elektrik tüketimine sahip tüketicilerin karşılaştıkları 
riskler masaya yatırıldı. 

Enerji Piyasası Düzeleme Kurumu (EPDK) tarafından hayata geçiri-
len “Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nin Düzenlenmesi” tebliği hakkında 
bilgilendirmenin de yapıldığı seminerde, elektrik piyasasının genel 
durumu da katılımcılarla paylaşıldı. Seminere, son kaynak tarifesi 

tüketicileri ve EPDK yetkililerinden tedarik şirketlerine kadar yoğun 
bir katılım oldu. 

Enerji sektörü ve tüketicileri buluşturan Son Kaynak Tedarik Tarifesi 
Semineri gibi etkinliklerin tüketici farkındalığı ve sektör açısından 
büyük önem taşıdığını belirten EWE Enerji Satış ve Pazarlama Direk-
törü Kadir Bulut;  “Böylesi anlamlı bir etkinliğe sponsor olarak destek 

verdiğimiz için mutluyuz. Başta Enerji Ticaret Derneği olmak üzere 
destek veren, katılan herkese teşekkür etmek istiyorum. Böylesi 
kapsamlı projelerin hem tüketiciler hem de enerji sektörü için anlam 
ve önemi çok büyüktür. EWE Enerji olarak, sektörümüzün gelişmesi-
ne katkı sağlayacak tüm etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz” 
diye konuştu.  

Demir-çelik sektörü, çimento sektörü, organize sanayi bölgeleri gibi 
SKTT kapsamına giren tüketici gruplarına dönük olarak düzenlenen 
seminer, Gates Enerji Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet 
Burak Kadıoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Paydaşların Gö-
zünden Son Kaynak Tedarik Tarifesi” paneliyle son buldu. 
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PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu: “Ekonomi Sadece 
Ekonomi Yönetiminin İşi Değildir

Geleneksel PAGEV iftarında gündem ekonomi oldu. Plastik sek-
törünün çatı kuruluşu PAGEV, üyelerini ve sektör temsilcilerini 
İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlediği geleneksel iftar ye-

meğinde bir araya getirdi. Gebze ve Küçükçekmece PAGEV Mesleki 
ve Teknik Anadolu Liseleri öğrencilerinin mezuniyet töreninin de 
yapıldığı gece yoğun ilgi gördü. 

İftar programının açılış konuşmasında döviz kurlarının sektöre ve 
ekonomiye etkilerini anlatan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Bu ko-
nuda ekonomi yönetiminin üzerine düşen sorumluluklar kadar iş 
dünyası ve meslek örgütlerine de sorumluluk düşüyor” dedi.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PA-
GEV), sektör temsilcilerini İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenle-
nen geleneksel iftar yemeğinde ağırladı. PAGEV’in ev sahipliğinde 
organize edilen geceye; İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib 
Avdagiç de katılarak birlik mesajı verdiği bir konuşma gerçekleştirdi. 

PAGEV geleneksel iftar buluşmasına plastik sektörünün önemli 
aktörleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve sektöre destek veren 
çeşitli kurum ve kuruluşlardan bin 150 davetli katıldı.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörlerinden Türkiye plastik sektörü, 
iftar gecesinde Gebze ve Küçükçekmece PAGEV Mesleki ve Teknik 
Anadolu Liseleri öğrencilerinin mezuniyet heyecanına da tanık oldu.  

Plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmeye 
yönelik eğitim veren PAGEV liselerinden mezun olan öğrenciler, sek-
törün önde gelen isimleri ile tanışma fırsatı yakalayarak kariyerleri 
için ilk adımı atmış oldular. 

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar buluşmasında ko-
nuşan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, sektörlerin gelişerek ülke eko-
nomisine katkı sağlamasında sivil toplum örgütlerinin çok önemli 
bir yeri olduğunu belirterek şunları söyledi: “Sivil Toplum Örgütleri 
Türkiye’nin gelişmesi için en önemli kuruluşlardır. Eğer biz ülkemi-
zin, ekonomimizin gelişmesini istiyorsak sivil toplum kuruluşlarımızı 
güçlendirmemiz lazım. Buraları gerçekten iş yapmak isteyen insan-
ların hizmet verdiği kuruluşlara çevirmeliyiz. 

Sorunlara üç yaklaşım şekli vardır; ilki sorunla ilgilenmezsiniz, ikin-
cisi sadece şikayet edersiniz, üçüncüsü ilgilenirsiniz ve elinizi taşın 
altına koyarak çözüm üretirsiniz. Biz üçüncü yolu tercih ediyoruz. Bu-
güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sektörümüzü ileriye taşı-
yacak, önündeki engelleri kaldıracak çalışmaları hayata geçireceğiz”.  

Plastik Sektörünün Döviz Kurlarından Kaynaklı Son 
Dört Aydaki Kaybı 7 Milyar Lira

Son günlerde döviz kurlarında yaşanan artışlara da değinen Yavuz 
Eroğlu, “Kimya ve özelinde plastik sektörü özellikle ara malı ithalatı 
yönüyle dövizdeki artışlardan olumsuz etkileniyor. 

Sektörün ana hammaddesinin yüzde 100’ü dövizle satın alınıyor. 
Yine makine ekipman yatırımlarının yüzde 90’ı döviz bazlı yapılıyor. 
Bu çerçevede sadece plastik sektörünün son dört aydaki kaybı 7Mil-
yar TL’ye yaklaştı. 

İstikrarlı bir piyasanın temeli yapısal reformlar ve ekonomide güven 
artırıcı tedbirlerdir. Bu konuda ekonomi yönetiminin üzerine düşen 
sorumluluklar olduğu gibi biz iş dünyası ve meslek örgütlerine dü-
şen sorumluluklar da vardır. Öncelikle dış ticaret açığını düşürecek 
şekilde katma değerli üretim alt yapısını oluşturmamız gerekiyor. 

PAGEV olarak iki meslek lisemizdeki 2 bin öğrencimizle bu konuya 
katkı veriyoruz. İftar yemeğimizde bu okullarımızdan mezun olacak 
çocuklarımız da bizlerle birlikteydi. 

Katma değerli üretim için sektörümüzü bilgi ve AR&GE altyapısı ile 
buluşturmak büyük önem taşıyor. Bu konuda kurmakta olduğumuz 
Plastik Mükemmeliyet Merkezi ve veri üretimi çalışmalarımızla sek-
törümüze katkı sunuyoruz. Ayrıca ihracatımızı arttıracak projeleri-
mizle vasatlığı aşmak adına gayret gösteriyoruz. 

Ülke ekonomimizin gelişimi meslek örgütleri ve kurumların açıklıkla 
yapılması gerekenleri ifade etmesi ve üzerine düşen rolü oynaması 
ile mümkündür. Aksi takdirde gelişime açık yönlerimizi hiçbir zaman 
göremez ve olduğumuz yerde sayarız. 

PAGEV olarak biz de sektörün bu alanda sorunlarının farkındayız ve 
çözümüne yönelik projeler üzerinde çalışıyoruz. 

Ülkemiz bugüne kadar olduğu gibi bu zorlu süreçleri de aşacak po-
tansiyele sahiptir ancak önemli olan bu dönüşümü ne kadar hızlı 
yapacağımızdır” diye konuştu.
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 İnform The Renewed Guardian Series Offers Safe, 
Compact & Aesthetic Design 
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İnform, a company with almost 40 years of experience in power elec-
tronics, has renovated its time-proven Guardian UPS Series and con-
tinues to bring safe energy to living spaces. Designed not to be affected 
by any power fluctuations and power outages, Guardian Series is also 
very attractive with its compact and aesthetic design. The leader of 
Turkish UPS sector with the innovations it engages in, Inform combines 
safety and aesthetics with its Guardian UPS Series. 

Reliability and Aesthetics in Power Electronics 

An ideal solution for offices and living spaces with its Microprocessor 
Controlled Line Interactive Technology, Guardian UPS Series ensured 
uninterruptible energy for spaces. Having optimized its efficiency with 
the use of smart batteries, Guardian UPS Series contributes to the sus-
tainability of the world. 

Offering the ease-of-use to the user with its impressive LED and LCD 
control panel, Guardian UPS Series presents premium security for 
homes and offices. Thanks to its broadened communication options 
with USB Port, RS232 and RJ45, Guardian UPS Series meets the needs 
of a wide range of users and it warns the user using its sound warning 
system, if necessary. 

Designed not to be affected by any power fluctuations and power 
outages, Guardian UPS Series protects your devices against any dam-
ages using simulated sinus waves in accordance with your load needs. 
Guardian operates at a wide voltage range and stabilizes the output 
voltage using its Automatic Voltage Regulator (AVR) function. 

İnform set the goal of becoming the largest and the most reliable so-
lution partner in Turkey and the world for uninterruptible and clean 
energy without compromising on the quality, and the company offers 
the highest energy efficiency and manageable solutions with the pro-
jects it undertakes.
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İnform Yenilenen Guardian Serisi İle Güvenli, 
Kompakt ve Estetik Tasarım 

Güç elektroniği alanında 40 yıla yakın tecrübeye sahip İnform, 
yıllardır piyasanın güvenini kazanmış Guardian UPS Serisi’ni 
yenileyerek yaşam alanları için güvenli enerji sağlamaya de-

vam ediyor. Elektrik enerjisindeki gerilim dalgalanmalarından, düş-
me, yükselme ve kesintilerden etkilenmemesinin yanında Guardian 
Serisi, kompakt ve estetik tasarımı ile göz dolduruyor. Türkiye UPS 
sektöründe yeniliklere her zaman öncülük eden İnform, bünyesinde  
yer alan Guardian UPS Serisi ile güvenliğe estetik getiriyor. 

Güç Elektroniğinde Güveni ve Estetiği Getiren Tasarım 

Line-İnteraktif mikroişlemci kontrollü teknolojisiyle ofisler ve evler 
için mükemmel çözümler sunan Guardian UPS Serisi, yaşam alan-
larında sürekliliği garanti altına alıyor. Arttırılmış verimliliğini akıllı 
akü yönetimiyle birleştirerek optimum seviyeye yükselten Guardian 
UPS Serisi, sürdürülebilir bir dünyaya da katkı sağlıyor. 

Çekici tasarıma sahip LED ve LCD paneliyle kullanıcısına kullanım ko-
laylığı sağlayan Guardian UPS Serisi, evler ve ofisler için birinci sınıf 
güvenlik sunuyor. USB Port, RS232 ve RJ45 gibi genişletilmiş haber-
leşme seçeneği ile çok farklı ihtiyaçlara cevap verebilen Guardian 
UPS Serisi, sesli uyarı sistemi ile de kullanıcıları gerekli durumlarda 
uyarıyor. 

Elektrik enerjisindeki gerilim dalgalanmalarından, düşme, yüksel-
me ve kesintilerden etkilenmeyen Guardian UPS Serisi, yükleriniz 
için uygun şekilde simüle edilmiş sinüs üreterek cihazlarınızı gelebi-
lecek zararlardan koruyor. Guardian, geniş gerilim aralığında görev 
yaparak yükseltici ve düşürücü Otomatik Voltaj Regülasyon (OVR) 
fonksiyonu ile çıkış gerilimini bağlı olduğu yüklere göre en kararlı 
hale getiriyor.  Kesintisiz ve temiz enerji ihtiyacında, Türkiye’nin ve 
dünyanın en büyük ve güvenilir çözüm ortağı olmayı ve bu alanda 
kaliteden ödün vermeden ilerlemeyi kendine ilke edinen İnform, 
Ar-Ge Merkezi’nin hayata geçirdiği projelerinde enerji verimliliği 
yüksek, yönetilebilir çözümler sunuyor.
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Katı Atıktan Elektrik Üretilecek

Bursa’nın daha temiz ve sağlıklı bir şehir olması hedefiyle, Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından İnegöl Katı Atık Depolama 
Alanı’nda, metan gazından elektrik enerjisi elde etmek üzere 

projelendirilen üretim tesisinin inşaatına başlandı. 

‘Sağlıklı bir çevre’ hedefiyle Bursa’nın daha yaşanabilir bir kent ol-
ması yolunda yatırımlarını bir bir hayata geçiren Büyükşehir Beledi-
yesi, İnegöl Katı Atık Depolama Alanı’nda bulunan deponi gazından 
enerji elde edecek. 

Bursa’nın her alanda sağlıklı bir şehir olması için çevre yatırımlarına 
özellikle önem verdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, metan gazından elektrik enerjisi üretimini hedefleyen 
tesisin yapımına başlandığını söyledi. Başkan Aktaş, çalışmanın 
detaylarını anlatarak, “Bursa, çok güzel, yeşiliyle, çevresiyle, doğal 
güzellikleriyle önemli bir kent. 

Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu kentin temiz havasına, 
suyuna, değerlerine sahip çıkmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu 
bakış açısından hareketle, İnegöl’de katı atık depolama alanında 
inşaatına başlanan proje ile deponi gazının içinde bulunan ve kar-
bondioksite göre 21 kat daha zararlı olan metan gazının sebep oldu-
ğu sera etkisinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. İnşaat çalışmalarının 
hızlıca tamamlanacağı tesiste 2018 yılının sonuna kadar elektrik 
üretimine başlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 4 milyon dolara mal olacak proje neticesinde, saatte 1,2 
Mw/saat elektrik üretimi sağlanacak. Proje ilerledikçe üretimin 2,4 
Mw/saate ulaşacağı tesisten yaklaşık 10 bin konutun elektrik ihtiya-
cının karşılanması hedefleniyor. Katı atıkları da ekonomiye 

kazandıracak projenin ihalesi, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yap, işlet, devret modeliyle 
yapıldı ve tesis için de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 
ön lisans verildi. 

Tesis üretime başladığında üretilen elektrik UEDAŞ‘a satılacak, yüzde 
57,3 pay ve kira geliri Büyükşehir Belediyesi’ne 23 yıl boyunca öde-
necek.

Deponi gazı, katı atığın içerisindeki organik atığın anaerobik ortam-
da ayrışması sonucu oluşan doğal bir yan üründür. Tahminen yarı 
yarıya metan ile karbondioksit gazlarından ve azot bileşikleri, orga-
nik kükürt, oksijen, su buharı gibi az miktarda organik bileşikler ile 
inorganik bileşiklerden oluşur. 

Deponi gazının içindeki metan gazı, enerji üretim tesisinde sistemin 
tasarım ve verimliliğine bağlı olarak tahmini % 30-40 oranları ara-
sında yakalanır ve su ile karbondioksit formuna dönüştürülür.
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Viko’dan Karre Style Serisi, Yaşam Alanlarına Yaz Enerjisi
Karre Style Series by Viko: Summer’s Energy for Your Living Spaces

Yazın güneşin yüzünü göstermesi ve doğanın canlanması hayata 
da bambaşka bir enerji katıyor. Elbette dekorasyon trendleri ve 
yaşam alanları da bu güzel değişimden etkileniyor. 

Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider kuruluşu Panasonic Eco So-
lutions Türkiye, küçük dokunuşlarla dekorasyonlarına yazın enerjisi-
ni taşımak isteyenlere birbirinden keyifli 2 farklı koleksiyon sunuyor.

Viko markası altında satışa sunulan Viko Artline imzalı Karre Style 
serisinin “Çizgiler” ve “Renkler” koleksiyonları, yaşam alanlarının 
tarzını değiştiriyor. 

Hayata Modern Bir Çizgi 

Karre Style Serisi’nin “Çizgiler” koleksiyonu, dekorasyonlarına mini-
mal tasarım ve modern çizgiyi taşımak isteyenlerin tercihi oluyor. 
Elektrik anahtarı, komütatör ve kapaklı topraklı prizden oluşan ko-
leksiyonda, kırmızı ve siyah çizgilerden oluşan desenler fark yaratı-
yor. 

Koleksiyon, yeri geliyor dekorasyonlardaki büyük bir boşluğu kapa-
tıyor, yeri geliyor yaşam alanlarının tüm görüntüsünü değiştiriyor. 
Tasarım, teknoloji ve kalite, bu koleksiyonda yaşam alanlarının ener-
jisini yükselten bir ayrıcalığa dönüşüyor.

Güçlü Tasarım ve Yazın Renkleri

Viko’nun en renkli serilerinden biri olan Karre Style “Renkler” kolek-
siyonu, kullanıldığı her alanın tarzını canlandıran sıra dışı bir etkiye 
sahip. 

Farklı renklerin yan yana gelmesi ile adeta yazın neşesini yansıtan 
koleksiyonda elektrik anahtarı, komütatör ve kapaklı topraklı priz 
tasarımları dikkat çekiyor. 

Yaşam alanlarının güzelliğini kendine has stili ile tamamlayan Karre 
Style, keskin hatlı tasarımıyla şıklığı hayatın bir parçası haline ge-
tiriyor. Güçlü tasarımı ile koleksiyon, sadece yaşam alanlarına değil 
hayata da renk katıyor.  

The fact that summer is here, the Sun is bright, and the colors of the 
nature are vivid bring renewed energy to our lives. And, of course, 
our decoration trends and living spaces are affected by this beautiful 
change. 
Panasonic Eco Solutions Turkey, leader of the switch and outlet sector, 
offers 2 new collections for those who want to see the summer’s energy 
in their decoration with small touches. Named “Lines” and “Colors”, 
these two collections are introduced as part of the Karre Stole series by 
Viko Artline and they are here to change your living spaces. 
A Modern Line for Life 
“Lines” collection is the selection of those who like minimalistic design 
and a modern style in their home deco.  Including electric switches, 
commutators, and grounded outlets with safety covers, and adorned 
with red and black lines, this collection makes a real difference in your 
home. 
The collection sometimes serves as a complementary element of the 
decoration, and sometimes it changes the whole look of the living 
spaces. In this collection, design, technology, and quality turns into a 
privilege which boosts the energy of the living space.
Strong Design and the Colors of Summer
One of the most colorful series by Viko, Karre Style “Colors” collection 
has an extraordinary vivid impact on living spaces. 

With a combination of different colors, the collection almost feels like 
summer and electric switches, commutators, and grounded outlets 
with safety covers are the highlights of this series. 
Complementing the living spaces with its authentic style, Karre Style 
brings elegance to life. Thanks to its underlined design, the collection 
not only brings color to living spaces but also to the life itself.  
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Panasonic Eco Solutions Türkiye Enerji Verimliliğinde 
Yılın Örnek Okullarını Ödüllendirdi

Panasonic Eco Solutions Turkey Awarded Exemplary Schools 
in Energy Efficiency

elektrik
electric

Enerji verimliliği ve doğal kaynakların korunması konusunda ço-
cukları bilinçlendirmek üzere ‘Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda 
Enerji Verimliliği’ projesini yürüten Panasonic Eco Solutions Tür-

kiye, enerji verimliliğinde yılın en başarılı okullarını ve eğitimcilerini 

ödüllendirdi. Yılın örnek okulları yarışmasında dereceye giren okul-
lar, Kabataş Erkek Lisesi’nde gerçekleşen törenle ödüllerini aldı. 

Sektörünün yenilik ve lider kuruluşu Panasonic Eco Solutions Türkiye, 
hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile bugüne ve geleceğe 
değer katmaya devam ediyor. 

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen “Aydınlık Bir 
Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimliliği” projesi kapsamında ener-
ji verimliliğinde örnek olan okulları kapsayan ödül töreni, İstanbul 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Nurettin Aras, Panasonic Eco 
Solutions Türkiye Genel Müdürü (Managing Director) Tatsuya Kuma-
zawa, Kurumsal Marka Yönetim Direktörü Aysel Özaltınok ile Kurum-
sal İletişim Yöneticisi İlker Çelik’in katılımı ve Neslihan Maltepe’nin 
sunuculuğunda, Kabataş Erkek Lisesi’nde gerçekleşti.

Panasonic Eco Solutions Turkey awarded the Most Successful Schools 
and Instructors in Energy Efficiency as part of its project, ‘Energy Ef-
ficiency in Schools for a Brighter Future’,  with an aim to raise aware-
ness in students about energy efficiency and preservation of natural 

resources. Award-winners of this year’s exemplary school contest were 
awarded in a prize-giving ceremony held at Kabataş All-Male High 
School. 

Panasonic Eco Solutions Turkey, the leading innovative company in its 
sector, continues to add value to the present day and the future with its 
social responsibility projects. 

Among the participants of the prize-giving ceremony held as part of 
the company’s ‘Energy Efficiency in Schools for a Brighter Future’ pro-
ject, a joint project with Istanbul Provincial Directorate of National 
Education, were Mehmet Nurettin Aras, Assistant Director of National 
Education, Tatsuya Kumazawa, Managing Director of Panasonic Eco 
Solutions Turkey, Aysel Özaltınok, Managing Director of Corporate 
Brand, İlker Çelik, Director of Corporate Communication; the event was 
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Panasonic Eco Solutions Türkiye Genel Müdürü 
(Managing Director) Tatsuya Kumazawa
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Enerji Verimliliğinde Yılın Örnek Okulu Ümraniye İlçesinden, 
Öğrencilerin Defilesi Geri Dönüşümlü Kıyafetlerden  

Enerji Verimliliğinde Yılın Örnek Okulu Yarışması’nın 1.’si olan Üm-
raniye 30 Ağustos İlkokulu proje ekibi, İspanya seyahatine hak ka-
zandı. 2. olan Ümraniye Şehit Askeri Çoban İlkokulu Balkan Ülkeleri 
Seyahatinin ve  3.’lüğü kazanan Şişli Sait Çiftçi İlkokulu ise Antalya 
seyahatinin sahibi oldu. Ödül töreni sırasında sahne alan Ümraniye 
30 Ağustos İlkokulu öğrencilerin geri dönüşümlü malzemelerden 
oluşturulmuş kıyafetlerle gerçekleştirdikleri defile izleyicilerin bü-
yük beğenisini topladı.

Topluma Katkı Sağlamak Kurumsal İlkelerimizdendir

Ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Panasonic Eco Solu-
tions Türkiye Genel Müdürü ( Managing Director) Tatsuya Kumazawa 
“Sürdürülebilir kalkınmanın insana yatırım ve doğal kaynakların bi-
linçli kullanımı ile gerçekleşeceğine inanan bir anlayışla hayata ge-
çirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projelerini çok önemsiyoruz. 

Doğaya verdiğimiz zararları azaltmak, kıt kaynaklar konusunda daha 
duyarlı adımlar atmak ve sürdürülebilir gelecek hedefine ulaşmak 
için hepimizin alması gereken çok önemli sorumluluklar bulunuyor. 
Doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve enerji verimliliği, gün geçtik-
çe sürdürülebilir kalkınmanın en önemli konusu haline geliyor. 

Panasonic Eco Solutions Türkiye olarak kurumsal ilkelerimizden biri 
olarak önemle ele aldığımız  “Topluma Katkı“ yaklaşımı ile gelecek 
nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için büyük çaba harcı-
yoruz. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklara yönelik 
olan sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan ötürü mutluluk ve 
heyecan duyuyoruz “ dedi. 

Çocuk Tiyatrosu Yaklaşık 600 Bin Öğrenciye Ulaştı

“Aydınlık bir gelecek için” projesi enerji verimliliği ve doğal kaynak-
ların korunması konusunda geleceğin teminatı çocuklarımıza bilinç 
kazandırıyor. 2012 Nisan ayında Panasonic Eco Solutions Türkiye ve 
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün imzaladığı protokol ile hayata 
geçirilen proje kapsamında bugüne kadar İstanbul’daki ilk ve ortao-
kullarda görev yapan 1.450 eğitimci için enerji yöneticisi eğitimleri 
verildi. 

Bu okullardaki öğrenciler için de enerji verimliliği kulüpleri kuruldu. 
Öğrencilerin projeye aktif katılımlarını ve eğlenirken öğrenmelerini 
sağlamak amacı ile oluşturulan Çocuk Tiyatrosu’nun sunduğu enerji 
verimliliği konulu oyunu yaklaşık 600.000 ilkokul öğrencisi izledi. 
Her yıl okullarda uygulanarak, öğretim yılı sonunda ise projeye katı-
lan okullar arasında düzenlenen yarışma ile projedeki örnek okulla-
rın ödüllendirilmesi ve diğer okulların da özendirilmesi hedefleniyor. 

held at Kabataş All-Male High School and it was hosted by Neslihan 
Maltepe.

The Exemplary School in Energy Efficiency Comes form the Dis-
trict of Umraniye, Istanbul; Students Organize a Fashion Show 
with Recycled Clothes  

 Project teams from Umraniye 30 Agustos Elementary, winner of the 
first prize in The Exemplary School in Energy Efficiency contest was 
awarded with a trip to Spain as a team. Umraniye Sehit Askeri Coban 
Elementary, second prize winner, won a trip to the Balkans, while Sisli 
Sait Ciftci Elementary, third prize winner, won a trip to Antalya. The 
fashion show organized by the students of Umraniye 30 Agustos El-
ementary using outfits made of recycled materials was the highlight 
of the event.

Adding Value to the Society is Our Corporate Motto

“With the knowledge of sustainable development is only possible 
through investment into people and responsible use of natural re-
sources, we place great importance on our corporate social responsibil-
ity projects,” said Tatsuya Kumazawa, Managing Director of Panasonic 
Eco Solutions Turkey, in the opening speech he delivered. “We all need 
to take responsibility in reducing the human impact on the environ-
ment, and to take more sensible steps if we are to reach our goal of a 
sustainable future. Conscious usage of natural resources and energy 
efficiency are now among the most important aspects of sustainable 
development. As Panasonic Eco Solutions Turkey, we are making great 
efforts to leave a better world to the future generations with our focus 
on “Adding Value to the People” as one of our corporate principles.  It is 
especially pleasurable and exciting to take part in projects devoted to 
our dear students, our future, ” he added. 

Children’s Theatre has Reached Out to Approx. 600,000 Students

“For a Bright Future” project raises awareness in children about energy 
efficiency and preservation of natural resources. 1.450 teachers who 
are employed in elementary schools in Istanbul were trained to be 
‘energy managers’ within the scope of this project launched on April, 
2012 upon the protocol signed between Panasonic Eco Solutions Tur-
key and Istanbul Provincial Directorate of Education. 

Energy efficiency clubs are established in these schools for the par-
ticipation of students. The play about energy efficiency staged by Chil-
dren’s Theatre, which was created to bring fun and learning together 
for the students, has reached out to 600,000 elementary students so 
far. It is also aimed to draw more attention from other schools award-
ing the best performance as part of a competition held between the 
participating schools at the end of each academic year. 
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Mercedes, EQ Markasına Yeni Tamamen Elektrikli 
EQA Lüks Sedan Konseptini Ekliyor

Mercedes Adds New All-Electric EQA Hot Hatch Concept to Their ‘EQ’ Sub-Brand

elektrik
electric

Mercedes’in EQ markası Frankfurt Auto Show’da lansmanı ger-
çekleştirilen yeni EQA kompakt tamamen elektrikli otomobil 
konseptiyle günün ikinci bombasını patlattı. Birkaç hafta 

önce bir lansman olacağı haberini almıştık, ama konsepti ilk defa 
görüyor ve otomobilin ne gibi olası özelliklere sahip olabileceğini 
ilk defa duyuyoruz. Tanıtımı yapılan diğer konseptlerin aksine, bu 
konsept bazı diğer detaylara sahip ve Mercedes’in gelecek vizyonu 
hakkında bize bazı fikirler veriyor.

Boyut olarak Mercedes A-Sınıfına benzeyen ama dört yerine iki ka-
palı tasarlanan EQA’nın 60kWh batarya ile 400km “gerçek menzile” 
(NEDC yani Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü ile, yani EPA için 290-320 
km aralığında) sahip olması, 0-100km/s (0-60mph) hıza 5 saniye-
de ulaşması ve standart AC şarj, DC hızlı şarj (10 dakika içerisinde 
100km menzil ekleyebilen) ve hatta kablosuz endüktif şarj ile “ku-
sursuz şarj deneyimi” sunması bekleniyor.

Konsept otomobillerden bekleneceği üzere bu özellikler henüz ta-
mamlanmamış olsa da bu lansman ile Mercedes’in EQ markasında 
izlediği yön hakkında biraz daha fazlasını görmüş oluyoruz.

Orijinal “Generation EQ” SUV duyurusuyla kablosuz endüktif şarj 
özelliğini duymuştuk ve Mercedes şimdi de bu yaklaşımını “kusursuz 
şarj deneyimi” olarak adlandırıyor ve bu da Mercedes’in halka açık 
şarj istasyonlarında şarj sürecini basitleştirme çabaları hakkında 
bize bilgi veriyor. Günümüzde bazıları süre ve bazıları da aktarılan 
elektrik miktarını baz alan farklı lokasyonlardaki farklı ağlar ve fiyat-
landırmalar ile bu süreç olması gerektiğinden çok daha karmaşık ve 
Mercedes’in bu alanda yapacağı herhangi geliştirme memnuniyetle 
karşılanacaktır.  Bir halka açık şarj istasyonu kurulum firması olan 
ChargePoint’e yapmış oldukları büyük yatırım düşünülecek olursa 
bunu yapmak için herhangi başka üretici kadar iyi bir şansları bu-
lunuyor.

The Mercedes EQ sub-brand got its second entry with the new EQA 
compact all-electric vehicle concept, unveiled at the Frankfurt Auto 
Show today.  We heard about this upcoming debut a few weeks ago, 
but this is our first time seeing the concept and hearing about what 
possible features the car might end up with. Unlike other concepts re-
leased, this one has a few more details and gives us an idea of what 
Mercedes is looking towards in the future.

Comparable in size to the Mercedes A-Class but with two doors instead 
of four, the EQA is expected to have a “real-world range” of 400km (250 
miles - but on NEDC, so likely closer to 180-200 miles EPA range) from 
an up-to-60kWh battery, dual motors with over 268hp (200kW) and 
all-wheel drive delivering 0-100km/h (0-60mph) in around 5 seconds, 
and “seamless charging” which means the ability to use standard AC 
charging, DC quick charging (able to add 100km/62mi of range in 10 
minutes), and even inductive charging.

While these specs are obviously not finalized, as is to be expected of 
concept cars, this release does seem to show us a little more about Mer-
cedes’ direction with their EQ brand.

We heard about inductive charging with the original “Generation 
EQ” SUV announcement, and Mercedes is now calling their approach 
“seamless charging,” which seems to point to some sort of Mercedes 
effort to simplify the process of charging at public charging stations. 
Currently, with multiple different charge networks and different prices 
at different locations, with some charging based on time and some 
charging based on power delivery, this is a much more confusing pro-
cess than it needs to be, so if Mercedes can make some headway here 
then it will be welcome.  They’ve got as good a chance as any manu-
facturer at doing so, given the large investment they’ve made into 
ChargePoint, a public charging station installer.

Another tidbit of note from the “key facts” portion of Mercedes’ press 
release is the mention of “scalable battery components” and range 
“depending on the battery capacity installed.”  It looks like Mercedes 
may go the Tesla route and offer multiple battery configurations in 
the same vehicle. It’s not clear whether their claimed 400km NEDC 
(180-200mi EPA) range is the larger or smaller battery, but it seems 
likely that they would have quoted specs for the larger configuration.  
Or perhaps the configurations will book-end that number  with one 
battery offering 420km and another offering 320km, or something of 
the sort.  Given that Mercedes claims they’ll offer up to 60kWh worth 
of battery, I wouldn’t be surprised if they can pull off a little more than 
200 miles worth of range (for comparison, the Bolt EV’s 60kWh battery 
got it an EPA-rated 238 miles of range).

Offering multiple configurations does indicate a little more serious 
effort from Mercedes.  Certain less-serious EV entrants have been of-
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Mercedes’in basın bülteninin önemli bölümünde dikkate alınacak 
diğer bir husus ise “ölçeklenebilir batarya bileşenleri” ve “kurulu 
batarya kapasitesine bağlı” menzil ifadelerinin kullanılmasıdır.  
Mercedes’in Tesla’nın izinden gideceği ve aynı otomobil için fark-
lı batarya konfigürasyonları sunacağı görülüyor. İddia ettikleri 
400km’lik NEDC (290-320km EPA) menzilinin küçük ya da büyük 
batarya için geçerli olduğu henüz belirsizliğini koruyor, ancak bu 
özellikleri büyük konfigürasyon için vermiş olmaları yüksek bir ola-
sılık.  Ya da belki de bu konfigürasyonlar bu rakamların etrafında 
olacak – bir batarya 420km menzil sunarken diğeri 320km sunacak 
gibi.  Mercedes’in 60kWh’a kadar batarya gücü sağlayacağı iddiası 
göz önünde bulundurulacak olursa, 320km’den biraz daha yüksek 
bir menzil sunmaları şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum (karşılaştır-
mak gerekirse, Bolt EV’nin 60kWh bataryası EPA tarafından 383 km 
menzil olarak değerlendirilmişti).

Birden fazla konfigürasyonun sunulması ise Mercedes’in biraz daha 
ciddi bir çaba sarf ettiğine işaret ediyor.  Bazı daha ciddiyetsiz elekt-
rikli otomobil adayları sadece bir konfigürasyon olarak sunulmakta 
ve bu da üreticinin bu ürünleri değişik zevkleri olan çok sayıdaki tü-
keticiye satmakla ilgilenmediğine işaret ediyor ve bu da Mercedes’in 
burada yapmaktan kaçındığı bir şey gibi görünüyor.

Aynı zamanda belki de Avrupa’da popüler olan “lüks sedanlar” ile 
rekabet etmek için performansa odaklandıklarını net bir şekilde gö-
rüyoruz. 200kW küçük bir otomobil için iyi bir rakam; Tesla Roadster 
(185-215kW) yaklaşık olarak bu güce sahipti ve lüks sedan dün-
yasının kralı dört çeker Golf R’ye (217kW) de yaklaşıyor.  EQA aynı 
zamanda dört çeker sürüş için ikili motora ve Mercedes’in “Sport” ve 
“Sport Plus” adını verdiği ve sürücünün farklı ön-arka tork dağılım-
ları arasında seçim yapmasına imkan tanıyan “kişisel sürüş özellikleri 
seçimine” sahip “ikili sürüş programlarına” sahip olacak.

Elektrikli otomobillerin çoğunda bir spor modu mevcut ama bazıları 
o kadar da ilham verici değil.  Ama Mercedes hafif bir taşıta büyük 
bir batarya ve güçlü motorlar monte ediyor ve her iki moda da “spor” 
adını verecek kadar cesursa, EQA’yı sürmek oldukça keyifli olacak 
gibi görünüyor.  Söylemeden geçemeyeceğim, otomobillerde “EKO” 
modları hiçbir zaman anlayamadım  eğer eko mod istiyorsanız aya-
ğınızı gazdan biraz çekmeniz yeterli.  İşte size eko mod.

Aksesuarlara gelecek olursak: Mercedes, ön tamponun iç kısmı da 
dahil olmak üzere taşıtın dış aksamına LED ürünler ekledi.  Bu ay-
dınlatma uygulamaları seçtiğiniz “sürüş programına” göre renk ve 
tasarımlarını değiştiriyor. Sanırım harika bir özellik.

Ama en önemlisi, bu konseptin gerçekten üretilip üretilmeyeceği 
ve ne zaman üretileceği sorusu.  Otomobilin ne zaman piyasaya sü-
rüleceği açıklanmadı, söylentilere göre ise 2020 hedefleniyor ve bu 
da onlara iki yıl gibi uzun bir süre sunuyor.  Mercedes 2022 tarihine 
kadar portföylerine on tamamen elektrikli otomobil ekleyeceğini id-
dia etmişti; Ama bu, serilerindeki tek elektrikli otomobilin üretimini 
durdurmaları ile daha da zorlaşan bir görev. Ama yeni EQ markası 
için çok sayıda taahhütte bulunuyor ve elektrikli otomobillere ve 
batarya projelerine bol miktarda para yatırıyorlar, bu nedenle bu ta-
ahhüt ve yatırımların meyvelerini vereceğini umabiliriz.  Ben şahsım 
adına, eğer ki Mercedes vaat ettiği gibi bir otomobil sunacak olursa 
EQA’yı bir otokros pistinde denemek için sabırsızlıkla bekliyorum. 
Kaynak: electreck.co

fered in only one configuration, indicating that the manufacturer isn’t 
interested in selling them to large numbers of consumers with varying 
tastes, something that Mercedes seems not to be doing here.

It’s also clear that they’re focusing on performance, perhaps to chal-
lenge some of the “hot hatches” which are so popular in Europe. 
200kW is a solid amount of power for a small car, about as much as 
the Tesla Roadster had (185-215kW) and nearly as much as one of the 
kings of the hot hatch world, the all-wheel drive Golf R (217kW).  The 
EQA will also have dual-motors for all-wheel drive and the inclusion 
of “two drive programs” with “a choice of individual drive characteris-
tics,” which Mercedes has called “Sport” and “Sport Plus,” which let the 
driver choose different front-rear torque distribution.

Many EVs include a sport mode, though some can be uninspiring.  But 
if Mercedes has a big battery and powerful motors on a light car, and 
have been bold enough to name both modes “sport,” the EQA sounds 
like it will be a lot of fun to drive.  As an aside, I’ve never understood 
“ECO” modes on cars – if you want eco mode, then lift your foot off the 
go pedal a little bit.  Bam, eco mode.

Then for the fluff: Mercedes has added LED lights to the vehicle exterior, 
including inside the front fascia.  These lights apparently change colors 
and designs based on which “drive program” you are in.  Cool, I guess.

But the most important thing, as ever, is whether and when it actually 
gets made.  Did not specify when the car will be released, but the ru-
mored target is 2020, which gives them a long way to go in three years.  
Mercedes did claim that they will add ten all-electric cars by 2022, a 
task recently made harder as they killed off the only EV in their lineup.  
But they’re making big promises for the new EQ sub-brand and invest-
ing a lot of money in EV and battery projects, so let’s hope that those 
promises and investments pan out.  I, for one, am eagerly awaiting a 
chance to put the EQA to the test on an autocross track somewhere, if 
Mercedes can deliver a car like they’ve announced. Source: electreck.co
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Ethem Uzunsoy’u Anıyoruz
In Memory of Ethem Uzunsoy

28.06.2016’da Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen elim saldırı 
sonucu Mutlusan Elektrik A.Ş. Satış Müdürümüz Sayın Ethem 
Uzunsoy’u kaybetmiştik. 

Ethem Uzunsoy 2002 yılında elektrik sektörüne girdi ve uzun yıllar 
bu sektörde görev yaptı. Özellikle anahtar serilerinin satışı konusun-
da farklı firmalarda Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev almıştır. 
Elektrik piyasasında anahtar serileri üzerinde uzmanlaşan Uzunsoy, 
yıllar boyu elde ettiği tecrübeyi Mutlusan Elektrik markası için sür-
dürmekteydi. 

Meslektaşımıza tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Sevgi ve özlemle 
kendisini anıyoruz.

It was only two years ago when Mr. Ethem Uzunsoy, our Sales 
Manager, perished as a result of the vicious suicide bomb and gun 
attack at Istanbul Ataturk Airport on June 28th, 2016. 

Ethem Uzunsoy had started his career in electricity industry in 2002 
and climbed the stairs of his career in this sector. He had assumed the 
position of Sales and Marketing Director in several firms focusing on 
the electric switch segment. Having specialized in electric switches, 
Mr. Uzunsoy was working for Mutlusan Electric using the years of 
experience for great works when this wretched attack happened. 

In memory of the deceased, we hope our colleague rests in peace. We 
remember him with compassion and longing.
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Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin Başkanı, 
Tatsuya Kumazawa Oldu

Tatsuya Kumazawa Appointed as the COO of  
Panasonic Eco Solutions Turkey
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Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider kuruluşu Panasonic Eco 
Solutions Türkiye’de başkanlık görevine, uzun yıllardır Panasonic 
bünyesinde birçok birimde başarılı çalışmalara imza atan Tatsu-

ya Kumazawa getirildi. 

Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden 2000 yılında mezun 
olan ve Uluslararası İlişkiler alanında sertifika programını tamamla-
yan Tatsuya Kumazawa, 2001 yılında Matsushita Electric Works Ltd. 
şirketinde (Panasonic Corporation) profesyonel iş hayatına adım attı. 

17 yıl boyunca Panasonic’e bağlı farklı şirket ve birimlerde görev aldı. 
Nisan 2017’den bu yana Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin Satış ve 
Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdü-
ren Tatsuya Kumazawa, Mayıs ayından itibaren şirketin Başkanlık  
(Managing Director, COO) görevini üstlenmiş bulunuyor. Tatsuya 
Kumazawa, evli ve iki çocuk babası.

Panasonic Eco Solutions Türkiye’de böyle önemli bir görevde bulun-
maktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Tatsuya Kumazawa 
yaptığı açıklamada “Elektrik anahtar ve priz sektörünün güçlü şirketi 
Panasonic Eco Solutions Türkiye olarak; müşterilerimiz, çalışanları-
mız ve içinde yer aldığımız toplum için değer yaratmanın önemine 
inanıyoruz. Geliştirdiğimiz üstün teknoloji ve ürettiğimiz ürünlerle 
de sektörümüzde daima öncü olma misyonumuzu sürdürüyoruz. Öte 
yandan bu yıl, Panasonic’in 100. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. 
“Daha İyi Bir Yaşam, Daha İyi Bir Dünya” hedefimiz doğrultusunda, 
her geçen gün artan bir heyecan ve azimle Türkiye’de başarılı faali-
yetlerimizi devam ettireceğiz “ şeklinde konuştu. 

Tatsuya Kumazawa, a successful manager who delivered a number of 
successful projects during his career in Panasonic, is appointed as the 
COO of Panasonic Eco Solutions Turkey. 

Having graduated from the Department of Political Sciences, Universi-
ty of Utah, in 2000 and successfully completed the certificate program 
on International Relations, Tatsuya Kumazawa started his career in 
2001 in Matsushita Electric Works LLC (Panasonic Corporation). He has 
assumed positions in the past 17 years in many affiliates and depart-

ments of Panasonic. Having filled the position of Member of the Board 
of Panasonic Eco Solutions Turkey responsible for Sales & Marketing 
since April, 2017, Tatsuya Kumazawa is now acting as the Managing 
Director, COO, of the company as of May, 2018. Tatsuya Kumazawa is 
married, with two children.

“As Panasonic Eco Solutions Turkey, one of the leaders of switch and 
outlet sector, we place great importance on adding value to our clients, 
our employees, and the society in general,” said Tatsuya Kumazawa, 
expressing the joy he feels to fill such an important position in Pana-
sonic Eco Solutions Turkey. “We are always working towards the future 
with the mission and obligations attached to the leader of the sector 
with our superior technology and products. Moreover, we celebrate 
the 100th corporate anniversary of Panasonic. In line with our brand 
slogan of “A Better Life, A Better World”, we will further our success-
ful operations in Turkey with growing enthusiasm and dedication, ” 
he added. 
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Netaş, Dünya Kadın Mühendisler Gününü Kutluyor

Yüzde 27  kadın Ar-Ge mühendisi oranıyla dünya devi teknoloji 
şirketlerinin önünde yer alan Netaş, 23 Haziran ‘Dünya Kadın 
Mühendisler Günü vesilesiyle bir video yayınladı. Sosyal med-

yada yayınlanan videoda, kadınların mühendislik eğitimine katılım-
larının artmasına destek olmak amacıyla Netaşlı kadın mühendisler 
kendi deneyimlerini anlattılar. 

Türkiye’nin nitelikli kadın istihdamına önemli bir katkı sunan Netaş, 
kadınların mühendislik eğitimine katılım ve mesleklerini sürdürme 
oranlarının artmasına destek olmak amacıyla, dört kadın mühendi-
sin kendi deneyimlerini anlattıkları bir sosyal medya videosu yayın-
ladı. 

İlk kez 2014 yılında İngiltere’de Kadın Mühendisler Cemiyeti tarafın-
dan kutlanan bu gün, sonraki yıllarda uluslararası ölçekte gösterilen 
ilgiyle UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) 
tarafından desteklenmeye başladı.

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat tarafından 2014 yılında yapılan 
bir araştırmaya göre, Türkiye’de kadın bilişim uzmanlarının toplam 
çalışanlara oranı %15’in altında yer alıyor. AB ortalaması ise ancak 
%20 seviyesinde.

Toplamda 800’den fazla mühendisin çalıştığı Netaş’ta kadın mühen-
dislerin oranı %27 seviyesinde yer alırken, Netaş Ar-Ge merkezinde 

kadın yöneticilerin oranı ise %31 seviyesinde.“Eşit bir toplumda ya-
şama mücadelesinin her alanda istisnasız sürdürülmesi gerektiğine 
inanıyoruz,” diyen Netaş İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu 
Üyesi Yasemin Akad, “Mühendislik de bu alanlardan biri. 

Kadınların eşit şartlarla mühendislik kariyerlerini hakkıyla seçebil-
meleri için önce ailelerimizde, sonra eğitim ve iş alanlarında gerekli 
desteği sağlamamız Türkiye’yi bilgi toplumu olma yolunda başarıya 
taşıyacaktır” açıklamasını yaptı. 
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Teksan, Jeneratör Seçimi ve Bakımının 
Püf Noktalarını Anlattı
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Yeni teknolojiler geliştirmedeki öncü rolü ve geniş ürün yelpaze-
si kadar satış sonrası hizmetlerdeki gücü ve uzman kadrosuyla 
iddialı olan Teksan, sektör profesyonelleri ile buluştuğu semi-

nerlere devam ediyor. Teksan ve Elektrik Mühendisleri Odası Antal-
ya Şubesi işbirliği ile düzenlenen Jeneratör ve Jeneratör Çözümleri 
Semineri’ne ilgi yoğundu. 

Teksan ve Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’nin ortaklaşa 
düzenlediği, Jeneratör ve Jeneratör Çözümleri Semineri EMO Antal-
ya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Metin’in açılış konuşması ile 
başladı. EMO Antalya Şubesi üyelerinin seminere yoğun ilgi göster-
diği gözlendi. Açılış konuşmasının ardından Teksan Jeneratör Teknik 
Servis ve Destek Müdürü Boran Tolga Demir, jeneratör ve jeneratör 
çözümleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.  

Boran Tolga Demir, doğru jeneratör seçiminin nasıl olması gerekti-
ğinden jeneratörün bakımında dikkat edilecek noktalara dair ipuç-
larına kadar değerli bilgileri katılımcılarla paylaştı. Demir, jenera-
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törden beklenen performansın alınabilmesi ve uzun ömürlü olması 
için bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılması gerektiğini 
vurguladı. 

Etkinliğe katılan sektör profesyonellerine, Teksan’ın otellere yönelik 
çözümleri ve özel mühendislik uygulamaları hakkında bilgiler de 
verildi. 2018 yılında hayata geçirilen ve sektörde bir ilk olan garanti 

kampanyasından bahsedildi. Buna göre yeni jeneratör alımlarında 
beş yıllık bakım sözleşmesi yapan Teksan müşterileri iki yıl yerine beş 
yıl garanti hakkı kazanıyor. Ayrıca Uzaktan İzleme Hizmetinden da 
ücretsiz yararlanıyor. 

Teksan’ın jeneratör seçimini kolaylaştıran bir diğer hizmeti ise mobil 
uygulaması. Mühendislik hesaplamalarında kullanılan değerlerin 
farklı birimlere çevrilebildiği; ortam ses seviyesi ve yüzey eğimi gibi 
temel ölçümlerin de yapılabildiği Teksan App, App Store ve Google 
Play’den indirebilir. 
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Danfoss’tan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik 
Atılan Bir Adım Daha: Danfoss ile A.P. Møller Holding 

Stratejik Ortaklığa Gitti

Isıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri alan-
larında dünya lideri Danfoss, Danimarkalı A.P. Møller Holding’in 
jeotermal enerjiye karşı endüstriyel yaklaşımı kapsamında şirketle 

stratejik ortaklığa gitti.

Jeotermal enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan bir temiz 
enerji seçeneği olarak gelecekte enerji sistemlerinde daha fazla rol 
oynama potansiyeline sahip. Jeotermal ısı, diğer yenilenebilir enerji 
kaynaklarını tamamlayabilir, ısı pompalarıyla birleştirildiğinde bü-
yük bölgesel ısıtma sistemlerinde ısı talebinin %15-30’unu karşıla-
yabilir. Jeotermal enerji ve ısı pompaları kullanımıyla elde edilecek 
kaynak, Danimarka’nın toplam enerji ihtiyacının %10-15’ini karşıla-
yabilir. Ayrıca jeotermal enerji, gelecekte yeşil enerji kaynaklarının 
güvenliğini sağlamada kilit rol oynayabilir.

Bölgesel ısıtma projeleriyle adından sıkça söz ettiren Danfoss’un 
Isıtma Grubu Başkanı Lars Tveen, konuyla ilgili olarak; “Potansiyel 
olarak, elektrik sistemi için rüzgâr ne ise ısıtma sistemi için de jeoter-

mal enerji aynı şeyi ifade etmektedir.  Jeotermal ısı kullanımının ön 
koşulu bölgesel ısıtma olduğu için, bu iddialı projede büyük bir po-
tansiyel görmekteyiz. Bu projeyi desteklemek konusunda istekliyiz, 
çünkü ısıtma iş kolumuzu daha da geliştirme fırsatlarının yanında 

yenilenebilir enerjiye geçişe önem veriyoruz” dedi. A.P. Møller Hol-
ding; bölgesel ısıtma sistemleri, enerji tedariki ve araştırmaları, ye-
raltı kaynaklarını geliştirme ve çıkarma alanlarında Danimarka’nın 
önde gelen şirketlerindendir. 

A.P. Møller Holding ile Danfoss Isıtma Grubu aracılığıyla ortaklık sağ-
lanacak. Danfoss Isıtma Grubu, Danimarka’da enerji tedariki ve böl-
gesel ısıtma sistemleri alanlarında projeye destek verecek bir uzman 
ekibi görevlendirdi.

Proje ekibi ayrıca Danimarka’da jeotermal enerji potansiyelini ortaya 
çıkarmak için gerekli olan araç ve politikaları oluşturmaya odakla-
nacak.

Danfoss Isıtma Grubu Başkanı Lars Tveen
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TREDAŞ, “Uyumlu Eşitlik Güçlendirir” 
Projesi Kapsamında Laboratuvar Kurdu

TREDAŞ, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde eğitim veren Halit Na-
rin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde elektrik laboratuvarı 
kurdu. “Uyumlu Eşitlik Güçlendirir” projesi kapsamında, proje 

okullarından Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
sine TREDAŞ’ın katkılarıyla elektrik laboratuvarı kuruldu. TREDAŞ’ın, 
“Mesleğim Elimde İşim Cebimde” sloganı ile endüstri meslek liseleri 

ve meslek yüksek okulları ile işbirliği doğrultusunda kız çocuklarının 
bilinçlendirilerek eğitimlerinde teknik alanlara yönelmelerini teşvik 
etmek ve meslek liselerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla 
Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurduğu 
laboratuvar törenle açıldı.
Törene, TREDAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Özhan Yüzbaşıoğlu, TRE-
DAŞ İdari İşler Müdürü Mete Çağlayan, TREDAŞ Teknik Eğitim Mer-
kezi Müdürü Fatih Pervaneli, TREDAŞ Kurumsal İletişim Şefi Ergin 
Akgün, Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mü-
dürü Murat Güldez, Müdür Baş Yardımcısı Fahri Candaş ile TREDAŞ 
çalışanları ve okul yetkilileri katıldı.
TREDAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Özhan Yüzbaşıoğlu, açılışta yap-
tığı konuşmada, projenin başından itibaren çok geniş bir ekiple 
hareket ettiklerini belirterek, “Sektörümüze hitap ettiği için elektrik 
bölümlerine ayrıca önem veriyoruz. Öğrencilerimize katkı sağlaya-
bileceğini düşündüğümüz uygulamalarımız artarak devam edecek. 
Gönlüm öğrenci arkadaşlarımızın bu bölümleri tercih etmelerini is-
tiyor. Kadın istihdamına verdiğimiz önem nedeniyle bu bölümlerde 
okuyan kız öğrencilerimize işe alma konusunda kolaylık sağlıyoruz” 
diye konuştu.

Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 
Murat Güldez ise TREDAŞ’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, 
“Trakya Elektrik Dağıtım AŞ.’nin IC holding desteği ile başlatmış ol-
duğu Uyumlu Eşitlik Güçlendirir projesi kapsamında okulumuz Halit 
Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve TREDAŞ arasında işbirliği 
yapılmıştır. ‘Mesleğim Elimde İşim Cebimde’ sloganı ile yola çıktığı 

‘Endüstri Meslek Liseleri ve Meslek Yüksekokulları ile İşbirliği Projesi’ 
kapsamında kız çocuklarının bilinçlendirilerek eğitimlerinde teknik 
alanlara yönelmelerini teşvik edici çalışmalar yürütülmüştür. Bu 
çalışmalar kapsamında TREDAŞ’ın Teknik Eğitim Müdürü Fatih Per-
vaneli önderliğinde okulumuza gerçekleştirdiği ziyaretlerde elektrik 
dağıtımı konusunda öğrencilerin görerek öğrenebilecekleri bir la-
boratuvara ihtiyaç duydukları gözlemlenmiştir. Böylece TREDAŞ’ın 
potansiyel çalışanları olabilecek okulumuz öğrencilerinin dağıtım 
sektörüne yabancı kalmamaları ve vizyonlarının genişletilmesi için 
okulumuza TREDAŞ önderliğinde bir laboratuvar kurulmasına karar 
verilmiştir. Bu süreçte tüm yardımlarını esirgemeyen başta Fatih Per-
vaneli olmak üzere Burcu Kahraman Akgün, Rasime Gül Ersin, Zülal 
Gün Toker, Ayşenur Tokgöz’e teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.
TREDAŞ tarafından kurulan laboratuvarda, Metal Mahfazalı Modüler 
Hücreler, Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim Dağıtım Panosu, Atölyeye 
dikilen Komple Armatürlü Aydınlatma Direği, İş Sağlığı ve Güvenliği 
malzemeleri gibi çok sayıda ürün yer alıyor.
Tören, kurdele kesiminin ardından laboratuvarın TREDAŞ ekipleri ve 
okul yetkilileri ile birlikte gezilmesinin ardından sona erdi. 
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Sektördeki İlk CPR Uyumlu Cca-s1d2a1 Sınıfı Kablo

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin 1 Temmuz 2017’de kablolar 
için kanunen zorunlu olmasından sonra Prysmian Kablo, Türk 
kablo sektöründe ilk kez, Cca-s1d2a1 sınıfı Yapı Malzemeleri Yö-

netmeliği (CPR) uyumlu kablo üretimine ve tedariğine imza atarak, 
sektöründe bir ilki daha gerçekleştirdi.

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında 
lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Prysmian Kablo, 1 
Temmuz 2017 tarihinde kablolar için kanunen zorunlu hale gelen 

CPR Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında, Cca-s1d2a1 sını-
fı, Afumex™ LSOH kabloların üretimine ve tedariğine imza atarak, 
Türk kablo sektöründe bir ilki daha gerçekleştirmiş oldu. Prysmian 
Kablo’nun Bursa’da bulunan Tofaş Ar-Ge Merkezi için ürettiği kablo-
lar, firmanın sektördeki öncü konumunu pekiştiriyor.

Türk kablo sektöründe CPR sertifikasını alan ilk firma olan ve bu ko-
nudaki uzmanlığı ile sektörün öncülüğünü üstlenen Prysmian Kablo, 
CPR konusunda bilgilendirme çalışmalarına 2017 yılının Mayıs ayın-
da başladı ve bugüne kadar, 4 farklı şehirde 11 seminer düzenledi ve 
2000’den fazla kişiyle bir araya geldi. Üstlendiği öncülük misyonu ile 
CPR konusunda gerçekleştirdiği çalışmaları sosyal sorumluluk bilinci 
ile ele alan Prysmian Kablo, sektörü bir adım öteye taşımaya destek 
olacak her çalışmada yer almaya devam ediyor.

Sahip olduğu sosyal sorumluluk bilincini üretim faaliyetlerine de yan-
sıtan Prysmian Kablo, Tofaş’ın Bursa’da yer alan Ar-Ge Merkezi’nde 
kullanılmak üzere CPR uyumlu Cca-s1d2a1 sınıfı, Afumex™ LSOH 
kabloların üretimine imza attı. Yarım asra yakın birikimiyle, “dünya 
kalitesinde” ve “müşteriye en uygun” ürünleri sunma konusundaki 

çalışmalarını aralıksız sürdüren Tofaş, 18.090 metrekare üzerinde 
hizmet veren Ar-Ge Merkezi’ni yenilerken, doğru ürün seçiminde 
hassas davranarak yüksek kaliteye özen göstermeye devam ediyor. 
Bu kapsamda tercih ettiği CPR uyumlu Cca-s1d2a1 sınıfı, Afumex™ 
LSOH kablolar ile, bugüne kadar otomotiv sektöründe en iyi Ar-Ge 
Merkezi seçilen bu yapıyı, daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Prysmian Kablo CEO’su Erkan Aydoğdu, “Hayat verdiğimiz projeler-
le, gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, 2011 yılında verdiğimiz sözü 

tutuyoruz: ‘Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz’. Bu kapsamda üzerinde 
durduğumuz Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, yani CPR da bizim için 
son derece önemli. CPR’ın sektörümüzde köklü değişikliklere sebep 
olduğu ve önümüzdeki dönemde daha da olacağı çok açık. Bugün 
Türk kablo sektöründe yeni bir ilke daha imza atmamıza vesilen olan 
Tofaş ailesine teşekkür ediyoruz” dedi.

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.

elektrik
electric
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Akçay Barajı’nda Yılda 45 Milyon Kilovat 
Enerji Üretilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 
tarafından Sapanca Gölü’ne alternatif içme suyu kaynağı olarak 
Pamukova’nın Eskiyayla bölgesinde inşa edilen Akçay Barajı’nda 

yılda 45 milyon kilovat enerji üretileceği bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 
tarafından Sapanca Gölü’ne alternatif içme suyu kaynağı olarak 

Pamukova’nın Eskiyayla bölgesinde inşa edilen Akçay Barajı’nda yıl-
da 45 milyon kilovat enerji üretileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 140 milyon liralık Akçay Ba-
rajı Projesi’nde ikinci etap çalışmalarının başladığı belirtildi.

Barajın kalan imalatlarının da hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, en 
kısa süre içerisinde şehre kazandırılacağı aktarılan açıklamada, Sa-
karya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nun şu ifadelere yer 
verildi:

“İnşa edeceğimiz HES’ler için çalışmalarımız başladı. İsale hattı üze-
rinde 3 HES kuracağız. Hatlar üzerine inşa edilecek tribünlerle yılda 
45 milyon kilovat elektrik üretimi sağlayacağız. Özellikle dünya üze-
rinde içilebilir temiz su kaynaklarının gün geçtikçe daha da azaldığı 
bir dönemde bizim ana su kaynağımız olan Sapanca Gölümüzü en iyi 

şekilde korumamız ve ona alternatif temiz su kaynakları oluşturuyor 
olmamız şehrimizin bu anlamdaki geleceği ve su sıkıntısı yaşama-
ması açısından oldukça önemli.”

Alternatif su kaynaklarıyla çevrelenen ve bunun yanında doğa dostu 
enerji kaynaklarıyla tükettiğini üreten bir Sakarya için dev yatırımlar 
yaptıklarını aktaran Toçoğlu, şehir için hep daha iyisini istediklerini, 

mimarisi ve doğasıyla birlikte kenti geleceğe taşıyacak bir vizyonla 
çalıştıklarını kaydetti.

Barajın 75 metrelik gövdesinin tamamlandığını ve diğer eksiklerin 
en kısa sürede tamamlanarak eserin şehre kazandırılacağını ifade 
eden Toçoğlu, şunları kaydetti:

“Akçay Barajı şehrimize 40 milyon metreküplük alternatif bir içme 
suyu kaynağı olmasının yanı sıra önemli miktarda elektrik üretimi de 
sağlayacak. İsale hattı üzerinde 3 HES kuracağız. Hatlar üzerine inşa 
edilecek tribünlerle 45 milyon kilovat elektrik üretimi sağlayacağız. 
Hızırilyas’ta kuracağımız HES için temel çalışmaları başladı. İkramiye 
ve Hacımercan’da kurulacak HES’lerin inşasına kısa süre içerisinde 
başlayacağız. Tüm imalatlarımızı da tamamlayarak bu dev eseri şeh-
rimize kazandıracağız.” Kaynak: Sakarya (AA)
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Türkiye’nin Enerji Gülleri Havadan Görüntülendi

Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en yaygın kullanılan-
ların başında gelen rüzgar enerjisi, Türkiye’de ihtiyacın yüzde 
altısını karşılarken, İstanbul ve çevresinde bulunan Rüzgar Tür-

binleri havadan görüntülendi. “Enerjinin Gülleri “olarak nitelendiren 
rüzgar türbinleri manzarasıyla kendine hayran bırakırken, rüzgar 
santralleri tüm potansiyelin kullanılması halinde ise enerjinin yüz-
de 57’sini karşılayabilecek durumda.Rüzgar enerjisi, dış kaynaklara 
bağımlı olmayan, çevreye hiç zararı bulunmayan, yüksek verim elde 
edebilme potansiyeline sahip bir sürdürülebilir enerji kaynağı olarak 
biliniyor. 

Standart büyüklükteki bir rüzgar türbini yıllık olarak yaklaşık 600 
evin tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilecek şekilde elektrik üreti-
mi gerçekleştirebiliyor.Türkiye’de 1998 yılında kurulan ilk rüzgâr 
türbiniyle rüzgar enerjisi ile elektrik üretilmeye başlandı. Ancak bu 
alandaki ciddi atılımlar 2005’te rüzgar enerjisini teşvik etmeye yö-
nelik çıkarılan bir kanunla gerçekleşti. Bugün Türkiye genelinde 164 
rüzgar santrali bulunuyor. 

Tarım, sanayi kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ve özel kurumlar 
tarafından işletilen bu santrallerden ciddi bir enerji akışı sağlanıyor. 
İnşa halindeki rüzgar enerji santrali sayısı ise 26. Öte yandan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde yap-
tığı konuşmada,” Rüzgarda dünyanın en büyük off-shore (deniz) 
projesini hazırlıyoruz. İhalesini bu yıl düşünüyoruz” demişti.İzmir 
ilk sıradaRüzgar enerjisinde en fazla paya sahip ilk 5 il ise İzmir, Ba-
lıkesir, Manisa, Hatay ve Çanakkale olarak sıralanıyor. Hali hazırda 
elektrik enerjisi üreten rüzgar enerji santrallerinin yüzde 39,06’sı Ege 
Bölgesi’nde, yüzde 33,74’ü de Marmara Bölgesi’nde yer alıyor. 

Türkiye genelinde 28 ilde işletme halinde rüzgar enerji santrali bulu-
nuyor. ”Ortadoğu için petrol neyse Türkiye için de rüzgar o”. Boğaziçi 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Sarıtepe Kampüsü Rüzgar Enerji 
Santrali Proje Koordinatörü Emre Otay, rüzgarın Türkiye için önemini 
anlattı. Rüzgar enerjisini nükleer olarak nitelendiren Otay, “Ortado-
ğu için petrol neyse Türkiye için de rüzgar bence o. 

Asya’dan Avrupa’ya at başı gibi girmiş yarımadanın en büyük özelliği 
3 büyük denizi birbirinden ayırması. Bu denizlerin ve atmosferik sis-
temlerin oluşturduğu havanın değişimlerinde sürekli rüzgar oluşu-
yor. O yüzden bu rüzgarlar bizim petrolümüz, enerjimiz hatta nükle-
erimiz bile diyebilirim. Türkiye’nin rüzgar potansiyeli sonsuz. Ülkenin 
kıyı şeridine göre kapladığı alan çok yüksek. Her metrekare başına 
aslında daha fazla rüzgar düşüyor komşu ülkelerimize oranla. Çok 
başarılı büyük projelerimiz var. Fakat esas kullanamadığımız kısmı 
bireysel veya küçük çaplardaki 1 megavatlar düzeyindeki potansiyeli 
hiç kullanmadığımızı düşünüyorum” dedi.

“Avrupa’da 2017 yılı içerisinde 4. sıradayız”Ekolojist.net kurucusu 
ve çevre mühendisi Pınar Özurgancı Eşkin de Türkiye’deki rüzgar 
enerjisi üretimi hakkında rakamsal bilgiler verdi. Rüzgar alanında 
ilerlemelerin yaşandığını belirten Eşkin, “TÜREB’in 2017 yılı sonun-
da yayınladığı Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu’na göre 2017 
yılı sonunda 6872 megavatlık bir kurulum gücüne sahibiz. 2017 yılı 
içinde 766 megavatlık rüzgar enerji santralini devreye almış durum-
dayız. Bu Türkiye açısından güzel bir gelişme hatta Avrupa’da 2017 
yılı içerisinde 4. sıradayız, dünyada da 8. sıradayız. 

Dünya geneline bakacak olursak ilk sırada Çin yer alıyor. Türkiye şu 
an hali hazırda kurulu gücüyle elektrik enerjisi ihtiyacının yalnızca 
yüzde 6’sını karşılayabiliyor. Türkiye tüm bu potansiyeli kullanacak 
olursa, sadece onshore’da (kıyıda) bile yüzde 44’lük elektrik enerjisi 
ihtiyacını rüzgar enerjisinden karşılayabilir. Toplam güce bakacak 
olursak yani onshore’da (kıyıda) ve offshore’da (denizde) elektrik 
enerjisi ihtiyacımızın yüzde 57’sini rüzgar enerjisi santrallerinden 
karşılayabilir.” dedi.Pınar Özurgancı Eşkin ayrıca Avrupa ülkelerinde-
ki rüzgar enerjisi durumunu da değerlendirdi. Potansiyeli Türkiye’ye 
oranla düşük olmasına rağmen Almanya’nın örnek bir ülke oldu-
ğunu kaydeden Eşkin şöyle konuştu:”Almanya’da Türkiye’ye oranla 
yüzölçümü neredeyse yarısı kadar düşük. 

Potansiyeli de Türkiye’ye oranla yüzde 25 daha düşük olmasına 
rağmen her yıl 5 bin megavatlık rüzgar enerji santralini işletmeye 
alabiliyor durumda. O yüzden Almanya örnek ülkeler arasında. Dani-
marka aslında çok güzel bir örnek. 

Toplam elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 140’ını rüzgar enerjisi 
santrallerinden karşılayabiliyor durumda. Bu demek oluyor ki kalan 
enerjisini de ihraç edebiliyor.” Öte yandan Çatalca ,Çanta ve Boğaziçi 
Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü’nde bulunan rüzgar türbinleri ha-
vadan görüntülendi. Görüntülerde rüzgar türbinleri seyrine doyum 
olmayan bir manzara oluşturdu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı

elektrik
electric



haber elektrik
electric

129         Temmuz  July  2018        www.sektorumdergisi.com

UEDAŞ’tan “Yenilenebilir Enerji” Mesajı 

Sosyal sorumluluk alanında farkındalık çalışmalarıyla öne çıkan 
Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım şirketleri arasında sa-
yılan UEDAŞ, yenilenebilir enerji konusuna dikkat çekmek için 

Bursa’da trafolarda “Yenilenebilir Enerji ile Geleceğe” mesajını verdi.  
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 3 Milyonu aşkın aboneye ke-
sintisiz ve kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarını sürdüren Uludağ 
Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) toplumun bilinçlenmesi için de çeşitli 

sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyor. Hizmet bölgesinde sürdür-
düğü  Trafolar Konuşuyor Projesi ile toplumsal farkındalığı artırmayı 
hedefleyen UEDAŞ, bu kapsamda yeni bir çalışmaya daha imza attı.  

Toplumu ilgilendiren çeşitli konularda duyarlılık oluşturmak için 
başlatılan proje kapsamında son olarak yenilebilir enerji konusu ele 
alındı. Pilot bölge olarak belirlenen Bursa’da yer alan bir trafo bina-
sına “Yenilenebilir Enerji ile Geleceğe” mesajı verilen projesi kapsa-
mında, alternatif enerji kaynaklarının yaygınlaşmasını ve toplumun 
bu konuda bilinçlendirilmesini amaçlanıyor. UEDAŞ, ayrıca çocuklara 

bilinçli enerji kullanımı ile ilgili yıl boyunca eğitim ve seminerler ve-
riyor. 

Trafolar Sosyal Mesaj Veriyor

2017 yılının sonlarında başlanan Trafolar Konuşuyor Projesi ile UEDAŞ, 
atıl konumda olan trafoları sosyal sorumluluğa açarak toplumun 
bilinçlenmesini hedefliyor. Böylelikle trafolardaki olumsuz yazıların 

ve tekdüzeliğin önüne geçilirken aynı zamanda sosyal mesajlar veril-
mesi sağlanıyor. Proje kapsamında, “Engel Sen Olma”, “Emniyet Ke-
meri Hayata Bağlar”, “Kadına şiddete, dur de” bilgilendirme yazıları 
trafolara grafiti sanatı ile yazıldı. Ayrıca sağlıklı yaşam ve bağımlılık 
konularını içeren uyarı ve bilinçlendirme yazıları da trafolara grafiti 
sanatçıları tarafından işlendi. 

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da belirlenen 30 trafoda boya-
ma çalışmaları devam eden projenin çeşitli kurumlarla da işbirliği 
yapılarak ulusal çapta yaygınlaştırılması planlanıyor.  
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Walmart, Blockchain’e Dayalı 
Elektrik Şebeke Sistemi Geliştiriyor

ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından geçtiğimiz günlerde kabul 
edilen bir patent başvurusuna göre ülkedeki en büyük mağa-
zalar zinciri Walmart, blockchain teknolojisine dayalı bir elekt-

rik şebekesi sistemi geliştiriyor.

ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından geçtiğimiz günlerde kabul 
edilen bir patent başvurusuna göre ülkedeki en büyük mağazalar 
zinciri Walmart, blockchain teknolojisine dayalı bir elektrik şebekesi 
sistemi geliştiriyor. Geçtiğimiz yıl aralık ayında patent başvurusunu 
yapan şirketin sunduğu belgelere göre Walmart’ın projesi hayata ge-
çirilirse elektrik faturaları Bitcoin veya başka bir kripto para birimiyle 
ödenebilecek.

Şirketin patentini aldığı sistem aslında bu yıl içinde gerçekleştirilen 
bazı (WePower,Electrify.Asia) ICO projelerinde gördüğümüz gibi 
elektrik tüketiminin blockchain üzerine kaydedilmesi fikrine da-

yanıyor. Konutlarda veya işletmelerde bulunan elektrik tüketen ci-
hazlar Walmart’ın hazırladığı blockchain sistemine kaydedilirken bu 
cihazların elektrik kullanımı da anbean işlenecek. Böylece gereksiz 
elektrik tüketiminin veya faturalandırma işlemlerinin neden olduğu 

dosya masrafı azalırken kullanıcılar daha önceki harcamalarını ko-
layca takip edebilecek.

Sistemin sunduğu bir diğer avantaj kullanıcılar elektrik satın alırken 
kendisini gösterecek. Şebekede sadece kullanıcılar ve elektrik tüke-
ten cihazlar değil elektrik sağlayıcısı şirketler de yer alacak ve kulla-
nıcılar, harcamalarına göre kripto paralarla elektrik satın alabilecek. 
Fatura dönemi boyunca geçerli olacak şekilde yapılan bu satın alma 
işlemleri, elektriğin yetersiz olduğu anda yenilenebilecek. Böylece 
sistem kullanıcıları tasarrufa yönlendiren bir anlayışa da sahip ola-
cak. Kaynak: enerjienstitusu.com
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Panasonic, Çalışanlarına Sürpriz Yaptı; 
İzin Dönüşünde Kırmızı Halıyla Karşıladı

Yoğun çalışma dönemlerinin ardından gelen tatil, tüm çalışanlar 
için önemli bir motivasyon kaynağı durumunda. Ancak iş yo-
ğunluğundan uzak geçirilen bu tatillerin ardından iş hayatına 

yeniden adapte olmak da hiç kolay değil. Bu durum, çoğu zaman 
çalışanların iş ve özel hayatlarına olumsuz yansıyabiliyor. 

İnsan kaynakları ve çalışan motivasyonu konusunda özel ve fark 
yaratan uygulamaları ile dikkat çeken Panasonic Eco Solutions 
Türkiye’nin çalışanları ise bu uyum sürecini oldukça pozitif bir şekilde 
atlatıyor, çünkü yıllık izinden döndükleri ilk gün kırmızı halıda kar-
şılanıyorlar. 

İzinden Dönen Çalışanlar Kırmızı Halıda Karşılandı

Yıllık izinden dönen çalışanları için kuruluş girişine kırmızı halı se-
ren Panasonic Eco Solutions Türkiye, çalışanlarına büyük bir sürpriz 
eşliğinde “Hoş geldiniz” dedi. Kırmızı halıda yürürken kendisini ol-
dukça özel hisseden çalışanlar, diğer yandan onları karşılayan müzik 
grubunun seslendirdiği parçalar ve açık büfe kahvaltı eşliğinde ilk iş 
günlerine mutlulukla başladı. 

İnsan kaynakları ve kurumsal gelişim departmanı tarafından planla-
nan seremoni, müzik dinletisi ve Şirket Başkanı Tatsuya Kumazawa’nın 
yaptığı konuşmayla devam etti. 

“Çalışan Odaklılık, Temel Değerlerimiz Arasında” 

İK alanındaki örnek uygulamaları, bugüne kadar birçok önemli ödü-
le layık bulunan Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin İK ve Kurumsal 
Gelişimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mutlu Kutlu “Çalışan odaklılık, 
temel değerlerimiz arasında yer alıyor. Bu yaklaşımla oluşturdu-

ğumuz insan kaynakları politikamızda da belirtmiş olduğumuz gibi 
çalışanlarımızın motivasyonunu artıran, onlara verdiğimiz değeri 
yoğun bir şekilde hissettiren organizasyonları önemle ele alıyoruz. 

Yapılan birçok araştırmaya göre tatilden dönen çalışanların önem-
li bir kısmı ilk iş gününde kendisini iyi hissetmediğini, adaptasyon 
sorunu yaşadığını ifade ediyor. Çalışanlarımızın tatil sonrasındaki ilk 
iş gününe iyi başlamaları, kendilerini mutlu ve motive hissetmeleri 
bizim için çok önemli. O nedenle izinden dönen çalışanlarımıza, işe 
başlamadan önce motivasyon ve sinerjiyi bir arada sunan bu organi-
zasyonla destek olmayı hedefliyoruz. 

Çalışanlarımızın ilk iş gününde mutlu ve motive olduklarını görmek 
bizleri de çok mutlu ediyor. Bu tür organizasyonlar ile hem çalışanla-
rımıza mutluluk ve motivasyon sağlıyor hem de izin dönüşü onların 
yeniden iş hayatına adapte olmalarına destek olarak iş verimliliğine 
katkı sunuyoruz” diyor.



132

haber

www.sektorumdergisi.com         Temmuz   July  2018

Solimpeks “Geleceğimiz İçin Güneş Enerjisi” Diyor

Yenilenebilir enerji sektörünün lider şirketlerinden Solimpeks, 
21 Haziran Dünya Güneş Günü nedeniyle güneşin hayatı-
mızdaki yerine ve güneş enerjisinin önemine dikkat çekiyor. 

Türkiye’nin güneş enerjisinde büyük bir potansiyele sahip olduğunun 

altını çizen Solimpeks Türkiye Genel Müdürü Gazi Çelebi, “Türkiye’nin 
ve dünyamızın geleceği için yenilenebilir enerjiye dolayısıyla güneşe 
yatırım yapmalıyız” diyor.

Yaşamın kaynağı güneş, aynı zamanda benzersiz bir enerji kayna-
ğı. Hem sürdürülebilir hem de verimli olan bu enerji kaynağının 
ülkemizin ve dünyamızın geleceği için mutlaka değerlendirilmesi 
gerekiyor. Solar termal alanında Türkiye’nin en büyük üreticisi olan 
Solimpeks, 21 Haziran Dünya Güneş Günü vesilesiyle güneş enerjisi-
nin önemine dikkat çekiyor.

Her geçen gün çoğalan dünya nüfusu dolayısıyla enerji ihtiyacının da 
giderek arttığını belirten Solimpeks Türkiye Genel Müdürü Gazi Çele-
bi, şunları söylüyor: “2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyar, enerji 
ihtiyacının ise 28 milyar kWh olacağı öngörülüyor. Bu rakamlar as-

lında gelecekte enerjinin ne kadar kıymetli olacağının da bir göster-
gesi niteliğini taşıyor. Şu anda kullandığımız fosil yakıtlar gibi enerji 
kaynakları giderek tükenirken elimizdeki en önemli enerji kaynağı 
güneşi henüz yeterince değerlendirmiyoruz. Özellikle ülkemiz güneş 

enerjisi açısından büyük bir potansiyele sahip, ortalama 200 gün 
güneşli geçiyor ve her bölgede güneşten enerji üretmek mümkün. 
Güneş enerjisinin öneminin farkına varırsak enerjide dışa bağımlılı-
ğında önüne geçebiliriz.”

Güneş enerjisi sistemleriyle bir evin enerji ihtiyacının karşılanabile-
ceğinin altını çizen Çelebi, “100 metrekare büyüklüğündeki izolasyo-
nu yapılmış bir ev yılda toplam 14 bin kWh enerjiye ihtiyaç duyar. Bu 
enerjinin 10.500 kWh/yıl kısmı ısıtma-soğutma,1.680 kWh/yıl kısmı 
sıcak su, 1.800 kWh/yıl kısmı ise aydınlatma ve elektrikli ev aletle-
rinde tüketilir. Bu açıdan bakıldığında ortalama saatlik 5 kWh’lik  bir 
güneş enerjisi elektrik üretim sistemiyle bu bir yıllık enerji ihtiyacı-
nın tamamı karşılanabiliyor. Bu da yılda yaklaşık 7 bin TL tasarruf 
anlamını taşıyor. Hatta ihtiyaç fazlasını devlete satarak gelir elde 
etmek de mümkün oluyor” diyor.

elektrik
electric



haber elektrik
electric

133         Temmuz  July  2018      www.sektorumdergisi.com

Tüketim Fazlası Elektrik Gaza Dönüştürülebilecek

KPGM’nin yenilenebilir enerji işlemleri araştırmasına göre akıllı 
şebekeler gelecekte arz ve talebi yönlendirecek ve elektriği gaza 
çeviren teknolojiler gündeme gelecek.  KPMG, dünyada enerji 

sektöründen 200’den fazla üst yöneticiyle görüşerek Yenilenebilir 
Enerji İşlemleri Araştırması yaptı. Araştırmaya göre yenilenebilir 
enerji alanında birleşme ve satın almalar artacak. Bu sayede rüzgar, 

güneş ve hidroelektrik alanlarında yeni yatırımlar yapılacak. Yatırım-
ların kaderini enerji depolama çözümleri belirleyecek. 

Akü Depolama Sistemleri Öne Çıkacak 

KPMG Türkiye Enerji Sektör Lideri Ümit Bilirgen, yenilenebilir enerji-
nin sürdürülebilirliği için akü depolama teknolojilerinin kritik önem 
taşıdığına dikkat çekti. Bilirgen, “Büyük akü sistemleri, üretilen fazla 
enerjinin depolanmasına ve tutarsız ya da değişken kaynaklardan 
sürdürülebilir enerji arzı yaratılmasına imkan tanıyor. Halihazırda 
verimli ve etkin elektrik depolama sistemlerinin sayıca yetersiz ol-
ması, talebin düştüğü veya şebekeye aşırı yükün bindiği dönemlerde 
rüzgar türbinlerinin durdurulması anlamına geliyor. Ancak yeni nesil 
batarya teknolojileri, bu santrallerin konvansiyonel enerji santralleri 
gibi davranabilmelerine imkan tanıyacak. Bu nedenle; 2018 sonra-
sında yeni bir yatırım alanı olarak öne çıkan akü depolama teknolo-
jileri, bu santrallerin geleceğinde kilit rol oynuyor. Katılımcı yöneti-
cilerin yüzde 98’i yenilenebilir kaynaklara yatırım yaparken dikkate 
alacakları unsurlar arasında akü depolamanın önemli, yüzde 57’si ise 
çok önemli olduğunu düşünüyor” şeklinde konuştu. 

Elektriği Gaza Dönüştürme Teknolojisi 

Bilirgen konuşmasına şöyle devam etti; “Akü depolama gibi hidro-

jen teknolojisi de normalde israf edilecek elektriğin büyük kısmının 
‘power-to-gas’ (elektriği gaza dönüştürme) teknolojisiyle kullanıla-
bilmesine imkan tanıyor. Bu teknolojinin temelinde, su molekülleri-
nin elektrik kullanılarak hidrojen ve oksijene ayrıştırıldığı elektroliz 
işlemi yatıyor. Elektriğin hidrojene (veya ek bir adımla metana) dö-
nüştürülmesi, ortaya çıkan gazın doğal gaz veya diğer fosil yakıtlara 

alternatif olarak kullanılabilmesine imkan tanıyor. Hidrojenin, son 
derece yüksek bir enerji yoğunluğuna sahip, yakıldığında CO2 sal-
mayan ve elektriğin aksine süresiz depolanabilen bir gaz olduğunu 
da akılda tutmak gerek. Araştırmaya katılan enerji uzmanlarının 
yaklaşık dörtte üçü (yüzde 74) hidrojenin, yenilenebilir enerjinin ge-
lişiminde önemli bir kolaylaştırıcı unsur olacağını düşünüyor.” 

Akıllkı Şebekeler Arz Ve Talebi Yönetecek 

Bilirgen, KPMG araştırmasında ortaya çıkan diğer sonuçları ise şöyle 
aktardı, “Araştırmaya katılanların yenilenebilir enerji pazarını etkile-
yeceğine inandığı bir başka teknoloji alanı ise arz ve talebi koordine 
etmek için gerçek zamanlı dijital iletişim kullanan akıllı şebekeler. 
Merkezi enerji santrallerinden merkezi olmayan enerji üretimine 
geçiş yaptığımız bu dönemde mevcut şebekeler, enerji arz hacmiyle 
baş etmekte zorlanacak. 

Orta ve düşük gerilimli yenilenebilir enerji kaynaklarını mevcut 
enerji şebekesine entegre etmeye çalışmak ise bu zorluğu ve kar-
maşıklığı daha da artıracak. Bu noktada akıllı şebekeler, tutarlı ve 
güvenli bir arz sağlayarak enerji sağlayıcıların hem performanslarını 
artırabilmelerine ve faaliyetlerini izleyebilmelerine hem de varlıkla-
rından en iyi şekilde faydalanarak elektrik şirketleri ile yatırımcılar-
dan daha fazla yatırım çekmelerine imkan tanıyacak.”
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Satoz, Küçük Boyutlardaki Endüstriyel Uygulamalar 
İçin İdeal Çözümler Sunuyor

Satoz Offers the Ideal Solution for Small-scale Industrial Applications
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Cin’in en büyük TFT LCD ekran üreticilerinden biri olan Satoz’un 
ürünleri Özdisan Elektronik güvencesi ile Türkiye pazarına ula-
şıyor. Satoz’un yeni ürünü, 2.4” TFT Panel, küçük boyutlardaki 

endüstriyel uygulamalar için ideal bir çözüm sunuyor. 

Ürün Özellikleri

• 320 X 240 çözünürlüğe ve 400 cd/m2 parlaklığa sahip.

• RTP ve CTP dokunmatik seçenekleri mevcut.

• 24 Pin, 0.5 mm Pitch aralıklı FPC connector ile bağlantı yapılabiliyor.

• Driver entegresi olarak ST7789V kullanılıyor.

• 8 bit paralel data hattına sahip.

• Kendi içerisinde RAM ve TFT driver donanımı mevcut.

2.4” TFT’nin en büyük avantajlarından birisi işlemci tarafında TFT 
driver donanımına ihtiyaç duymaması. Kullanıcının sadece işlemci 
tarafından, ekranda göstermek istediği datayı göndermesi yeterli 
oluyor.  

Satoz Resmi Distribütörü Özdisan Elektronik

Dokunmatik ekran pazarında faaliyetlerine başarıyla devam eden 
Satoz’un ürünlerini resmi distribütörü Özdisan Elektronik’in online 
satış platformu www.ozdisan.com ’dan temin edebilirsiniz.

Products by Satoz, one of the largest China-based TFT LCD display manu-
facturer, are now available in Turkish market under the warranty of 
Özdisan Electronics Co. 2.4’’ TFT Panel, the new addition to Satoz’s prod-
uct range, offers the ideal solution for small-scale industrial applications. 

Product Specifications

• 320X240 resolution and 400 cd/m2 brightness.

• RTP and CTP touch display options.

• 24 Pin, 0.5 mm Pitch FPC connector.

• ST7789V driver integration.

• 8 bit parallel data bus.

• Embedded RAM and TFT driver.

One of the greatest advantages brought in by 2.4’’ TFT is that the pro-
cessor does not require a TFT driver. The display does not need a sepa-
rate controller to interface with the touch panel.  

Özdisan Electronics is The Official Distributor Of Satoz

Find the products of Satoz, a successful touchscreen manufacturer, on 
www.ozdisan.com, the official website of Özdisan Electronics Co. of-
ficial distributor of Satoz.
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Aksa Enerji “Afrika’da ki Yatırımlara Devam” Dedi

Bugün 2 kıtada 5 ülkede 8 enerji santraliyle faaliyet gösteren 
Türkiye’nin global enerji şirketi Aksa Enerji bu yıl 20.si düzenle-
nen Afrika Enerji Forumu’na sponsor oldu. Gana, Madagaskar ve 

Mali’deki santrallerinin inşaatlarını çok kısa sürelerde tamamlayan 
Aksa Enerji, Afrika’da yatırımlarına devam edeceklerinin sinyalini 
verdi.

Afrika’da enerji, altyapı ve sanayi alanında yatırım yapan iş dün-
yasının ve hükümet temsilcilerinin bir araya geldiği Afrika Enerji 
Forum’u 19-22 Haziran tarihleri arasında Doğu Afrika’nın ada ülkesi 
Mauritus’da başladı. Son 20 yılda Afrika kıtasında enerji alanında 
atılan adımların gündeme alındığı Forum’a Türkiye’den Aksa Enerji 
sponsor oldu.

Aksa Enerji CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Uygun; Aksa 
Enerji CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Uygun’un da konuş-
macı olarak yer aldığı Afrika Enerji Forumu’nda Aksa Enerji’nin Afrika 
kıtasında hayata geçirdiği yatırımları aktardı. 

Gana, Madagaskar ve Mali’de toplam 386 MW kurulu güçle Afrika 
coğrafyasının sürdürülebilir kalkınmasına destek olduklarını dile ge-
tiren Cüneyt Uygun, dünyanın farklı coğrafyalarında enerji ihtiyacına 
çözüm üretmek ve istihdam yaratmak amacıyla yatırımlara devam 
edeceklerinin sinyalini verdi. 

Cüneyt Uygun, Afrika projelerinde sağladıkları yüksek standartlarda-
ki teknik desteğin, kurulum aşamalarındaki hızın ve o bölgelerdeki 

insan kaynağını yönetme kabiliyetinin kıta ülkelerinde kaydettikleri 
başarının somut birer göstergesi olduğunu dile getirerek şunları söy-
ledi: “Dünyada şu anda 1 milyar 100 milyon insanın elektriğe erişimi 
hiç yok ya da çok sınırlı. 

Afrika’da ise insanların beşte biri elektriğe hiç ulaşamıyor. Bu sorun 
çözülmedikçe insanların yoksulluktan kurtulması ve hayat standart-
larının iyileşmesi çok güç. Biz de Aksa Enerji olarak acil enerji ihtiyacı 
olan farklı Afrika ülkelerine elektrik götürmek ve onların yaşamları-
na dokunabilmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yatırımla-
rımızı sürdürerek enerji açığı olan ülkelere hızlı çözümler getirerek 
kalkınmalarına destek olacağız.”

Afrika kıtasındaki yatırımlarına 2015 yılında başlayan Aksa Enerji 
bugün 2 kıtada 5 ülkede enerji üretiyor. Santrallerinin proje geliştir-
me ve dizaynından başlayarak ekipman temini, mühendislik, inşaat, 
montaj, işletme, uygulama ve bakım aşamalarının tamamını kendi 
bünyesinde gerçekleştiren Aksa Enerji, ülkelerin acil enerji ihtiyacı-
na, düşük maliyetli ve hızlı santral kurulumlarıyla çözüm getiriyor. 

Şirket, Gana Akaryakıt Enerji Santrali’nin inşaatını 9 ayda, Madagas-
kar Akaryakıt Enerji Santrali’nin inşaatını 7 ayda ve Mali Akaryakıt 
Enerji Santrali’nin inşaatını ise 6 ayda tamamladı.

Aksa Enerji’nin Afrika santralleri, Gana’da 280 MW, Madagaskar’da 
66 MW ve Mali’de 40 MW kurulu güç ile bulundukları ülkelerin enerji 
ihtiyacını karşılıyorlar. Aksa Enerji son olarak Nisan ayında Mada-
gaskar Cumhuriyeti’nin elektrik ve su işlerini yürüten Societe Jiro Sy 
Rano Malagasy (Jirama) şirketine ait 24 MW kurulu güçteki santrali 
iyileştirmek ve işletmek amacıyla 5 yıllık bir anlaşmaya imza attı. 
Santralin rehabilitasyon çalışmalarının yaklaşık 4 ay içinde tamam-
lanarak faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu anlaşma, Madagaskar hü-
kümetinin Aksa Enerji’ye olan güveninin çok önemli bir göstergesi 
olarak önem kazanıyor.
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E-Ticareti Köylere Kadar Taşıyacağız

Ticimax e-ticaret Sistemleri, e-ticaret kültürünü köy ve kasaba-
lara kadar yaymak için kargo atılımı gerçekleştirdi. 6 bine yakın 
e-ticaret sitesine altyapı hizmeti veren Ticimax ile kargo gönde-

rimleri yarı fiyatına indi. “Evinde üretim yapan kadınları, köy ve ka-
sabalarda değer üreten insanımızı online ticarete çekmeyi kendimi-
ze misyon edindik. Kendi üretimlerini internet sitesi üzerinden son 
tüketiciye aracısız ulaştırabilirler” diyen TOBB e-ticaret Meclisi Üyesi, 
Ticimax e-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli şunları aktardı:

“2018 ilk çeyrek döneminde Ticimax altyapısı üzerinden 3 milyon-
dan fazla sipariş geçti. Türkiye’de her yıl ortalama yüzde 30-35 gibi 
inanılmaz bir hızla büyüyen e-ticarette kullanılan kredi kartı sayısı 
25,5 milyona ulaştı. Bankaların resmi verilerine göre, bu yıl 4 ayda 
600 bin yeni kredi kartı daha internetten alışverişlerde kullanıldı. 
TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre 
her 10 evden sekizinde internet erişimi bulunuyor. 

2011 yılında 18 milyar lira olan internetten kartlı harcamaların 2017 
sonunda 99 milyar liraya yükseldi. Bu hızlı büyüme potansiyelini köy 
ve kasabalara kadar ulaştırmak için attığımız adımlara bir yenisini 
daha ekleyerek kargo firmalarıyla anlaşma sağladık. Kargo firma-
larıyla toplu anlaşmalar yaptık. Bundan sonra müşterilerimiz orta-
lama 8 liraya göndereceği bir kargoyu 3,5-4 liraya gönderebilecek. 

Kargo firmalarıyla anlaşarak en önemli maliyet kalemi olan kargo 
maliyetini yarı yarıya indirmiş olduk.”

Köy ve Kasabaları Onlıne Ticarete Çekeceğiz

Sundukları bulut çözümleriyle her ölçekten şirkete bütçeye göre 
hizmet verebildiklerini aktaran Çiğdemli, “KOBİ’leri hızla e-ticarete 
başlatacak avantajlı paketler sunduğumuz gibi birçok ek destekleri-
miz de oluyor. Yaptığımız özel iş birlikleriyle KOBİ’lere ücretsiz sanal 

pos ve ücretsiz ödeme sistemi gibi hizmetler sunabiliyoruz. İş Ban-
kası ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda ciropay, alipay, trustpay, 
sofort, mybank, bankcontact, entercash, eps, ideal ve safetypay gibi 
ödeme sistemleri üzerinden müşterinin yurtdışı satış ödemelerini 
alabiliyoruz. SMS gönderimi yapan ya da yurtdışı operasyonları olan 
şirketlerle de anlaşmalar yaparak müşterilerimizi bu hizmetlerle en 
uygun fiyatlarla buluşturabiliyoruz. Bunların yanı sıra bünyemizde 
bulunan e-ticaret Akademi ile haftanın 6 günü müşterimiz olan ve 
olmayan herkese ücretsiz eğitimler veriyoruz. 

Eğitimlerle 2018 toplamında 7 bin kişiye ulaşmış olmayı, 5 bin kişiyi 
de e-ticarete başlatmayı hedefliyoruz. Evinde üretim yapan kadın-
ları, köy ve kasabalarda değer üreten insanımızı online ticarete çek-
meyi kendimize misyon edindik” dedi.

TOBB e-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax e-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli
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SEDAŞ’ın Ödüllü WFM Projesine Büyük İlgi

SEDAŞ’ın 2015 yılında Yılın Mobil Uygulama Projesi dalında ödül 
aldığı ve müşteri memnuniyeti için sürdürdüğü WFM (İş Gücü 
Yönetimi) Projesi, elektrik dağıtım şirketlerinin ilgi odağı olma-

ya devam ediyor.

Enerjisa SEDAŞ’ın Misafiri Oldu

SEDAŞ’ın (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Bilişim altyapısı ile saha 
ekiplerine hızla bilgi verdiği ve mobil ekiplerini uzaktan tabletlerine 
atadığı iş emirleri ile yönlendirdiği WFM (İş Gücü Yönetimi) Projesi 
Enerjisa heyeti tarafından yerinde incelendi. SEDAŞ misafir ettiği 
Enerjisa heyetine WFM projesi hakkında çeşitli bilgiler verdi. 

SEDAŞ İşletme ve Bakım Grup Müdürlüğü bünyesinde kontrolü ve 
takibi yapılan WFM (İş Gücü Yönetimi) projesini yerinde inceleyen 
Enerjisa yöneticilerine, SEDAŞ İşletme ve Bakım Grup Müdürü Bur-
han Ak, SEDAŞ Bakım Yönetimi Müdürü Murat Özdil ve SEDAŞ Acil 
Hizmetler Sorumlusu İlyas Volkan Turan tarafından sunumlar yapıldı.

SEDAŞ’ın Wfm Projesi Müşteri Memnuniyetine Hizmet Ediyor

İşletme ve Bakım Grup Müdürü Burhan Ak, SEDAŞ’ın 2018 yılını 
müşteri memnuniyeti yılı ilan ettiğini belirterek, SEDAŞ’ın yeni 
projesi olan WFM projesi hakkında bilgi verirken, “WFM projemiz 
(İşgücü yönetim sistemi) ile SEDAŞ ekiplerinin sahadaki durumu 
ve yapılacak işlerin gösterimi, coğrafi konumlarına göre otomatik 

sıralanması, harita üzerinde detaylı güzergah tarifi, işlerin coğrafi 
konumlarının iş atama kriteri olarak kullanılabilmesi, haritada belir-
tilecek kriterlere göre en yakın ve uygun ekiplerin filtrelenmesi gibi 
çok sayıda takip seçeneği sunuyor. Asıl hedefimiz müşteri memnu-
niyetini daha da çok artırmaktır” dedi.

WFM Projesi Tanıtıldı

WFM projesi hakkında SEDAŞ Bakım Yönetimi Müdürü Murat Özdil 
ve SEDAŞ proje ekibi, projeyi tanıtırken, Enerjisa heyetindeki, Baş-
kent Elektrik Dağıtım A.Ş., Ayedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar 
Elektrik Dağıtım A.Ş. olmak üzere 3 elektrik dağıtım şirketi bünye-

sindeki firma yöneticileri ile biraraya geldiler. Enerjisa heyetindeki; 
Merkezi Sistem Operasyon Müdürü Arif Coşkun, Teknoloji Müdürü 
Ebru Öztürk, Bilgi Sistemleri & Endüstriyel Sistemler Müdürü Atilla 
Aşçıoğlu, Sayaç Operasyonları Takım Yöneticisi Ekrem Hanlı ve Tek-
noloji Uzmanı Ahmet Büyükkaynak’a, SEDAŞ İzmit İşletme binasında 
bir dizi sunum yapıldı ve projeayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

“Proje Hizmet Kalitesini Arttırıyor”

Enerjisa heyetine WFM projesi hakkında bir dizi sunum yapan SEDAŞ 
Bakım Yönetimi Müdürü Murat Özdil, verdiği bilgileri sıralarken şun-
ları söyledi; “2015 yılında yılın mobil uygulama projesi ödülünü alan 
ve yurtdışında da çeşitli sunumlarını yaptığımız WFM projemiz, saha
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ekiplerinin ve farklı konumlardaki ofis çalışanlarının durumlarının 
harita üzerinde anlık olarak görülebilmesini ve ulaşım için gerekli 
yönlendirmelerin yapılmasını da kolaylaştırıyor. 

WFM, GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) desteği ile ekiplerin tabletlerindeki 
harita üzerinde yönlendirilmelerinisağlayabiliyor. Ekipler de mobil 
cihazlarda yer alan harita desteği ile en kısa yoldan, en kısa sürede 
elektrik arızası ya da bakım çalışması yapılacak bölgeyeulaşıyorlar. 

İşe başlama ve tamamlama süreleri, kullanılan malzeme kayıtları 
tabletlere veri olarak giriliyor. 

SEDAŞ olarak, SAP WFM projesi ile sahadaki operasyon süreçlerimizi 
daha da verimli yönetiyoruz. Elektrik kesintilerine hızlı müdahale, 
bakım takip programı çalışmalarının kayıt altına alınması, kaliteli 
hizmet için iş süreçlerimizde yeni dijital uygulamalar ve sürekli ye-
nilediğimiz bu sistem sayesinde elektrik dağıtımında modern bir 
dönüşüm sağladık. 

SEDAŞ, WFM projesiyle mobil ekiplerini coğrafi koordinat sistemi 
üzerinden görüyor, elektrik şebekesine müdahale için sahadaki en 

yakın ekibin, en hızlı şekilde arızanın kaynaklandığı bölgeyesevk 
edilmesi talimatlarını verebiliyor. Enerjinin sürekliliği için süreci 
uzaktan dijital ortamda tüm verileri kayıt altına alarak yönetiyoruz. 

SEDAŞ ekipleri ellerindeki son teknolojiye sahip tabletlerle, saha 
operasyonu sırasında kendilerine WFM Kumanda merkezinden yön-
lendirilen ve Çağrı Merkezi ile SCADA Kumanda merkezinden gelen-
bildirimlerisahada anında değerlendiriyorlar. 

SEDAŞ ekipleri, kullandıkları malzemeden, elektriğin ne kadar süre-
de verilebileceği ve şebeke beslemesinin yapıldığızaman bilgisine 
kadartüm verilerin tabletler üzerinden kayıt altına alınmasını sağ-
lıyorlar. 

SEDAŞ WFM projesiyle, ekiplerine ellerindeki akıllı tabletlerle arıza 
mahallinden fotoğraf çekip bu görselleri merkezle paylaşabilme ve 
bunları arşivleyebilme imkanı da sağlıyor” dedi. Bu kapsamlı bilgiler 
ışığında, ziyaretin verimli geçtiğini ve WFM projesi ile ilgili yararlı 
bilgiler edindiklerini belirten Enerjisa yöneticileri, sunumların ardın-
dan SEDAŞ yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ettiler.
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BASF İstanbul Merkez Ofisi LEED Gold Sertifikası Aldı

BASF İstanbul Merkez Ofisi tarafından çevre ve insan dostu özel-
likleri ile hizmet verirken bu süreçte LEED Gold sertifikası aldığı 
ifade edildi. BASF’nin LEED Gold Sertifika’sı alan ofisinde, birçok 

çevre ve insan dostu özellik, proje tasarımına ve inşaatına entegre 
edilirken; Sürdürülebilir Arazi ve Lokasyon, Su ve Enerji Verimliliği, 
Malzeme ve Kaynaklar, İç Mekan Kalitesi ve Kullanıcı Konforu gibi 
ana başlıklar altında sürdürülebilir stratejiler ve çözümler uygulandı. 
Alınan yeni LEED sertifikası, 2012 yılında Dilovası Tesisi ile LEED Gold 
Sertifikası ve Gebze üretim tesisinde bulunan Lojistik ve Teknik Geliş-
tirme Merkezi binasının aldığı LEED Platinum sertifikasının ardından 
BASF’nin aldığı 3. Sertifika oldu.

BASF’nin İstanbul’da bulunan merkez ofisi, Amerikan Yeşil Binalar 
Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen çevre dostu bina sertifikas-
yon sistemi olan LEED Gold Sertifikası’nı aldı. Bünyesinde finans, sa-
tın alma, lojistik, tedarik zinciri, bilgi işlem, kurumsal iletişim ve in-
san kaynakları gibi fonksiyonel birimlerinin yanısıra satış ofislerinin 
yer aldığı BASF merkez ofisinin proje tasarımında ve inşaatında LEED 
kriterlerine uyum sağlayarak, yapılaşmanın çevreye verdiği olumsuz 
etkileri önleniyor. Proje kapsamında kullanılan stratejiler ve sistem-
ler sayesinde, merkez ofisin operasyonu sırasında oluşacak işletim 
giderleri azaltılırken, bina kullanıcılarının ise konforu artırılıyor ve 
enerji-su tasarrufu sağlanıyor.

Dünyanın sayılı LEED Gold Sertifikalı ofislerinden biri haline gelen 
BASF Genel Müdürlük Ofisi’nde, birçok çevre ve insan dostu özellik, 
proje tasarımına ve inşaatına entegre edilirken; Sürdürülebilir Ara-
zi ve Lokasyon, Su ve Enerji Verimliliği, Malzeme ve Kaynaklar, İç 
Mekân Kalitesi ve Kullanıcı Konforu gibi ana başlıklar altında sürdü-
rülebilir stratejiler ve çözümler uygulandı.

Bu kapsamda; verimli su armatürlerinin kullanıldığı BASF ofisinde su 
tüketimi yüzde 30’un üzerinde azaltılırken, aydınlatma enerjisinde 
de yüzde 30’a yakın tasarruf sağlanıyor. Tasarım ve ürün seçimleri 
ile LEED Aydınlatma Kalitesi gereklerinin sağlandığı BASF Merkez 

Ofisi’nde, aydınlatmanın yüzde 75’ten fazlası gün ışığı sensörleri ve 
yüzde 95’ten fazlası ise varlık sensörleri tarafından kontrol ediliyor. 
Ofisteki elektronik cihazların yüzde 90’ından fazlası ise uluslararası 
Enerji Tasarrufu Standardı olarak kabul edilen “Energy Star” sertifi-
kalı.

LEED Gold Sertifikası alan BASF ofisinde bünyesinde oluşturulan geri 
dönüşüm noktalarında kağıt, plastik ve cam gibi atıklar toplanarak 
geri kazanılıyor ve bu sayede çevreye etkisi en aza indiriliyor. Öte 
yandan ofiste kullanılan yapı malzemelerinin 20 adetten fazlasında 
‘Çevresel Ürün Beyanı’, yani üretim safhalarından itibaren çevreye 
etkisi azaltılmış olan ürünlere verilen EPD belgesi bulunurken, mal-
zemelerde toplamda yüzde 20’den fazla oranda geri dönüştürülmüş 
içerik kullanılarak doğal kaynak kullanımı azaltıldı.

BASF’nin ofisinde iç hava kalitesini artırmak için oluşturulan meka-
nik sistemler mekana yüzde 30 artırılmış taze hava verecek şekilde 
tasarlanırken, kullanılan malzemelerin yarısından fazlası ise düşük 
emisyonlu olacak şekilde seçildi.

BASF ofisi, çalışanlar için açık ofis planlaması sayesinde, mekanlarda 
kullanıcılara oturdukları yerden geniş görüş imkanı sunuyor. Bunun-
la birlikte, çalışanların en önemli sorunlarından biri olan açık ofis 
konsepti ile oluşan artan gürültü seviyesi de BASF’nin melamin reçi-
ne köpüğü Basotect ile çözülüyor. Böylece, BASF ofisinde kullanılan 
Basotect sayesinde, ses emilimi ve ofis tasarımının birlikte kullanıla-
bileceğinin de bir örneği sunulmuş oluyor.

Genel Müdürlük Ofisi, BASF’nin Türkiye’deki tesisleri arasında LEED 
sertifikasına hak kazanan üçüncü binası. BASF’nin Gebze üretim te-
sisinde bulunan Lojistik ve Teknik Geliştirme Merkezi binası da geç-
tiğimiz yıllarda LEED Platinum sertifikasını alarak, en yüksek LEED 
derecesiyle sertifikalanan Türkiye’nin ilk endüstriyel binası olma 
özelliğini kazanmıştı. Ayrıca, BASF Dilovası üretim tesisinin yönetim 
binası da LEED standartları doğrultusunda enerji verimliliği, ekolojik 
ürün kullanımı ve doğal yaşamın korunması açısından geliştirilerek 
restore edilmiş ve 2012 yılında “Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Li-
derlik (LEED) Gold” sertifikası alarak, Türkiye’nin ilk LEED Gold Ser-
tifikalı renovasyon projesi ünvanına sahip olmuştu. Yeni ofis binası 
ile kazanılan LEED Gold Sertifikası sonrasında BASF, gayrimenkul 
sektörü haricinde en çok yeşil bina sertifikasına sahip kurumlardan 
biri olmayı başardı.

Yeni Bir Çalışma Kültürü Yaratan ve İnsanı Merkeze Alan 
Yenilikçi Tasarım

BASF Merkez Ofisi’nin, açık ofis sistemine geçilen yeni tasarımında, 
firmanın çalışma kültürü ve alışkanlıkları da değiştirilerek yepyeni 
bir çalışma ve yaşama alanı kurgulandı. Aynı zamanda monotonlu-
ğun ve birbirinin tekrarı yerleşim düzeninin önüne geçmek için farklı 
amaçlara hizmet eden sosyalleşme, görüşme ve toplantı alanları or-
ganize edildi. Tasarımla beraber BASF’nin yenilikçi, dinamik ve renkli 
kimliği de öne çıkarıldı.
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LG, Geleceğin Kentlerini Tasarlıyor

LG Electronics (LG), bugünün teknolojisiyle daha iyi bir gelecek 
planı sunuyor. Artan nüfus, iklim değişiklikleri, yenilenemeyen 
enerji kaynaklarındaki azalma gibi sorunlar dünyanın dört bir 

yanına yayılırken, LG Electronics (LG), doğru bir planlama ve üre-
timle geleceğin şehirlerinin planlanabileceğine inanıyor. Daha akıllı, 
çevre dostu teknolojiler ve sürdürülebilirlik ilkesiyle tasarlanan gele-
ceğin şehirlerinin ekolojik tehditleri ve iklim değişikliğinin etkilerini 
engelleyebileceğini savunan LG, ileri teknolojileri ile geleceğin şe-
hirlerinin oluşturulmasında aktif olarak yer almayı hedefliyor.

Geleceğin Temel Enerji Kaynağı İçin LG Güneş Panelleri

Yenilenemeyen enerji kaynakları için ülkeler arasındaki çatışmaların 
yenilenebilir ve sınırsız bir enerji kaynağıyla yani güneş enerjisiyle 
önüne geçilebileceğine inanan LG, geleceğin şehirlerinde temel 
enerji kaynağının güneş enerjisi olacağını ön görerek güneş panel-
lerine yatırım yapıyor. LG NeON 2 gibi ödüllü panelleriyle gelişmiş 
performans sunan LG, yarının gelişmiş güneş çözümlerinin bir ön 
izlemesini kullanıcıyla buluşturuyor.

Uzun Ömürlü Enerji Rezervleri İçin LG Enerji Yönetim Sistemleri 

Yarının şehrini akıllı teknolojideki ilerlemeler ve enerji verimliliği 
sağlayan yeşil çözümlerle tanımlayan LG, Enerji Yönetim Sistemleri 
(EMS) ile enerji rezervlerinin gelecekteki ömrünü uzatmayı hedef-
liyor.

Evler, ofis binaları ve perakende satış alanları için mevcut olan ge-
lişmiş EMS çözümleri, kurulduğu her yerin performansını kontrol 
ederek hem genel rahatlığı ve memnuniyeti artırıyor, hem de enerji 
tüketimini optimize ederek geleceğin şehir sakinleri için gerçek bir 
kazan-kazan modeli sunuyor.

İklim Kontrolünün Yararlarını Keşfetmek

Dünya geneline yayılan iklim değişiklikleri, artan sıcaklıklar LG gibi 
geleceğin şehrini planlayan firmaları etkili iklim kontrol çözümleri 
aramaya itiyor.

Havalandırma ve iklimlendirme ürünlerinde 20 yılı aşkın tecrübesiy-
le kusursuz klimalar geliştiren LG’nin Ticari Klima Çözümleri, enerji 
verimliliği sağlayan üstün bir performans sunuyor. Sürdürülebilir bir 
gelecek düşünülerek tasarlanan bu klimalar, gelecek yüzyılın iklim 
kontrol teknolojisine de bir bakış sunuyor. 

LG’nin yeni nesil klimalarında çevreye verebileceği etkiyi en aza in-
dirmek için, tüm dünyada çevre dostu olarak bilinen R32 isimli so-
ğutucu akışkanı kullanılıyor. R32 soğutucu akışkanın geleneksel kli-
malarda kullanılan akışkan miktarına kıyasla oldukça düşük olması, 
çevreye verdiği zararı en aza indiriyor. R32 bu yönüyle yeşil soğutucu 
olarak da adlandırılıyor.

Geleceğin Şehirleri İçin LG’nin OLED Tabela Çözümleri

Gelecek konulu bilim kurgu filmlerinde genellikle geleceğin şehir-
lerinde haberlerden reklamlara her türlü bilgi akışının elektrikli ek-
ranlarla sağlanacağı gösterilir.  Bugünün en popüler kitlesel eğlence 
aracı olan televizyonların geleceğin şehirlerinde de var olacağını 
düşünen LG’nin çeşitli OLED tabela çözümleri, interaktif ekranlarla 
ortak alanları canlandırmak isteyen şehir plancıları için ideal bir pa-
ket sunuyor. 

Robotik Devrimin Öncüsü LG

Hem pratik teknolojilerdeki hem de yapay zeka ara yüzlerindeki 
gelişmeler sayesinde robotların küresel ekonomiye büyük katkısı 
olabileceğine inanan LG, robotik devrimin ön safında yer alarak ve 
rakipsiz bir dizi çözüm sunuyor.

Halen Incheon Havalimanı’nda bulunan LG Havaalanı Robotları, 
kamu alanlarında robotların pratik faydalarını gösterirken CLOi ro-
botları da akıllı evlerin vazgeçilmezi oluyor.
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Periyodik Bakımı Yapılmayan Jeneratör
Çözüm Değil Sorun Kaynağı Olur

Jeneratör alırken bakım sözleşmesi yapmayı unutmayın. Sıcak 
havaların kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı bu gün-
lerde yüksek oranda soğutucu ve klima kullanımı zaman zaman 

elektrik kesintilerine yol açıyor. Kesintisiz enerjinin garantisi olan je-
neratörler aşırı yüklenme sonucu yaşanan elektrik kesintilerinde can 
simidi görevi görüyor. Ancak yedek enerji kaynağı olarak alınıp bir 
köşede unutulan ve bakımı düzenli yapılmayan jeneratörler ihtiyaç 
anında çalışmama riski taşıyor. Teksan Jeneratör Satış Sonrası Hiz-
metlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ata Erduran, kesintisiz 
elektrik için jeneratörlerin periyodik bakımının mutlaka yaptırılması 
gerektiğine dikkat çekiyor.

Yaşadığımız dijital çağda hayatın normal akışında ilerleyebilmesi 
için elektrik kesintilerine yer yok. Ancak aşırı yüklenme, arıza ve ba-
kım gibi sebeplerle zaman zaman elektrik kesintileri ile karşı karşıya 
kalıyoruz. Bu kesintilerden olumsuz etkilenmemenin yolu ise jene-
ratör kullanmak. İhtiyaç duyulan anlarda jeneratörlerin sorunsuz bir 
şekilde devreye girmesi için ise periyodik bakım yaptırmak şart.  

Düzenli bakımı yapılan jeneratörlerin hızlıca devreye girerek elekt-
rik kesintilerinden olumsuz etkilenmeyi önlediğini belirten Teksan 
Jeneratör Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Elif Ata Erduran şunları söyledi: “Konutların yanı sıra hastane gibi 
hayati öneme sahip yerlere, sanayi ve ulaşım gibi kritik sektörlere 
kesintisiz enerji sağlayan jeneratörler elektrik kesintilerinde devreye 
girerek büyük avantajlar sağlıyor. Her gün kullanılmadığı için bakı-

mı ihmal edilen jeneratörler ihtiyaç anında sorun çıkarabiliyor. Oysa 
periyodik bakımı yapılan jeneratörler istenildiği anda hızlıca devreye 
girerek kesintilerden olumsuz etkilenmeyi engelliyor. Jeneratör sa-
tın alırken güvenilir ve satış sonrası hizmetlerde de kendini ispatla-
mış bir marka seçmek gerekiyor. Ucuz diye tercih edilen  ve işinin ehli 
olmayan markaların jeneratörlerinde yaşanan sorunlar satış sonrası 
hizmetlerle ilgili muhatap bulunmadığı için çözülemiyor.”    

Jeneratörlerin periyodik bakımlarının mutlaka uzman ekiplerce ya-
pılması gerektiğini belirten Elif Ata Erduran; “Türkiye’nin yanı sıra 
ürünlerimizi 128 ülkeye ihraç ediyor ve yurtdışındaki müşterileri-
mize de satış sonrası hizmet veriyoruz. Deneyimli ekibimizle yılda 
50 bine yakın noktaya servis veriyoruz. Bugüne kadar müşterileri-
mizden aldığımız geri bildirimler gösteriyor ki jeneratörlerde en sık 
karşılaşılan arızalar bakımların düzenli olarak yapılmamasından 
kaynaklanıyor. Teksan Jeneratör olarak, ürünlerimizin bakım ve 
kontrollerini gerçekleştirmek üzere alanında uzman güçlü bir teknik 
ekibe sahibiz. Jeneratör bakımının mutlaka profesyoneller tara-
fından yapılması gerekiyor. Ürünlerimizi sadece bu konuda eğitim 
almış ve tecrübeli kişilere emanet edebileceğimizi unutmamalıyız. 
Servis hizmetimizin yanı sıra çağrı merkezimizle 7/24 müşterilerimi-
zin sorunları ile ilgileniyoruz. Bölge Müdürlüklerimiz, bayilerimiz ve 
müşterilerimize yönelik  eğitimler de düzenliyoruz” dedi.

Her fırsatta periyodik bakımın öneminin altını çizdiklerini söyleyen 
Elif Ata Erduran; “Periyodik bakımın önemine dikkat çekmek için 
‘Çak bir 5’lik’ sloganıyla başlattığımız hizmet kapsamında sektör-
deki garanti süresini 5 yıla yükselttik. Yeni jeneratör alımlarında 5 
yıllık bakım sözleşmesi imzalayan müşterilerimize 2 yıl yerine 5 yıl 
garanti veriyoruz. Ayrıca  bu uygulamadan yılsonuna kadar yararla-
nan herkese jeneratör çalışma ve performans verilerini anlık olarak 
takip etme olanağı sağlayan Uzaktan İzleme ve Kontrol Modülü ile 
Uzaktan İzleme Hizmetini de hediye ediyoruz” diyerek açıklamala-
rını bitirdi. 

Teksan Jeneratör Satış Sonrası 
Hizmetlerden Sorumlu 

Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ata Erduran
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Prysmian Group General Cable Hisselerini Devraldı

Prysmian Group ve General Cable Corporation yaptıkları ortak 
açıklamayla, Prysmian Group’un General Cable hisselerini, 
hisse başına 30,00 $ ödeyerek devraldığını duyurdu. Enerji ve 

telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri olan 

Prysmian Group, 2011 yılında Prysmian ve Draka firmaları arasında 
gerçekleşen birleşmenin ardından, önemli bir birleşmeye daha imza 
attı. Prysmian Group ve General Cable Corporation firmaları arasında 
başlayan birleşme süreci kapsamında, Prysmian Group General Cab-
le firmasını, hisse başına nakit 30,00 $ ödeyerek satın aldı.

Prysmian S.P.A. ve General Cable Corporation firmalarının Yönetim 
Kurulları tarafından oybirliğiyle onaylanan; borçları ve tüm yü-
kümlülükleri dahil olmak üzere, toplam değeri 3 milyar $ olarak 
belirlenen bu işlem, öngörülenden erken bir tarihte tamamlanmış 
bulunuyor.

2018 yılının ilk yarısı sona ererken gerçekleşen bu işlem sonucunda, 
Prysmian Group 50’den fazla ülkede, 112 fabrikası, 25 Ar-Ge Merkezi 
ve yaklaşık 30.000 çalışanı ile var olmaya devam edecek. Birbirini ta-
mamlayan bu iki şirketin bir araya gelmesiyle birlikte, Prysmian Gro-

up ürün ve hizmetlerini ürünler, markalar, teknolojiler ve en önem-
lisi müşteri hizmetleri açısından genişletmiş ve Kuzey Amerika’daki 
varlığını güçlendirirken, Avrupa ve Güney Amerika’da da konumunu 
pekiştirmiş olacak.

Prysmian Group Türkiye’nin CEO’su Erkan Aydoğdu, bu birleşme ile 
ilgili olarak “Diliyoruz ki, dünya kablo sektöründe ideal bir uyumu 
ortaya koyan bu birleşme sonucunda, sektörümüzün fırsat ve zorluk-
larını karşılarken, çok güçlü bir ürün ve hizmet yelpazesi ve inovatif 
çözümler ile yolumuza eskisinden çok daha güçlü bir şekilde devam 
edeceğiz” dedi.
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Interact İle Ofis ve Mimari Aydınlatma da Artık 
Cep Telefonundan Kontrol Edilebilecek 

Philips Aydınlatma’nın yeni Sahne Yönetimi uygulaması aydın-
latma yöneticilerinin bir binanın dış cephe aydınlatmasını akıl-
lı telefon ya da tablet ile diledikleri zaman, diledikleri yerden 

kontrol edebilmelerini sağlıyor.

Aydınlatmada dünya lideri olan Signify şirketlerin akıllı telefon ya 
da tablet ile bir binanın mimari aydınlatmasını hızla ve kolaylıkla 
değiştirmelerine olanak tanıyan yeni bulut tabanlı Sahne Yönetimi 
uygulamasını tanıttı. 

Akıllı cihazlar için özel olarak tasarlanan uygulama, şirketin bağlan-
tılı aydınlatma ve nesnelerin internetine yönelik aydınlatma alanla-
rındaki liderliğini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.

Interact Landmark Sahne Yönetimi uygulaması, aydınlatma yöneti-
cilerinin köprü, bina ve tarihi yapı aydınlatmalarını basit bir dokunuş 
veya kaydırma hareketiyle anında yönetebilmelerini, kontrol edebil-
melerini ve değiştirebilmelerini sağlıyor. 

Göz kamaştırıcı ışık gösterileri özel günleri, bayramları ve önemli 
toplumsal etkinlikleri kutlamak için uzaktan programlanabiliyor. 
Örneğin, yöneticiler artık belediye başkanlığının, Meme Kanseri 
Farkındalık Programı’nı desteklemek amacıyla köprülerden birinin 
pembeye boyanmasına yönelik taleplerine hızla yanıt verebiliyor.

Philips Aydınlatma Kamu Sistemleri Küresel İş Grubu Lideri Jacques 

Letzelter konuyla ilgili olarak şunları söyledi; “Şirketler ve şehirler, 
mimari aydınlatmayı benzersiz bir kimlik yaratarak kapsayıcı dene-
yimler oluşturmak amacıyla her geçen gün daha fazla kullanıyor.  
Ofis dışındayken gelen son dakika taleplerine her an hazır olma ve 

yanıt verme gereksinimi, aydınlatma yöneticileri açısından çözülme-
si gereken bir sorun teşkil ediyor. 

Uygulama, aydınlatma yöneticilerine aydınlatma sahnelerini dile-
dikleri zaman değiştirme esnekliği sunuyor. Ayrıca, Interact Land-
mark’ ın aydınlatma yöneticilerini destekleme, mimari aydınlatma 
yönetimini kolaylaştırma ve şehirlerin daha akıllı ve yaşamaya elve-
rişli hale getirilmesine yardımcı olmadaki gücünü de gösteriyor.”

Işığı Her Zaman, Her Yerden Kontrol Etme 

Tesis yöneticileri kullanıcı hesap ayarlarını kişiselleştirerek, kendi mi-
mari aydınlatma sistemlerine hareket halindeyken güvenle erişe-
biliyorlar. Renkleri değiştirebiliyor, ışık gösterileri başlatabiliyor ve 
programları görüntüleyebiliyorlar. Uygulama bulut tabanlı olduğu 
için, kullanıcıların öncelikle VPN bağlantısı ile oturum açma gerek-
sinimi ortadan kalkıyor.   

Interact Landmark’ın sunduğu yetkinlikler kapsamındaki uygulama, 
2018 yılı Haziran ayında kullanıma sunuldu.
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Çin Uluslararası Aydınlatma Fuarı
Ön Kayıt Sistemiyle Gerçekleştirilecek

22’nci Çin (Guzhen) Uluslararası Aydınlatma Fuarı, Zhongshan 
Guzhen Kongre ve Sergi Merkezi’nde 22-26 Ekim tarihleri 
arasında ön kayıt sistemiyle gerçekleştirilecek. 22’nci Guzhen 

Aydınlatma Üretimi Fuarı ile Tedarik ve Servis Fuarı’nın eş zamanlı 
olarak 22-26 Ekim tarihleri arasında Zhongshan Guzhen Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde ön kayıt sistemiyle gerçekleştirileceği bildirildi. 

Yapılan açıklamada, aydınlatma endüstrisinin doğru konumlanma-
sından ve Guzhen’in endüstriyel avantajlarından faydalanan her iki 
fuarın, tüm sanayi zincirinin ultra yüksek maliyet performansına iliş-
kin sergileri kapsayarak aydınlatma şirketlerine yönelik istikrarlı bir 
platform ve aydınlatma endüstrisindeki tüm bağlantıları birleştiren 
yüksek kalitede platform sağladığı ve yeni endüstri trendine liderlik 
yaptığı belirtildi.

Fuarın, China Lighting Plaza, Star Alliance Global Brand Lighting 
Center, Besun Lighting Plaza, Lighting Era Center, Lihe Lighting Expo 
Center, Huayu Plaza ve China International Streetlight City’nin yer 
aldığı 7 sub-venues ile gücünü birleştirerek yaklaşık 2 bin sergiciyi 
bir araya getirdiği ve toplam 1 Milyon 500 bin metrekare fuar ala-
nından oluştu.

Fuarın, aydınlatma endüstrisine ilişkin tüm bağlantıları kapsayacak 
şekilde aydınlatma mühendisliği ve aydınlatma tasarımı, dekoratif ay-
dınlatma, ev aydınlatması, elektrikli ve elektronik ürünler, ticari aydın-
latma, dış aydınlatma, makine ve ekipmanlar, aydınlatma aksesuarları 
ve  bileşenler ve ticari dolaşım hizmetine yönelik belirli alanları düzen-
lendiği ve farklı bir platform oluşturduğu ifade edildi.
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11. IstanbulLight Fuarı’nda, Sokak Aydınlatmalarındaki 
LED Dönüşümü Masaya Yatırılıyor

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında, 2,25 Milyon 
sokak aydınlatması değiştirilecek, 180 Milyon Dolar verimlilik 
sağlayan bir sektör yaratılacak. UBM, AGİD ve ATMK stratejik 

ortaklığı ile düzenlenen 11. IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma 
ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Forumu, kritik bir dönüm noktasın-
da olan aydınlatma sektörüne ışık tutacak.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Ulu-
sal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda, 7,5 milyon sokak lambasının 
%30’unun 2023 yılına dek değişmesi öngörülüyor. Türkiye’yi dünya-
nın lider üreticileri arasına taşıma potansiyeline sahip olan bu stra-
tejik dönüşüm planı, uzman isimlerle birlikte 19-22 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleşecek olan IstanbulLight’ta masaya yatırılacak.

Dünyanın öncü fuar organizatörü UBM tarafından Aydınlatma Ge-
reçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve Aydınlatma Türk Milli Komitesi 
(ATMK) stratejik ortaklığı ile düzenlenen 11. IstanbulLight Ulusla-
rarası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi 19-22 

Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşiyor. 
Türkiye’nin yanısıra Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, Balkanlar, BDT 
Ülkelerinden 8000’i aşkın sektör profesyonelini ağırlamaya hazırlanan 

IstanbulLight Fuarı 250’nin üzerinde firmanın en yeni ürün ve tekno-
lojilerine ev sahipliği yapıyor. 

Bu sene IstanbulLight Fuarı kapsamında düzenlenecek olan Istan-
bulLight Forumu, uzman isimler ve aydınlatma sektörünün en çar-
pıcı konularını ele alacak. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ta-
rafından yürütülen Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) 
kapsamında, tüm sokak aydınlatmalarında enerji verimliliğinin 
gözetilmesi ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek LED dönüşümü, bu 
sene aydınlatma sektörüne şekil verecek en önemli gündem madde-
sini oluşturuyor. Dönüşümün; kamu, akademi, finans, Ar-Ge, üretim, 
tasarım, satış gibi her ayağının konuşulacağı IstanbulLight Forumu, 
sokak aydınlatmalarındaki değişimin yol haritasının çizilmesine ola-
nak sunacak. 
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UBM EMEA IstanbulLight Marka Direktörü Mehmet Dükkancı, “11. 
IstanbulLight Fuarı’nın temel hedeflerinden biri sektörümüzü ulus-
lararası çapta güçlü bir konuma taşımak için gerekli bilgi, deneyim 
ve network paylaşım alanını yaratmaktır. Bu anlamda, fuar kapsa-
mında düzenlediğimiz IstanbulLight Forumu, stratejik bir role sahip. 
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile birlikte aydınlatma sektörü 
hem endüstrinin hem de ülkemizin gelişimi için sıra dışı bir önem 

kazandı. Dolayısıyla bu yıl IstanbulLight Forumu çok daha kritik bir 
görev ve misyon üstleniyor. Bu bilinçle forum gündemimizin temel 
konularından biri sokak aydınlatmalarındaki dönüşüm olacak, tüm 
taraflarıyla bu konuyu masaya yatırarak büyüme odaklı bu dönüşü-
me zemin hazırlayacağız” şeklinde konuştu. 

AGİD Başkanı Fahir Gök, “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kap-
samında T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın almış olduğu 
kararlar çerçevesinde, aydınlatma sektörü küresel bir güç olma 
potansiyeline sahip. 2023 yılına dek ülkemizdeki 7,5 milyon sokak 
aydınlatmasının %30’u verimli, yenilikçi LED ışık kaynaklı armatürler 
ile değiştirilecek. 

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modelinin kullanılacağı 
bu dönüşüm için Türkiye’deki yerli üreticiler yüksek bir potansiye-
le sahip. Gerekli altyapılarımız mevcut, teknoloji ve teknik birikim 
anlamında da teşvik ve yatırımla istenilen düzeye kolaylıkla ve hızla 
gelmek mümkün.  Kamudan akademiye, finanstan Ar-Ge’ye, üretim 
teknolojilerinden tasarıma pek çok alanda dönüşüm anlamına gelen 
bu plan tamamlandığında Türkiye aydınlatma sektörü de artık üre-

timini yurt dışı pazarlara sunabilen, dünya lideri bir ülke konumuna 
ulaşabilir. 

Ölçek ekonomisi ile baktığımızda bu büyüklükte bir üretim yaratmak 
demek, dünya devleri ile aynı sahneye çıkmak anlamına geliyor. Do-
layısıyla aydınlatma sektörü kendini yeniden yaratma ve Türkiye’ye 
yeni bir çehre kazandırma şansını elinde tutuyor. 

IstanbulLight Fuarı ve Forumu’nda bu dönüşüme rehberlik etmek 
üzere konunun uzmanlarıyla bir araya geleceğiz ve bu potansiyeli 
gerçeğe dönüştürmenin yollarını konuşacağız” dedi.  

ATMK Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil, “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 
Planı kapsamında sokak aydınlatmalarındaki dönüşüm aynı zaman-
da Akıllı Şehir yolculuğuna da hizmet edecek entegre bir güce sahip. 
Bu gücü kullanmak üzere T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
himayesinde büyük bir yapısal dönüşüm hedefleniyor. 

Bir yandan da can ve mal güvenliği yönü ile çok önemli bir kamu hiz-
meti olan sokak aydınlatmalarında gerekli aydınlatma kriterlerinin 
maliyet etkin çözümlerle sağlanması amaçlı bir dizi yasal ve yapısal 
çalışmalar gerçekleştirilmekte. Bu kapsamda biz sektör temsilcile-
rine düşen görev ise en yenilikçi ve en doğru şekilde bu dönüşüme 
hazırlanarak Türkiye’ye her anlamda fayda sunacak bu planı hayata 
geçirmek. Bu konuda yol haritamızı netleştirmek için IstanbulLight 
Fuarı ve Forumu’nda gerek yurt dışından gerek yurt içinden uzman-
lar ve fikir önderleriyle özel bir platform yaratacağız” açıklamasını 
yaptı. 
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OLED Aydınlatma Teknolojisi Işık Saçıyor

Rehau, yenilikçi aydınlatma projesine öncülük ediyor. Polimer 
uzmanı Rehau ve iş ortakları, yenilikçi bir aydınlatma teknolojisi 
olan ve ışığın tek tip, bükülebilir, çok ince ve şeffaf olmasına im-

kan sağlayan, OLED aydınlatma teknolojisini araştırıyorlar. 

Rehau’nun da dahil olduğu ve çeşitli büyüklükteki şirketlerin öncü-
lük ettiği projenin amacı,  esnek OLED aydınlatma teknolojisiyle ilgili 
kavramları hızlı bir şekilde, en uygun maliyetlerle geliştirmek ve 
ürünleri piyasa hazır olduğunda pazara sunmak. Proje, Lyteus çatısı 
altındaki Avrupa programı kapsamında gerçekleşiyor ve AB tarafın-
dan finanse ediliyor.    

Konsorsiyum içerisinde Rehau’nun rolü; Audi AG, Pilkington ve Emde 
Design ile birlikte, ticari tanıtım müşterisi olarak numune imalatları 
doğrulamak. Araştırma faaliyetleri, Photonics Kamu Özel Sektör Or-
taklığı tarafından ve toplam 14 Milyon Avro bütçe ile Avrupa Komis-
yonu tarafından da destekleniyor.

Rehau, Baskılı Elektronik Piyasasına Giriyor

Bu proje ile Rehau’nun baskılı elektronik piyasasına girdiğini belir-
ten Rehau Kurumsal Araştırma ve Geliştirme, Gelişmiş Teknolojiler 
Biriminden Mühendis Dr. Constanze Ranfeld, “Polimer materyallerin 
işlenmesine ilişkin teknik bilgimiz ile OLED filmleri bant kenarlarına 
ve profillere entegre etmeye çalışıyoruz. Eğer proje başarılı olursa, 
bu profiller, örneğin bir tasarım vurgulaması olarak, uçak kabinle-
rini aydınlatabilir. Ayrıca, gelişmiş, film bazlı ve bu nedenle esnek 
olan OLED’ler, başka pek çok diğer uygulama alanında kullanılabilir. 
Polimer uzmanı Rehau aynı zamanda otomotiv sektöründe de çeşitli 
olası uygulamalar yapabilir. 

Rehau, OLED aydınlatmanın getirdiği yeni tasarım özgürlüğünü tek-
noloji taşıyıcısı olan akıllı sunucu uygulamasında gösteriyor. Filmler, 
aracın arka kısmında, spiral ışıklar şeklinde entegre ediliyor ve bu 
sayede benzersiz bir optik etki yaratılıyor. 

OLED’lerin Rehau ürünlerine entegrasyonu Rehau ’nun stratejik yö-
nüyle son derece uyumlu. Şirketin amacı sürekli gelişmedir. Polimer 
uzmanı Rehau, müşterilerine yüksek kaliteli ve yüksek teknolojili 
ürünler sunabilmek için yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyor” dedi.

Ranfeld: “OLED’ler Geleceğin Işığı Olabilirler” 

Teknolojinin geniş piyasalara ulaşmasından önce, aşılması gereken 
ticarileşme engelleri bulunduğunu ifade eden Ranfeld, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Bu engellerden ikisi fiyat seviyesi ve sınırlı bulunma 
durumudur. OLED’ler geleceğin ışığı olabilirler. Ancak, başlangıç-
ta teknoloji büyümeli ve ticari fiyat noktalarına ulaşılabilmelidir. 
Lyteus, Rehau gibi şirketlerin bu boşluğu aşabilmeleri için yardımcı 
olmaktadır. 

Pencerelere entegrasyonu da mümkün olabilir. Gün içerisinde şeffaf 
olup geceleri odayı aydınlatan pencere panelleri de geleceğe yönelik 
vizyonlar arasındadır. Polimer uzmanı Rehau’nun OLED teknolojisi; 
otomotiv, havacılık veya mobilya gibi sektörlerde birçok uygulama-
da hayat bulabilir.” 

aydınlatma
lighting

Temmuz   July  2018





156

haber

www.sektorumdergisi.com

Gönye Proje’den Ödüllü Örnek Daire Tasarımı:
Yedi Mavi

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’ın Yedi 

Mavi Projesi için tasarladıkları örnek daire, The International Design 
Awards’ta ‘’İç Mimari Tasarım’’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin önde gelen markalı konut ve ofis projelerinin iç mekan 
tasarımlarına imza atan Mimar Yelin Evcen ve İç Mimar Gönül Ardal 
liderliğindeki Gönye Proje Tasarım, Yedi Mavi Projesi için tasarladık-
ları örnek daire ile 11. The International Design Awards’tan ödülle 
döndü. 

Mimari tasarım, iç mimari tasarım, ürün tasarımı, moda tasarımı ve 
grafik tasarım üst başlıklarında düzenlenen organizasyonda dünya-
ca ünlü mimar ve tasarımcılardan oluşan jüri heyetinin, pek çok farklı 
ülkelerden başvuran çok sayıda projeyi değerlendirmesi sonucunda 
örnek daireyi, ‘’İç Mimari Tasarım’’ kategorisinde ödüle layık gördü. 

“İyi tasarlanmış mekanlarda yaşayan daha mutlu insanlar” anlayışı 
ile tasarladıkları projenin işlevselliği, estetiği ve teknik altyapısı ile 

farklı yaşantılara göre şekillendiğini belirten mimarlar, proje için 
özel detaylar üreterek bütüne doğru mekanı geliştirerek işlevsel ve 
estetik olarak çözümlenmiş mekanlar kurguladıklarını belirtiyor. Mi-
marlar proje dahilinde tasarladıkları 3+1 ve 4+1 olacak şekilde 2 
farklı tipte örnek daire tasarlamış. 

Yenilikçi Detaylarla Çeşitlenen Fonsiyonel ve Estetik Mekanlar

4+1 dairede, fonksiyonel ve estetik çözümleri bir araya getirerek he-
def kitlenin ortak beğenisini ve konforunu sağlayacak şekilde şık ve 
modern bir tarza yöneldiklerini belirten Gönye Proje Tasarım kurucu-
ları, dairenin öncelikle ana çekirdeğini oluşturan vestiyer odası, işlik, 
giriş holü, gece holü ve banyo mekanlarının kullanım senaryosunu 
düşünerek kurgulamış. 

Ana çekirdeği oluşturan mahallerin planlarının tamamlanmasından 
sonra yatak odaları, mutfak ve salon mahallerinin yerleşimleri iç mi-
mari, mekanik ve fonksiyonellik başlıkları altında işveren ile birlikte 
koordinasyonlu olarak çalışılmış. Aynı zamanda geniş bir antre alanı 
bulunan büyük ve ferah örnek dairede, antreye açılan mahallerin 
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kapıları sürgülü kapı olarak duvar kaplaması etkisinde bütünsel ola-
rak tasarlanmış.  

Mutfak giriş kapısında reflekte cam detaylı duvar içine sürülebilen 
sürgülü kapı tercih eden Gönye Proje Tasarım kurucuları, istendi-
ğinde mutfak alanının koridor ile bütün şekilde kapısız olarak kul-
lanılabilmesini sağlamış. Mimarlar aynı zamanda ebeveyn banyo ve 
giyinme oda geçişlerini de sürgülü kapılar ile çözümleyerek ebeveyn 
odası mekanlarını birbirine bağlayarak kullanım kolaylığı sağlamış.

Mutfaklarda da yenilikçi malzeme olarak dairenin geneline hakim 
olan bronz/pirinç detaylı ve bronz laminat yüzeyli özel kapaklar kul-
lanan mimarlar, koridordan görünen açıda kalan noktada ankastre 
kahve makinesi ve ankastre fırının yer aldığı boy dolapları konum-
landırmış. Bu boy dolap yine ince bronz çıtalar ve reflekte camlardan 
oluşan bir vitrin etkisi yaratarak mutfağa şık detaylar kazandırmış. 
Büyük metrekareli olan bu dairede mutfakta buzdolabı için 2 adet 
ankastre buzdolabı için mobilya planlaması yapan Gönye Proje Ta-
sarım Kurucu Ortağı İç Mimar Gönül Ardal, istendiğinde dolaplardan 
bir tanesinin kiler dolabı olarak kullanılabildiğini belirtiyor. 

Banyolarda kullanılan metal aksesuarlar da dairenin konseptine uy-
gun olarak bronz/pirinç renklerde seçilmiş. Banyolarda zemin ve du-
var kaplamalarında kullanılan bej ve vizon tonlar ile dairenin genel 
sıcak-şık ambiyansını desteklediğini belirten Gönül Ardal, banyo ve 
mutfak tezgahlarında kullanılan ürünlerle yenilikçi ve sürdürülebilir 
malzeme seçimleri yaptıklarını vurguluyor ve ekliyor: ‘’Tavanlardaki 
havuz içinde kullanılan dokulu boyalar ve asma tavan bitişlerindeki 

radiuslu lake çıtalar, zeminde kullanılan dairesel hatlarla birbirini 
tamamlıyor. Büyük metrekareli bu dairede bölgesel olarak kullanı-
lan dairesel ve yay formundaki tavan ve zemin tasarımları dairenin 
büyük ve soğuk etkisini yumuşatmamızı sağladı.’’

Yaşayan Bir Kurguyla Tasarlanan Örnek Daire

Tasarıma dair izledikleri yolu ‘’Yatak odaları ve salon tasarımlarımızı 
yaparken her mekan için ayrı bir çıkış noktası belirlendi. O mekana 
özgü, fonksiyona uygun tasarımlara yönelip proje sonunda seçeceği-
miz aksesuarda da aynı çizgiyi takip ettik. 

Böylece örnek dairelerde işlevsel ve estetik değerlerin ön planda ol-
duğu yaşayan mekânlara ulaştık’’ şeklinde özetleyen Gönye Tasarım 
Kurucu Ortağı Mimar Yelin Evcen, yaşayan bir kurguyla örnek daireyi 
farklı kıldıklarını vurguluyor. 

Her çocuk odasının tasarımı için hayali olarak bir çocuğun cinsiyeti, 
yaşı, hobileri ve ilgi alanlarını belirleyen Gönye Proje Tasarım, tasa-
rım süreçlerinde de bu doğrultuda hayal ettikleri kişilerin beğenile-
rini düşünerek çalışmış.

Salon ve odalarda kullanılan tablolar mekanların konseptlerine uy-
gun olacak şekilde ressam Esra Yılmaz tarafından, duvarlarda kul-
lanılan metal heykeller ise Mat Art Studio tarafından projeye özel 
olarak çalışılmış. 
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Signify’dan Dünyanın En Büyük 
LED Sera Aydınlatması

Signify, 100 adet futbol sahası büyüklüğündeki, dünyanın en 
büyük LED sera aydınlatma projesi için Agro-Inwest’le anlaş-
ma imzaladı. Aydınlatmada dünya lideri Signify Rusya’nın en 

modern ve hızlı büyüyen taze sebze yetiştiriciliği şirketlerinden biri 
olan Agro-Inwest’in domates sera alanını 25 hektardan 68,5 hektara 
çıkarmak istediğini duyurdu. Aydınlatması yapılacak sera alanı, 100 
futbol sahası büyüklüğünde. 

2017 yılında Signify ve Agro-Inwest dünyanın en büyük LED sera 
aydınlatma projesine imza atmıştı. Hasatta kısa sürede elde edilen 
başarılı sonuçlar şirketin domates üretimi için Philips GreenPower 
LED üst aydınlatma ve Philips Green Power LED ara aydınlatma sis-
temlerine yatırım yapmasında itici güç oldu. 

Projenin boyutu ise Signify’ın sera aydınlatma sistemlerindeki lider-
liğini kanıtlıyor. Konuyla ilgili yorum yapan Signify’ın Sera Ayrınlat-
ma İş Kolu Yöneticisi Udo van Slooten, “Rusya’da yerel olarak yetişti-
rilmiş sebze ve meyvelere olan talep gittikçe artıyor.

Agro-Inwest de bu artışı LED aydınlatma sayesinde üretim ölçeğini 
genişleterek karşılıyor. Ortaklığımız büyük bir başarı sağladı. Biz de 
yakaladığımız bu başarının devamlılığı için ürün kalitesini ve öngö-

rülebilirliğini arttırırken aynı zamanda üretim maliyetini düşürerek 
şirketin büyümesine yardımcı olmaktan çok memnunuz” dedi.  

Agro-Inwest, Philips LED sera aydınlatma sistemi ile donatılmış olan 
25 hektarlık domates sera alanında şimdiden mükemmel sonuçlar 
elde etmiş durumda. Agro-Inwest Genel Müdür Yardımcısı ve Genel 
Direktörü Irina Mashkova; “Philips LED aydınlatma kullandığımız 
enerjiden neredeyse %50 oranında tasarruf etmemizi sağlarken 

aynı zamanda büyümede öngörülebilirliği, mamulün görünüşünü 
ve hasadı iyileştirdi. Bu proje için yaptığımız masrafları iki ile dört yıl 
içerisinde telafi etmiş olacağız. 

Yatırım karlılığı bakımından çok çekici. Ayrıca Signify da bizim ka-
zancımızı tahmin etmede büyük bir doğruluk payına sahip olduğu 
için gelecekte elde edeceğimiz sonuçlara doğru güvenle ilerliyoruz. 
Geleceğin LED’de olduğunun farkındayız ve Signify da bu bağlamda 
ne kadar güvenilir ve konuya hâkim bir ortak olduğunu kanıtlamış 
oldu” diye konuştu.

Signify, 16 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Philips Aydınlatma şirketinin 
yeni adı olmuştur. Şirket, Ocak 2019’a kadar Philips Lighting Aydın-
latma Tic. A.Ş. ticari unvanını taşımaya devam edecektir.  
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Varroc, Türk Şirketine Talip Oldu

Dünyanın en büyük otomobil ve motosiklet aydınlatma ve elekt-
rik aksam üreticilerinden biri olan Varroc, Türk şirketi Sa-Ba 
Endüstriyel Ürünler İmalat adlı şirketin tamamını almak için 

masaya oturdu. Son dönemde Türk otomotiv sanayisinde Hintli şir-
ketlerin ağırlığı giderek artıyor. 

Geçen yıl dünyanın en büyük traktör üreticilerinden Hindistan mer-
kezli Mahindra & Mahindra’nın önce Ocak ayında Hisarlar Makine’nin 

yüzde 75’ini 71 milyon liraya almasının ardından Erkunt Traktör’ün 
de yüzde 100’ünü 76 milyon dolara bünyesine katması sektörde 
büyük yankı uyandırmıştı. İşte şimdi yine otomotiv sanayisinde bir 
satın alma daha gerçekleşiyor. Bu kez alan Mahindra değil, onun en 
önemli tedarikçisi Varroc Group. 

Dünyanın en büyük otomobil ve motosiklet aydınlatma ve elektrik 
aksam üreticilerinden biri olan Varroc, Türk şirketi Sa-Ba Endüstriyel 
Ürünler İmalat adlı şirketin tamamını almak için masaya oturdu. 
Anlaşma sağlanırsa Hintli dev Varroc Group, Türkiye’nin yanı sıra 
Bulgaristan’da da üretim yapan sektörünün öncü markalarından Sa-
Ba’nın yüzde 100’ünü bünyesine katacak.

3 Kıtada 46 Tesisi Var

1990 yılında Tarang Jain tarafından Hindistan’ın Maharashtra ken-
tinde kurulan Varroc’un 3 kıtada 10 ülkede 46 üretim tesisi bulunu-

yor. Bu tesislerin 35’i üretim geri kalan 11’i ise mühendislik ve Ar-Ge 
üzerinde. Önceleri polimer işiyle başlayan şirket ardından elektrik ve 
metalik aksam konusunda da hızla büyüdü ve 2001’de Japon Mitsu-
ba ile ortak üretim kararı aldı. 

IMES’in Polonya ve İtalya tesislerini bünyesine katarak büyüyen Hint-
li dev, kuruluşunun 22’nci yılında yani 2012’de 1 milyar dolarlık ciro 
sınırını geçti. Mahindra’nın yanı sıra Yamaha, Volvo gibi markalarla 

da çalışan şirket, ABD ve Avrupa’da otomotiv aydınlatma konusunda 
öncü bir üretici. Şirketin tesislerinin olduğu yerler arasında Fransa, 
ABD, Meksika, Almanya, Çin, Vietnam gibi ülkeler dikkati çekiyor.

Bulgaristan’da da Fabrika Açtı

Hintli Varroc’un satın almak için görüştüğü Sa-Ba ise 42 yıllık bir geç-
mişe sahip. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Mahmut Özlü’nün 
yaptığı şirket sinyal başta olmak üzere ana endüstrilere plastik esaslı 
mamul ve yarı mamul ile aydınlatma ekipmanları üretiyor. 

Otomotiv endüstrisine yönelik çalışan şirketin Trailight adlı bir mar-
kası var. Geçen yıl ilk yurtdışı üretimini Bulgaristan’a yapan firmanın 
Dimitrovgrad kentinde 30 bin metrekarelik bir alana sahip fabrikası 
bulunuyor. 

Sa-Ba, Iveco, Ford, Renault, Skoda, Audi, VW, Aston Martin gibi dev-
lerle çalışıyor.
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Thea Optima İle Bu Yazın Rengi Dore 
The Color of This Summer w/ Thea Optima: Golden Brown 

Dore, bu sezonun en gözde rengi. Peki, evinizin dekorasyonunu 
dore ile tamamlamaya ne dersiniz? Dore rengi detaylarla evi-
nize ya da yazlığınıza bambaşka bir hava katabilirsiniz. Pana-

sonic Eco Solutions Türkiye’nin Thea Optima serisi, modüler elektrik 
anahtarı ve prizlerde çok özel dore renk alternatifiyle size bu fırsatı 
sunuyor. Ayrıca seri, ince hatları ve yalın tasarımı ile de modern bir 
tarz yaratıyor.    

Bazen dekorasyonda detay gibi görünen küçük dokunuşlar, büyük 
farklar yaratabilir. Elektrik anahtarı ve prizleri ile tasarımda zarafet 
arayanların tercih ettiği Thea Optima serisi bunun en çarpıcı örneği. 
Serinin dore rengi elektrik anahtarları, kusursuz bir uyum sergileye-
rek kullanıldığı her alanda dekorasyona fark katıyor. İtalyan tipi mo-
düler tasarımıyla dikkat çeken Thea Optima modüler seriler, ayrıca 
daha küçük modül ebatlarına sahip olduklarından duvar üzerinde 
çok daha kısıtlı bir hacimde, daha fazla fonksiyon ortaya koymayı da 
başarıyor. 

Thea Optima, farklı anahtarlama modüllerini bir araya getirdiği ta-
sarımında sunduğu konforla da ayrıcalığını ortaya koyuyor. Rotatif 
ve vavien dimmer ürünleri, TV, uydu, network priz çözümleri, stan-
dart çocuk korumalı prizler ile 1M, 2M, 3M, 4M ve 7M; kullanıcıları 
doğru çözümlerle buluşturuyor. Tüm bu ürünleri şimdi ihtiyaçlarınıza 
göre aynı çerçevede bir araya getirerek evinizde ya da ofisinizde kul-
lanmanız mümkün oluyor. 

Golden brown is the most fashionable color of this season... How about 
complementing your home deco with this color? Change the ambiance 
of your home or summer house with golden brown touches. Thea Opti-
ma series by Panasonic Eco Solutions Turkey gives you the chance to do 
so with its custom modular switch and outlet products designed with 
golden brown color. Moreover, the series offers a modern style with its 
elegant lines and simplistic design.    

Sometimes it is the small touches that make the biggest difference in 
decoration. Thea Optima, a series favored by those seeking elegance 
in switch and outlet design, is the living example of this difference. 
The color selection for the series, golden brown, offers the perfect 
match for any space and decoration style. Drawing attention with its 
Italian-style modular design, Thea Optima modular series also offers 
increased number of functions in a compact surface-mounted product. 

Thea Optima is underlining its difference with the comfort it offers as 
part of its design combining different switching modules. The series 
offer the right solution for its users with rotating and vavien dimmer 
products, TV, satellite, network socket solutions, standard safety cov-
ers, and 1M, 2M , 3M, 4M, and 7M options. Bringing all these functions 
into a single frame, now you will be able to select the functions accord-
ing to your preference. 
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NASA, Uzayda Bitki Yetiştirme Formülleri Geliştirmek için 
Osram LED Bahçe Aydınlatma Ürünlerinden Faydalanıyor
NASA Utilizes Osram LED horticultural Lighting to Tune Recipes for Plants in Space

aydınlatma
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Fosfor dönüşümlü beyaz, tek renkli ve morötesi LED’ler, gelecekte 
astronotların etkin bir şekilde taze sebze yetiştirmekte kullana-
cakları bir bahçecilik SSL uygulamasında bir araya geldi.

Osram, NASA’nın (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Florida’da bulu-
nan Kennedy Uzay Üssünde gerçekleştirilen bir LED bahçe aydınlat-
ma projesini desteklediğini duyurdu. Uzay dairesi, fosfor dönüşümlü 
beyaz, tek renkli mavi ve kırmızı LED’ler ve morötesi (UV) LED’leri bir 
araya getiren çok kanallı bir katı hal aydınlatması (SSL) tasarımı üze-
rinde testler gerçekleştiriyor. Bahçecilik aydınlatma araştırmalarının 
amacı ise gelecekte uzay yolculuğu sırasında ya da Uluslararası Uzay 
Üssünde (ISS) mürettebatın hızla taze sebzeler yetiştirebilmesini 
mümkün kılmak.

NASA’nın test etmekte olduğu bu akıllı sistem, yukarıda belirtilen 
LED karması ve Osram’ın aydınlatma formüllerini kontrol etmek ve 
araştırmacılar için ışınım haritaları çıkartmak amacıyla geliştirdiği 
yazılımdan oluşan Osram’ın Phytofy RL sisteminin özelleştirilmiş 
bir versiyonu. Osram, NASA’ya temin etmiş olduğu uygulamalar-
da kaç adet LED kanalın entegre edildiğini tam olacak açıklamadı. 
Ama şirket LightFair International (LFI) etkinliğinde Michigan Eyalet 
Üniversitesi araştırmacısı Erik Rundle ile birlikte bir sunum yaptı ve 

Phosphor-converted white, monochromatic color, and ultraviolet LEDs 
are combined in a horticultural SSL fixture that one day will enable 
astronauts to more efficiently harvest fresh produce.

Osram has announced that it is supporting an LED horticultural light-
ing project at the NASA (National Aeronautics and Space Administra-
tion) Kennedy Space Center in Florida. The space agency is testing a 
multichannel solid-state lighting (SSL) design that combines phos-
phor-converted white LEDs, monochromatic red and blue LEDs, and 
ultraviolet (UV) LEDs. The research into horticultural lighting is intend-
ed to enable crews to more quickly grow produce in the future during 
space travel or aboard the International Space Station (ISS).

The intelligent system that NASA is testing is a customized version of 
Osram’s Phytofy RL system that consists of connected fixtures with the 
aforementioned LED mix and software that Osram has developed to 
control light recipes and generate irradiance maps for researchers. Os-
ram did not reveal exactly how many LED channels are integrated into 
the fixtures it supplied to NASA. But at LightFair International (LFI), 
the company made a joint presentation with Michigan State Univer-
sity researcher Erik Runkle and discussed a seven-channel system that 
Runkle is testing including a UV channel, two white channels, and 
multiple red and blue channels.

As we have written previously, the red and blue monochromatic chan-
nels match the photosynthesis absorption peaks of many plants. The 
white LEDs offer energy in the green and yellow region and allow 
workers to see the plants clearly. The smart controls can vary the in-
tensity of the various channels based on cultivar and/or growth cycle. 
The researchers will use the intelligence to pursue light recipes that 
minimize crop cycles and maximize yield.

New horticultural lighting technology from Osram is used in a mul-
tichannel system for NASA ground research to provide fresh produce 
for space crewsThere are two reasons you might want a UV channel in 
such a fixture. As was covered during a talk at our Horticultural Light-
ing Conference 2016, UV can eliminate plant pathogens such as mold. 
And at our 2017 conference, we learned that UV can also be used to 
change the appearance or flavor profile of a plant by stressing the 
plant.

Osram noted several important features of the horticultural lighting 
system NASA is using in its research. The fixtures use Osconiq P2226 
LEDs. The company announced the Osconiq portfolio in 2017 mixing 
mid- and high-power LED attributes. For the horticultural application, 
Osram said the packaged LEDs are resistant to corrosion and can reli-
ably withstand what can be a harsh environment in growth chambers.
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Runkle tarafından test edilmekte olan bir UV kanalı, iki beyaz kanal 
ve birden fazla kırmızı ve mavi kanallar içeren yedi kanal bir sistemi 
masaya yatırdı.

Daha önceki yazılarımızda da belirtmiş olduğumuz üzere kırmızı ve 
mavi monokrom kanallar birçok bitkinin fotosentez absorpsiyon üst 
noktalarıyla eşleşiyor. Beyaz LED’ler yeşil ve sarı alanda enerji ve-
rerek tüm işçilerin bitkileri net bir şekilde görebilmelerini sağlıyor. 
Akıllı kontrollerle, bitki çeşidi ve büyüme döngüsüne göre çeşitli 
kanalların şiddeti ayarlanabiliyor. Araştırmacılar, ekin döngülerini 
kısaltırken hasadı artıran ışık formülleri üzerinde çalışırken akıllı uy-
gulamalar kullanacak.

Osram’ın yeni bahçecilik aydınlatma teknolojisi NASA’nın uzay mü-
rettebatına taze sebzeler sağlamak amacıyla sürdürdüğü araştırma 
için çok kanallı bir sistem içerisinde kullanıldı. Böylesi bir uygulama-
da bir UV kanalı isteyecek olmanızın ise iki nedeni bulunuyor. Bahçe 
Aydınlatmaları Konferansı 2016 kapsamında da tartışıldığı üzere, 
küf gibi bitki patojenleri UV ile ortadan kaldırılabilir. Ve 2017’de ger-
çekleştirilen konferansta da bir bitkinin stres altına sokulmasıyla o 
bitkinin görünümü ya da tadını değiştirmek için UV kullanılabilece-
ğini öğrendik.

Osram, NASA’nın araştırmalarında kullandığı bahçe aydınlatma 
sisteminin birçok önemli özelliğini belirtti. Bu armatürler Osconiq 
P2226 LED’ler kullanıyor. Şirket, orta ve yüksek çıktılı LED özellikle-
rini bir arata getiren Osconiq portföyünü 2017’de tanıtmıştı. Bahçe-
cilik uygulamaları için ise Osram, paketlenmiş LED’lerin korozyona 
dayanıklı olduğunu ve yetiştirme odalarındaki zorlu ortama güveni-
lir bir şekilde dayanabileceğini belirtti.

Osconiq LED’lerin kompakt ayak izi ise bileşenlerin daha sıkı birleş-
tirilmesine ve armatür başına daha fazla sayıda LED’e imkan tanıyor. 
Bunun sonucunda da daha yüksek PPF (fotosentetik foton akısı) ya 
da bitkilerin büyümek için ihtiyaç duyduğu daha fazla enerji elde 
ediliyor.

Osram’ın Phytofy RL akıllı aydınlatma yazılımı da NASA’nın gıda üre-
timini desteklemek için bahçe aydınlatmaları ile birlikte kullanılıyor.

Phytofy RL sisteminde mevcut akıllı uygulamalar ise bilim insanla-
rının farklı ışık formülleri üzerinde çalışmaları için araştırma senar-
yolarının belirlenmesi amacıyla son derece kritik bir rol oynuyor. Ve 
Osram uygulaması bilim insanlarının yetiştirme odasında ölçüm 
almalarının gerektirmeksizin hassas ışınım haritaları çıkarabilme-
lerine imkan tanıyor. Bu araştırmadan öğrenilenler ISS’te bulunan 
Gelişmiş Bitki Habitatında kullanılacak.

Osram İnovasyon’un kentsel ve dijital tarım stratejik program yöne-
ticisi Steve Graves konuyla ilgili olarak, “Osram, çeşitli çevre şartları 
altında ve hatta uzay gibi bir ortamda dahi gıda üretimini artırmak 
için akıllı, inovatif aydınlatma teknolojileri geliştiriyor. Geçtiğimiz on 
yıllar içerisinde dünyanın en harika ve en faydalı icatları NASA bilim 
insanlarından gelmiştir ve bizim geliştirmiş olduğumuz teknolojile-
rin daha ileri inovasyonda rol oynadığını görmek bizim için bir gurur 
kaynağı. Phytofy RL’in çok çeşitli bahçecilik uygulamalarında yarata-
cağı olanakları görmekten heyecan duyuyoruz ve ekibimiz bu özel 
çözümü önümüzdeki sene içerisinde piyasaya sürmeden önce mü-
kemmel kurulum hakkında bilgilerini artırmak konusunda oldukça 
heyecanlı” dedi.

The compact footprint of the Osconiq LEDs, meanwhile, allows for 
tight packing of the components and more LEDs per fixture. The result 
is higher PPF (photosynthetic photon flux) or more of the energy plants 
need to grow.

Osram’s Phytofy RL smart lighting software is combined with con-
nected horticultural lighting to support NASA’s Food Production.

The intelligence inherent in the Phytofy RL system is also crucial in a 
research scenario where scientists need to study different light recipes. 
And the Osram implementation can allow the scientists to get precise 
irradiance maps instantly without having to take measurements in the 
growth chamber. The lessons learned will first be transferred to the Ad-
vanced Plant Habitat aboard the ISS.

“Osram is developing smart, innovative lighting technologies that can 
improve food production in a variety of environments, even unique 
environments like space,” said Steve Graves, strategic program man-
ager of urban and digital farming at Osram Innovation. “Many of the 
world’s coolest and most beneficial inventions have come from scien-
tists at NASA over the past several decades, and to play a role in em-
powering further innovation through the use of our technologies is an 
honor. We are excited about the possibilities Phytofy RL will bring to a 
wide variety of horticulture applications, and our teams are excited to 
continue learning and refining its setup before ultimately bringing this 
exclusive solution to market within the next year.”
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Siemens ve Enlighted, GE ve Current ve Elbette Signify
Siemens and Enlighted, GE and Current, and Signify

Siemens, akıllı bina sistemleri için SSL Nesnelerin İnterneti ko-
nusunda uzman Enlighted’ı satın aldı; GE ise birçok aydınlat-
maya ilişkin operasyonunu satmaya hazırlanıyor ve Signify, SSL 

lisanslama programını genişletmeye devam ediyor. Siemens Bina 
Teknolojileri Bölümü, akıllı bina uygulamaları ve Nesnelerin İnter-
neti (IoT) için bir omurga vazifesi gören ağa bağlı LED aydınlatmaya 
odaklanan genç bir Silikon Vadisi şirketi olan Enlighted’ı satın aldı-
ğını açıkladı. GE’nin ise aydınlatma sektöründe faaliyet gösterdiği 
hem GE Lighting hem de Current operasyonlarını satma yolunda 
ilerlediğini görüyoruz. Ve Signify (eski adıyla Philips Lighting) da 
EnabLED adını verdiği katı hal aydınlatma (SSL) odaklı fikri mülkiyet 
(IP) lisanslama programının 900’den fazla üye veya lisans sahibine 
ulaştığını açıkladı.

Enlighted Satın Alındı

Enlighted’ın satın alınması şaşırtıcı olmadı. Şirket CEO’su Joe Costello 
bu senenin ilk aylarında Aydınlatma Stratejileri Yatırımcı Forumunda 
konuşmuştu ve konuşmacıların tümü ya yatırım ya da çıkış stratejile-
ri arıyordu. Costello ayrıca birkaç sene önce düzenlenen Aydınlatma 
Stratejileri (Strategies in Light) etkinliğinde bir sunum yapmış ve 
sektörü akıllı aydınlatma konusunda ilerlemeye teşvik etmiş ve bunu 
yapmamaları halinde akıllı binaları on sene geriye götüreceklerini 
dile getirmişti.

Elbette Siemens aydınlatmadan çok daha fazlasına odaklanıyor ve 
SSL sektörü bir binadaki tek bir alt sistem olduğu tartışılabilir ile 
bağdaştırılan bir şirket ile ilk bakışta eşleşmediği düşünülebilir. Ama 
Enlighted ağa bağlı aydınlatmayı her zaman kolaylaştırıcı bir omur-
ga olarak görmüş ve HVAC kontrollerinden ticari ofis alanı optimi-
zasyonuna kadar diğer bina sistemleri ve uygulamalarını ele alan ilk 
akıllı aydınlatma şirketlerinden biri olmuştu.

Siemens Bina Teknolojileri CEO’su Matthias Rebellius konuyla ilgili 
olarak, “Enlighted, verinin gücünden faydalanarak ve çoklu sensör 
tabanlı bir IoT platformu geliştirerek akıllı bina sistemlerinde devrim 
yaratan bir geçmişe sahip. Bu yönde yol alarak akıllı bina sektöründe 
dijitalleşmeye verdiğimiz önemi ortaya koyuyoruz” dedi.

Satış işlemi hakkındaki mali detaylar henüz paylaşılmadı, ama an-
laşmanın 2018’in üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. 
Plan ise Enlighted’ın Siemens’in bağımsız bir iştiraki olarak faaliyet-
lerini sürdürmesi ve bu yakın ortaklıktan fayda sağlamasını içeriyor. 
Costello şunları söyledi: “Global ortağımız olarak Siemens’i yanımıza 
alarak hem inovasyona hem de akıllı bina teknolojilerimizin ulusla-
rarası pazarlara girişine hız kazandıracağız”.

Enlighted’ın kurucu ortağı ve CTO’su Tanuj Mohan’ın akıllı bina tek-
nolojisindeki çalışmaları nedeniyle LEDs Magazine Sapphire Ödülleri 
kapsamında 2018 Yılın Aydınlatıcısı seçildiğini de belirtmekte fayda 
var. 

Siemens has acquired SSL IoT specialist Enlighted in a smart building 
play, while GE moves to sell multiple lighting-related operations; and 
Signify continues to grow its SSL licensing program. Siemens Building 
Technologies Division has announced that it is acquiring Enlighted  a 
Silicon Valley startup that has focused on networked LED lighting as a 
backbone for smart building applications and the Internet of Things 
(IoT). GE, meanwhile, appears to be progressing toward selling both 
the GE Lighting and Current operations that are related to the lighting 
sector. Signify (formerly Philips Lighting) has announced that its solid-
state lighting (SSL)-centric intellectual property (IP) licensing program 
called EnabLED has surpassed 900 members or licensees.

Enlighted Acquired
It’s not surprising that Enlighted has been acquired. CEO Joe Costello 
spoke at the Strategies in Light Investor Forum earlier this year, and 
those speakers were all looking for investment or exit strategies. Cos-
tello also delivered a keynote presentation at Strategies in Light a cou-
ple of years back and has charged the industry to move forward with 
smart lighting or risk setting smart buildings back a decade.
Siemens, of course, has a focus far beyond lighting, and at first glance 
that may seem a mismatch with a company that has been associated 
with the SSL sector arguably representing one subsystem in a building. 
But Enlighted has always viewed networked lighting as the enabling 
backbone and was among the earliest of smart lighting companies to 
discuss other building systems and applications ranging from HVAC 
control to commercial office space optimization.
“Enlighted has a strong footprint in revolutionizing building intel-
ligence by developing a multi-sensor-based IoT platform, using the 
power of data,” said Matthias Rebellius, CEO of Siemens Building Tech-
nologies. “With this move, we are demonstrating our commitment to 
drive digitalization in the smart building industry.”
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GE Aydınlatma Sektöründen Çıkıyor

GE’ye gelecek olursak, aydınlatma sektöründe bu kadar uzun süre-
dir faaliyet gösteren bir firmanın sektörden tamamen çıkıyor olması 
mantık dışı geliyor ama olan şey tam olarak da bu. Şirketin Avru-
pa’daki operasyonlarının tasfiyesi ile ilgili haberler de dahil olmak 
üzere bu çıkış ile ilgili söylentileri daha önce sizlere sunmuştuk. 
Şimdi ise şirketin son derece resmi bir tasfiye süreci içerisine girdiği 
görülüyor.

The Edison Report web sitesi GE’nin aydınlatma sektöründeki ortak-
larına dağıtmış olduğu bir bildiri yayınladı. Şirket hem kentsel GE 
Aydınlatma işletmesi hem de Current kapsamındaki ve Daintree IoT 
birimi de dahil olmak üzere GE tarafından geliştirilen ticari aydınlat-
ma ürünleri için ihale çağrısı yaptı ve ilk teklifler toplandı.

GE’nin bu sene LightFair International etkinliğindeki varlığı ise SSL 
araştırmalarının devam edeceğine işaret eden bazı yeni teklifler ile 
yine hissedildi. Örneğin, daha önce kaleme aldığımız morötesi (UV) 
sürekli dezenfeksiyon teknolojisinin tanıtımı yapıldı. Ancak ana ku-
ruluş, bu birimlerin satışını Eylül ayında tamamlamayı planlıyor.

Signify-Philips Aydınlatma

Philips Aydınlatma olan şirket adı Royal Philips tarafından değiştiril-
di ve iyi bir yönde ilerlediği görülüyor; şirket birkaç hafta önce şirket 
adının Signify olarak değiştirildiğini resmi olarak açıkladı. Şirket 
ürün portföyü ile ilgili agresif adımlar attı ve IoT ve akıllı aydınlatma-
ya büyük yatırımlar yapmaya yöneliyor. Ve EnabLED adlı lisanslama 
programının da iyi sonuçlar verdiği açık.

Şirket yakın zamanda 100 yeni lisans daha ekleyerek toplamda 900 
lisansı aştıklarını belirtti. Signify Fikri Mülkiyet Başkan Yardımcısı 
Frank Bistervels konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: 
“Kendi markalarıyla LED ürünleri satan şirketler için 400’ün üzerinde 
icat ve 2600’den fazla patente erişim sunan lisanslama programımı-
zın başarısı, aydınlatma pazarında LED tabanlı satışların hızla artan 
yüzdesini yansıtıyor. Abonelik düzeyindeki bu güçlü artış, piyasada 
LED kullanımının daha da olgunlaştığının bir göstergesi.  LED aydın-
latma teknolojisini daha da geliştirmeye devam ediyoruz ve progra-
mımıza sadece Şubat ayı içerisinde 150 yeni inovasyon kattık.”

Şirket son eylemleri ile geleceğe olan inancını sergiliyor ve bu inanç 
açık bir şekilde GE’de eksik olan şey. Örneğin, şirket geçtiğimiz hafta 
içerisinde Mayıs ayı boyunca 33,2 Milyon Avro değerindeki 1,3 Mil-
yon hissesini geri satın aldığını duyurdu. Böylesi bir geri satın alım, 
şirketin hisse senedi fiyatının aslında olduğu değerin altında işlem 
gördüğünü düşündüğüne işaret ediyor.

Financial details of the transaction have not been released, but the 
deal is expected to close in Q3 2018. The plan is for Enlighted to remain 
an independent subsidiary of Siemens that will benefit from a close 
partnership. Costello said, “With Siemens as a global partner, we will 
both accelerate innovation and market adoption of our smart building 
technologies on an international scale.”
It’s worth noting that Enlighted’s co-founder and CTO Tanuj Mohan 
was recognized as the LEDs Magazine Sapphire Awards 2018 Illumi-
neer of the Year for his work in intelligent building technology. 
GE to Exit Lighting
Moving to GE, it remains counterintuitive that a company associated 
so long with lighting would completely exit the sector, but it appears 
just that will happen. We have covered the rumors of such an exit for 
some time, including the news of the divestment of European opera-
tions earlier this year. Now it appears the company is deep in a formal-
ized divestment process.
The Edison Report website has posted a copy of a memo that GE dis-
tributed to partners in the lighting sector. The company has solicited 
and received first-round bids for both the residential GE Lighting busi-
ness and the commercial lighting products in the Current, powered by 
GE business including the Daintree IoT unit.
GE still had a solid presence at LightFair International this year, includ-
ing some new offerings that would indicate continued SSL research. 
For example, we covered an ultraviolet (UV) continuous disinfection 
demonstration that was on display. But the parent company plans to 
finalize a deal to sell the units in September.
Signify-Philips Lighting
Philips Lighting, meanwhile, was spun out by Royal Philips and gener-
ally seems to be moving in a good direction; it announced the official 
name change to Signify a few weeks ago. The company has been ag-
gressive in its own product portfolio, leaning toward heavy investment 
in the IoT and smart lighting. And surely its EnabLED licensing program 
is doing quite well.
The company said it had recently added 100 new licensees, bringing 
the total past 900. “The success of the licensing program that provides 
access to more than 400 inventions and over 2600 patents to compa-
nies that sell their own branded LED products is reflective of the rapidly 
increasing share of LED-based sales in the lighting market. The strong 
continued growth in membership illustrates the further maturing of 
the use of LEDs in the market,” said Frank Bistervels, vice president of 
intellectual property at Signify. “We continue to invest in improving 
LED lighting technology even further and have added 150 new inno-
vations to the program in February alone.”
The recent actions of the company also suggest a confidence in its fu-
ture that is clearly absent at GE. For example, the company just an-
nounced this week that it repurchased 1.3 million shares during May 
at an expense of €33.2 million ($38.7 million). Such a repurchase 
would indicate that the company considers its share price undervalued 
by the investment community.
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Lamp 83’ten Yepyeni Bir Ticari Platform 
www.isortagimlamp83.com
A Brand New Commercial Platform by Lamp 83 

www.isortagimlamp83.com.
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Lamp 83’ün aydınlatma sektörünün ticari profesyonelleri için ge-
liştirdiği yeni elektronik ticaret platformu “İş Ortağım Lamp 83” 
Temmuz ayı başında faaliyete geçiyor.

Lamp 83 tarafından geliştirilen, birçok yenilik ve ilki de beraberinde 
getiren, yeni e-ticaret platformu, Temmuz ayı başında aydınlatma 
sektöründe faaliyet gösteren ticari sektör profesyonellerinin hizme-
tine giriyor. 

Platformda Türkiye’deki 81 ilin demografik yapısına göre, sınırlı sa-
yıda seçilecek olan “Lamp 83 İş Ortakları”, 7 gün 24 saat boyunca 
online hizmet verecek e-ticaret sitesi aracılığıyla, temin edecekleri 
Lamp 83 ürünleri ile ilgili, siparişten sevkiyata kadar tüm iş ve işlem-
lerini telefon etmeye dahi gerek kalmadan, tek bir tuş yardımıyla bu 
platform üzerinden gerçekleştirebiliyor.  

Temmuz ayı başında aktif olarak hizmet vermeye başlayacak plat-
forma üye olan, “Lamp 83 İş Ortakları”, platform üzerinden ürün ve 
güncel stok bilgisi görüp, ürün siparişlerini geçebilmenin yanı sıra, 
kredi kartı ile tek seferde veya taksitli ödeme yapabilecek ve kargo 
takip bilgilerini de alabiliyor. 

Platformun üyeleri, ayrıca hem kendilerine ayrılan özel sayfalarda 
firmalarını, projelerini, referanslarını ve hizmetlerini tanıtabiliyor; 
hem de Lamp 83 tarafından platformla ilgili olarak yapılacak tüm 
reklam, tanıtım ve pazarlama çalışmalarından yararlanabiliyor.  

Lamp 83’ün konusunda uzman Aydınlatma Proje Grubu ile üyelere 
“doğru aydınlatma“ prensibine göre tasarlanmış aydınlatma projesi 
hizmeti de verdiği platformda, iş ortakları kendilerine sağlanan tüm 
bu avantajlardan yararlanarak, Lamp 83 ürün ve hizmetlerini, tüke-
ticilerle buluşturma imkanına da sahip olacak. 

Daha fazla bilgi edinmek ve Lamp 83’ün alışılmış ürün ve hizmet 
kalitesine online olarak ulaşılmasını sağlayacak platforma hızlı baş-
vuru işlemini gerçekleştirmek isteyen üye adaylarını www.isorta-
gimlamp83.com adresine bekliyoruz.  

The new e-commerce platform, ‘My Business Partner Lamp 83,’ devel-
oped by Lamp 83 for the commercial entities operating in the lighting 
sector will be published by the beginning of July.

Developed by Lamp 83 and bound with many innovations, the new e-
commerce platform will be at the service of the professionals operating 
in the lighting sector by early July. 

In the platform, a limited number of “Business Partners of Lamp 83” 
selected based on the demographics of Turkey will be able to perform 
any type of transaction and task, from order to delivery, with just one 
click using the e-commerce website which will offer 24/7 online ser-
vices.  

Planned to be published early July, 2018, the platform will allow the 
“Business Partners of Lamp 83” subscribed to the platform to view 
product and stock information, to place orders, and to make a pay-
ment with installment payment plans for credit cards, and to track 
their shipment. 

Subscribers of the platform will also be able to introduce themselves, 
their firms, projects, references and their services on their dedicated 
profiles; they will also be able to participate in any advertisement, 
promotion and marketing efforts made by Lamp 83 with regards to 
the platform.   

The members of the specialist Lighting Project Group of Lamp 83 will 
be offering lighting projecting services on the platform with an em-
phasis on “correct lighting” and the business partners will have the 
opportunity to offer the best services to their clients thanks to the ad-
vantages made available through the website. 

We are now welcoming the candidates to subscribe to our platform at 
www.isortagimlamp83.com filling a short application form in order to 
access the well-known product and service quality of Lamp 83 online.  
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Kone Asansörde Kullanılan Esnek LED Malzeme 
OLED’lere Karşı

Flexible LED Material Rivals OLEDs Inside Kone Elevator

aydınlatma
lighting

Signify ve diğer firmaların AB destekli ortaklığı çerçevesinde 
Finlandiyalı mühendislik firması, bir IoT sistemi kapsamında 
duvarları interaktif ekranlara dönüştürüyor. Bu dönüşüm sade-

ce asansörlerle sınırlı kalmayacak. Bu gelişme, OLED’lerin geleceğin 
aydınlatması, tasarımı ve mimarisi haline geleceği iddiasının yeni bir 
ifadesi ve Nesnelerin İnternetini (IoT) dahi gölgede bırakıyor. Finlan-
diyalı mühendislik firması Kone günümüzde bir asansörün duvar-
larını ince, esnek ve bir asansörün yapay ışığıyla aynı seviyede ışık 
verirken aynı zamanda bir bilgi görüntüleme paneli ve devasa bir 
interaktif dokunmatik ekran işlevi gören bir malzeme ile donatıyor.
Ancak “İnteraktif medya yüzey paneli” adı verilen bu uygulama, bir 
yüzeyin her bir parçasının elektrik akımı ile aydınlatıldığı ve savunu-
cularının iç mekan, dış mekan, mobilya, moda ve aklınıza gelen her 
şeyin başlıca malzemesi haline geleceğini iddia ettiği organik ışık 
yayan diyot teknolojisi OLED’leri kullanmıyor.

Bunun yerine, esnek bir malzeme içerisine tek noktalı ışık kaynağı 
yerleştirerek bildiğimiz eski LED’leri kullanıyor.
Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 araştırma ve inovasyon inisiyatifi 
tarafından desteklenen Kone projesi, yıllardır beklediğimiz OLED 
dünyasının üretim maliyetleri ve enerji verimliliği gibi zorlukların 
üstesinden gelmekte geciktiği her günün, LED’ler gibi diğer tekno-
lojiler karşısında yenilme riskini artırdığını bizlere hatırlatıyor.
İlk işlevsel tanıtımı bir asansör ortamında gerçekleşecek olsa da 
Kone ve AB araştırma ortakları daha kapsamlı uygulama alanları 
öngörüyor. Geliştiricilerin LED söylemi ise tam olarak OLED’in sahip 
olduğu özellikler ve bonus olarak IoT işlevselliğini içeriyor.
AB sözcüsü, “Kone, bu büyük medya yüzeylerinin geleceğin kent-
sel alanları ve yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu öngörüyor. 
Dolayısıyla da ekranlar yerine akıllı duvar malzemeleri geliştirilmesi 
ile bu dijital çözümlerin dinamik iç mekan tasarımları oluşturarak 
uzamsal deneyimin bir parçası haline gelmesi sağlanıyor.

In an EU-funded partnership with Signify and others, the Finnish en-
gineering company is also turning the walls into interactive displays 
in an IoT scheme. It won’t stop at just elevators, either. It sounds like 
another proclamation that OLEDs will be the future of lighting, design, 
and architecture, and it even throws in the Internet of Things (IoT) to 
boot: Finnish engineering company Kone is outfitting an elevator with 
walls made from a thin, flexible, illuminating material that provides 
the car’s artificial light while also functioning as an information dis-
play board and a giant interactive touch screen.
But this so-called “interactive media surface panel” does not make use 
of OLEDs  the organic light-emitting diode technology in which every 
bit of an entire surface lights up in response to an electrical current, 
and which proponents say will literally become part of the fabric of 
building interiors, exteriors, furniture, fashions, and all sorts.
Rather, it deploys good old LEDs, embedding the single-point light 
source within a flexible material.
The Kone project, which is funded by the European Union’s Horizon 
2020 research and innovation initiative, is a reminder that the longer it 
takes for the forever-gestating OLED world to crack its challenges such 
as manufacturing costs and energy efficiency, the more it risks losing 
out to other technologies, such as LEDs.
While the first functional demonstration will be in an elevator, Kone 
and its EU research partners envision broad applications. Their LED 
rhetoric comes straight out of the OLED playbook, with the bonus of 
IoT functionality.
 “The Kone Corporation foresees these large area media surfaces being 
an integral part of future urban space and living,” said an EU spokes-
person. “Therefore, developing intelligent wall materials, rather than 
displays, enables digital solutions to be part of the spatial experience 
by forming dynamic interior designs.”
Kone will use the LED-embedded material at the top to line the walls 
of an elevator car such as in the pictured concepts. The project is part 
of the EU’s Horizon-backed InScope consortium, which besides Kone 
includes Signify (formerly Philips Lighting) among other industrial 
companies, plus research institutes from five countries.
InScope’s mission is to advance printed electronics in smart buildings, 
automotive, medical packaging, and other areas  such as shoe insoles 
that detect and deliver information on gait tendencies, for athletic 
training and medical purposes. The consortium has developed a flex-
ible printed-circuit board (PCB) technology called H-TOLAE, which 
stands for hybrid thin organic large-area electronics (the “organic” in 
this case is not an organic LED).
InScope demonstrated the material at the PRINSE 2018 manufactur-
ing conference in Oulu, Finland and at the Lopec 2018 manufacturing 

Temmuz  July  2018



haber aydınlatma
lighting

173www.sektorumdergisi.com

Kone, konsept çalışmasında da görüldüğü üzere asansör kabininin 
duvarlarını astarlamak için LED gömülü malzeme kullanacak. Bu 
proje, AB’nin Horizon destekli ve Kone firmasının yanı sıra Signify 
(Önceki adıyla Philips Aydınlatma) ve diğer sanayi kuruluşları ve beş 
ülkeden araştırma kuruluşlarını da içeren InScope konsorsiyumunun 
bir parçası konumunda.
InScope’un misyonu ise akıllı binalar, otomobil, tıbbi ambalaj ve 
diğer alanlarda  antrenmanlar ve tıbbi amaçlarla yürüyüş biçimi 
hakkında bilgi toplayan ve ileten ayakkabı astarı gibi  baskılı elektro-
nik teknolojiyi geliştirmek.  Konsorsiyum, açılımı hibrit ince organik 
geniş alan elektronik olan H-TOLAE teknolojisi ile esnek bir baskılı 
devre kartı (PCB) geliştirmeyi başardı (burada “organik” terimi bir 
organik LED değildir).
InScope, Finlandiya’nın Oulu kentinde gerçekleştirilen PRINSE 2018 
üretim konferansı ve Münih’te gerçekleştirilen Lopec 2018 üretim 
sergisinde “esnek ve şeffaf ekran motorlarının” 200x2400 mm ru-
lodan ruloya üretim yöntemi ile üretimi olan bu malzemeyi tanıttı. 
Bu motorlar içerisinde, video içerik görüntüleyebilen ve ayrı olarak 
kontrol edilerek farklı aydınlatma senaryoları sunabilen RGB LED’ler 
yer alıyor. Veri ise bir Chrome tarayıcı uygulaması ve Bluetooth bağ-
lantısı yoluyla güncelleniyor. Konsorsiyum aynı zamanda, InScope 
tarafından pek çok dokunmatik ekranda şikayet konusu olan kritik 
dokunmatik özelliği sağlayacak olduğu belirtilen elektroaktif poli-
merler kullanarak, kullanıcıların bu ekranla etkileşime girmesine 
imkan tanıyacak dokunmatik teknolojiyi geliştiriyor.
Kone, bu interaktif medya yüzey malzemesinden 18 m2 kullanarak 
bir asansör kabin ile tanıtımını yapmayı planlıyor. Bu tanıtımın tarihi 
ise henüz netleştirilmedi.
Kone Üst Düzey Aydınlatma Tasarım Uzmanı Jukka Korpihete konuy-
la ilgili olarak, “baskılı elektronik çözümler kullanarak büyük ölçekli 
üretimi hedefliyoruz ve InScope projesi bu teknolojiler üzerine ça-
lışma, vizyonumuzu ve ihtiyaçlarımızı paylaşma imkanını bizlere 
sundu” dedi.
Bu asansör aynı zamanda doluluk takibi sağlayan sensörler ile dona-
tılacak ve kullanıcının örneğin bir çocuk, bir yetişkin ya da bir engelli 
olduğu gibi bilgiler sağlayabilecek.
Her ne kadar OLED akıllı telefonlarda kullanılan bir ekran teknolojisi 
olarak ve bazı otomobil uygulamalarında gelişme göstermiş olsa da 
geliştiricilerin hala üretim maliyetleri ve enerji verimliliğini iyileş-
tirilmeye çabalamasıyla genel bir aydınlatma kaynağı olarak hala 
çığır açamamış bulunuyor ve bu da LED’lerin hızına yetişememeleri 
anlamına geliyor.
Ama bu, InScope ve geliştirdiği H-TOLAE’nin günün kazananı olduğu 
anlamına da gelmiyor. InScope, “baskı çözünürlüğü, giriş ve homo-
jenlik; işlevlerin kalıplanması ve ısıl şekillendirme; baskılı cihazlar 
üzerinde silikon (ve baskılı) bileşenler için yüksek karışımlı ve yeni 
baskılı işlevlerin olgunlaştırılması” gibi “başlıca teknik engellerin” 
üstesinden gelmeye çalıştıklarını açıkladı.
Kone ve Signify’ın yanı sıra InScope’un endüstri üyeleri arasında 
elektronik ve mühendislik şirketi Bosch ve ilaç devi GlaxoSmithKline 
yer alıyor. Projeye dahil olan beş araştırma kuruluşu ise Hollanda’dan 
Holst Center, Finlandiya’dan VTT, Belçika’dan IMEC, Fransa’dan CEA ve 
İngiltere’den CPI.

exhibition in Munich, both earlier this year, having created the mate-
rial using 200×2400-mm roll-to-roll manufacturing of “flexible and 
transparent display engines.” The engines include individual control-
lable RGB LEDs that can display video content and that can deliver dif-
ferent lighting scenarios. Information is updated via a Chrome browser 
app and a Bluetooth connection. The consortium is also developing 
haptic (touch) technology that will allow users to interact with the 
screen, using electroactive polymers that InScope said will provide 
the crucial tactile click that many users complain is lacking from touch 
screens.
Kone plans to demonstrate an elevator car using 18m2 of the interac-
tive media surface. It is not clear what the time schedule is.
“We were looking for large-scale production using printed electron-
ics solutions, and the InScope project has given us the opportunity 
to study, share visions and needs based on these technologies,” said 
Jukka Korpihete, senior lighting design specialist at Kone.

The elevator will also be outfitted with sensors that can detect eleva-
tor occupancy and can tailor information depending on types of oc-
cupants, such as child, adult, or disabled person, for example.
Although OLED has made some inroads as a display technology on 
smartphones, and in some automotive areas, its big breakthrough as 
a general lighting source has yet to come, as developers struggle to 
bring down manufacturing costs and improve energy efficiency, which 
lags LEDs.
That is not to say that InScope and its H-TOLAE will win the day. In-
Scope said it is working to overcome “primary technical hurdles” that 
include “printing resolution, registration, and uniformity; molding and 
thermoforming of functionalities; high-mix pick-and-place solutions 
for silicon (and printed) components on printed devices; and bringing 
new printed functions to maturity.”
In addition to Kone and Signify, the industrial members of InScope are 
electronics and engineering company Bosch, and pharmaceutical gi-
ant GlaxoSmithKline. The five research institutes are Holland’s Holst 
Center, Finland’s VTT, Belgium’s IMEC, France’s CEA, and the UK’s CPI.
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Apple’ın Üreteceği Yeni iPhone’ların Tümünde 
OLED Ekranlar Kullanılabilir

Apple’s Next iPhones Might All Use 
OLED Screens

aydınlatma
lighting

Bu gibi söylentilere alışkınız ama bu daha önce olmamıştı. Ama 
bu defa finans piyasaları ikna olmuşa benziyor. En azından şim-
dilik. Şirketin 2019’da piyasaya süreceği yeni iPhone modelleri-

nin tümünün ekranları için bu teknolojiyi kullanacağı doğrultusun-
daki söylentilere bakılırsa OLED piyasası Apple’dan büyük bir destek 
alabilir.

Güney Koreli Electronic Times News (ET News) medya kuruluşuna 
göre ve Reuters ve Bloomberg de dahil çok sayıda yaygın haber ku-
ruluşunun da bildirdiği üzere şirket önümüzdeki sene için üç yeni iP-
hone planlıyor ve bu modellerde Apple serisinde alışkın olduğumuz 
LCD ekranlar yerine OLED tercih edilecek.

ET tarafından yayınlanan haberin devamı olarak Reuters şu açıkla-
mayı yaptı: “Pazartesi yayınlanan rapora göre Apple yakın zamanda 
yeni iPhone modellerinin planlamasına başladı ve çok sayıda isimsiz 

We’ve heard this sort of thing before, but it hasn’t happened. This time, 
the financial markets are convinced. At least for now. Apple could be 
giving the OLED market a boost, as word is circulating that the com-
pany will use the technology for displays in all its new iPhone models 
in 2019, a big step up from the current one model.

The company is planning three new iPhones next year, all of which will 
use OLED rather than the LCD screens that have been common in the 
Apple line, according South Korea’s Electronic Times News (ET News), 
as reported by several general news sources including Reuters and 
Bloomberg.

“Apple recently started planning new iPhone models and decided all 
three models would have organic light-emitting diode panels, the 
report said on Monday, citing multiple unnamed industry sources,” 
Reuters wrote in picking up on the ET story.

OLEDs emit light from an entire surface, as opposed to from a single 
point, as LEDs do. Enthusiasts have long touted the technology as the 
future of lighting, but it has so far made little headway in the general 
illumination market, bedeviled by high manufacturing costs and an 
energy efficiency that lags that of LEDs, among other factors.

Apple currently offers only one OLED-equipped iPhone  the premium-
priced $999 iPhone X, pictured above. By 2019, its entire new line of 
iPhones might deploy the technology.

It has fared somewhat better as a display technology for smartphones 
and televisions, but even there it has yet to dominate. The world’s larg-
est smartphone maker, Samsung, uses it in some phones. Apple, Chi-
na’s Huawei, Google, and others have also dabbled in the technology.

A full backing by Apple, with its branding power, would likely help 
move the technology along.

Apple, which along with Huawei bounces between the number-two 
and -three spot in smartphone volume, has been rumored in the past 
to be switching over its iPhone line entirely to OLED, but it hasn’t come 
to fruition yet.

But if financial markets are a reliable indicator, the ET News report 
about Apple’s latest OLED intentions has teeth, as the stock price of 
LCD makers tumbled after the OLED news broke. LCD is a prevalent 
smartphone display technology. Shares of one major Apple LCD sup-
plier, Japan Display Inc., fell as much as 21%, while LCD maker Sharp 
declined 4.3%.

Conversely, shares of South Korea’s LG Display rose as much as 5.9% 
on the ET report. LG is expected to be one of the iPhone’s OLED suppli-
ers, after Apple reportedly invested 3 trillion South Korean won (about 
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$2.7 billion) in the company last summer. Samsung’s OLED group cur-
rently supplies Apple.

Apple could not be immediately reached for comment on whether it 
is indeed planning to infuse its entire iPhone line with OLED screens. 

If it does, it will still face challenges such as OLED costs. Apple’s iPhone 
X (“iPhone 10”)  the OLED model it introduced last September and 
began marketing in November  is priced at a retail premium of $999. 
Those screens all come from one supplier, Samsung, so adding a second 
supplier such as LG to the mix could help bring downs costs assuming 
Samsung and LG compete on pricing. Reports say that LG has so far 
had difficulty ramping up OLED production.

Performance issues could also intervene. Google’s Pixel OLED phone, 
which uses LG displays, has been criticized for subpar color rendering, 
and for “burn-in,” in which images remain after a user switches off 
the phone.

Temmuz   July  2018

sektörel kaynakların söylediğine göre üç modelinin tümünde orga-
nik ışık yayan diyot paneller kullanılacak”.

OLED’ler, LED’lerde olduğu gibi tek nokta yerine yüzeyin tamamın-
dan ışık yaymaktadır. Bu teknolojinin meraklıları uzun zamandır onu 
geleceğin aydınlatması olarak lanse ediyor, ancak üretim maliyet-
leri ve LED’lere yetişemeyen enerji verimliliği ve diğer nedenlerle 
şimdiye kadar genel aydınlatma piyasasında önemli kazanımlarda 
bulunamadı.

Apple günümüzde sadece 999$ fiyatıyla yukarıda resmini gördüğü-
nüz iPhone X modelinde OLED kullanıyor. 2019 senesinde ise iPhone 
serisinin yeni üyelerinin tümü bu teknolojiyle donatılabilir.

OLED’ler bir ekran teknolojisi olarak akıllı telefon ve televizyonlar-
da daha iyi sonuçlara ulaşmış olsa da piyasaya hükmetmekten hala 
uzak. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung ise bu tek-
nolojiyi bazı telefonlarında kullanıyor. Apple, Çinli Huawei, Google 
ve diğerleri de bu teknolojiye ilgi gösteriyor.

Marka gücüyle Apple’ın tam desteği bu teknolojinin ilerlemesine 
büyük katkıda bulunacak gibi görünüyor.

Akıllı telefon hacminde Huawei ile ikinci ve üçüncü sıraları paylaşan 
Apple’ın iPhone serisini tamamen OLED’e dönüştüreceği söylentileri 
daha önce de çıkmıştı ancak bu şimdiye kadar gerçekleşmedi.

Ama finans piyasalarını güvenilir bir gösterge olarak kabul edecek 
olursak, ET News tarafından yayınlanan Apple’ın en son OLED niye-
ti hakkındaki haber, LCD üreticilerinin hisse fiyatlarının tepe taklak 
olmasına yetecek kadar güçlüydü. LCD günümüzde yaygın akıllı te-
lefon ekran teknolojisidir. Apple’ın en büyük LCD tedarikçisi Japon 
Display A.Ş. Hisselerinin fiyatı %21 düşüş gösterirken diğer bir LCD 
üreticisi olan Sharp’ın hisseleri %4,3 geriledi.

Buna karşın, Güney Koreli LG Display hisseleri ET raporu üzerine 
%5,9 artış kaydetti. Apple’ın geçtiğimiz yaz aylarında Güney Kore’ye 
yaklaşık 2,7 milyar dolar yatırım yaptığının açıklanmasının ardın-
dan LG’nin iPhone’un OLED tedarikçilerinden biri olması bekleniyor. 
Günümüzde ise Samsung’un OLED grubu Apple’ın tedarikçisi konu-
munda.

iPhone serisinin tümünü OLED ekranlar ile donatıp donatmayacağı 
hakkında resmi bir açıklama için Apple’a ulaşmamız henüz mümkün 
olmadı.

Bunu yapması halinde ise OLED maliyetleri gibi güçlüklerle karşı-
laşacak. Apple’dan iPhone X (“iPhone 10”)  geçtiğimiz Eylül ayında 
tanıtılan ve Kasım ayında 999$ perakende satış fiyatı ile piyasaya sü-
rülen OLED modeli. Bu ekranların tümü bir tedarikçiden geliyor, yani 
Samsung, bu nedenle LG gibi ikinci bir tedarikçi ekleyerek tedarikçi 
sayısını artırmak, Samsung ve LG’nin fiyat konusunda rekabet ede-
ceğini varsayarsak, maliyetleri aşağı çekebilir. Raporlara göre LG’nin 
günümüzde OLED üretimini artırmakta güçlük çektiğini görüyoruz.

Performans sorunları da ortaya çıkabilir. Google’ın LG ekran kullanan 
Pixel OLED telefonu ise vasatın altında renk oluşturma ve “burn-in” 
adı verilen ve kullanıcının telefonu kapatmasından sonra görün-
tünün ekranda kalmasına neden olan sorun konusunda eleştiriler 
alıyor.
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Akıllı Aydınlatma Kontrolleri Karartma Çözümlerini 
Nasıl Etkiler?

Bu yazımızda deşarj lambalarının ve deşarj armatürleriyle bağ-
lantılı kontrol dişlilerinin güvenli bir şekilde ortadan kaldırılma-
sı ve geri dönüşümü ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca deşarj 

lambalarının önerilen şekilde imha edilmesinin çevre açısından na-
sıl bir öneme sahip olduğu ve Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar 
(AEEE) Yönetmeliğinde buna nasıl yer verildiği konusuna da yazımız-
da yer verilecektir.

Evinizde ya da ofisinizde rahatlıkla kullandığınız deşarj lambaları 
ister fiziksel olarak zarar görmüş olsun isterse çalışma ömrünü dol-
durmuş olsun, muhakkak güvenilir bir şekilde imha edilmelidir.

Deşarj Lambası Nedir?

Elektriksel boşalma olayına dayanarak çalışan cıva buharlı, sodyum 
buharlı ve metal halojen ve floresan lambaların genel adı olan de-
şarj lambaları diğer pek çok lamba türü gibi sınırlı bir ömre sahiptir. 
Deşarj lambaları, bir gazda elektrik deşarjı oluşturarak ışık üretme 
prensibine dayanarak çalışırlar. Benzer şekilde, armatürlerle ilişkili 
elektrikli ve elektronik kontrol donanımı genellikle ömürleri boyun-
ca bir anda arızalanır ve değiştirilmesi gerekir.

Deşarj Lambalarını Güvenli Şekilde İmha Etmek İçin Ne Yapmalıyız?

Bir deşarj lambası işlevini sona erdirdiğinde ya da etkin ömrünün 
sonuna ulaştığında, imha edilirken çok dikkatli olunmalıdır. Kırılmış 
camla ilgili tehlikelere ek olarak, bir deşarj lambasındaki bazı mad-
deler sağlığa zararlı olarak sınıflandırılır.

Örneğin, kırık bir floresan tüp, insan sağlığı üzerinde zararlı bir etkisi 
olan berilyum ile kontamine cıva açığa çıkaracaktır. Ayrıca, tek bir 
deşarj lambasında berilyum ve cıva miktarı az olsa da, büyük miktar-
larda lambaların atılması çevre üzerinde önemli bir olumsuz etkiye 
sahip olabilir.

Benzer şekilde, düşük basınçlı sodyum buharlı lambalar ve yüksek 
basınçlı sodyum buharlı lambalar sağlığa zararlı maddeler olarak 
sınıflandırılan sodyum ve cıva içerir. Sodyum, imha işlemi sırasında 
dikkatli bir kullanım gerektirir, çünkü normal bir düşük basınçlı sod-
yum buharlı lambada, bir kişinin elindeki ter de dahil olmak üzere, 
nemle temas ederse tutuşabilecek sodyum bulunur.

Deşarj Lambaların Geri Dönüşümü

Deşarj lambalarında ve armatürlerin ilgili dişli teçhizatlarında bulu-
nan sodyum, cıva veya kurşun (lehimde) içeren atık maddeler “tehli-
keli atık” olarak sınıflandırılmıştır.

Tehlikeli atık veya özel atık sınıflandırması, hem çeşitli yönetmelik-
lerde hem de Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü 
Yönetmeliğinde deşarj lamba kullanıcılarını tehlikeli atıklarını veya 
özel atıklarını bir çöp sahasına göndermek yerine geri dönüştürmeye 
teşvik etmektedir.

Deşarj lambaları kendi evlerinde kullanan tüketiciler hariç diğer tüm 
kullanıcılar tehlikeli atıklarını veya özel atıklarını düzenli depolama 
sahasında imha etmeye devam etmeyi seçtikleri zaman bir sorun-
la karşılaşabilirler. Bu tür atıkların kabul edilmesi için lisanslanan 
depolama sahalarının sayısının daha az olması nedeniyle bu işlem 
oldukça pahalı görünebilir. Tehlikeli atıkların veya özel atıkların imha 
edilmesine bağlı maliyetler bu şekilde artar. Ancak kendi evlerinde 
deşarj lambaları kullanan tüketicilerden tehlikeli veya özel atıkları-
nın imha edilmesi için herhangi bir ücret talep edilmez.

Deşarj lambalarının ve ilgili kontrol donanımlarının aşağıdakiler de 
dahil olmak üzere geri dönüştürülmesinin birçok nedeni vardır:

• Kişilere olan sağlık ve güvenlik risklerinin azaltılması,

• Depolama sahalarına gönderilen cıva miktarında azalma,

• Çevre dostu bir imajın tanıtımı,

• ISO 14001 akreditasyonuna yardımcı olabilecek çevresel en iyi uy-
gulamaların gösterilmesi.

ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemleri Uluslararası Standardıdır. ISO 
14001’e akreditasyon, çevreye bağlılığı gösterir ve “yeşil” bir kurum-
sal imajı destekler.

Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği

2003 yılında, Avrupa Birliği (AB) elektrikli ve elektronik ekipmanla-
rın imha edilmesiyle ilgili çeşitli problemlerle başa çıkmak için Atık 
Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (AEEE) Yönetmeliğini kabul etmiştir. 
Bu yönetmelik atık, elektrikli ve elektronik ekipmanı yönetme şek-
limizi iyileştirmeyi ve bu tür atıkların toplanması, arıtılması, geri 
dönüştürülmesi ve geri kazanımı için kriterleri teşvik etmeyi ve be-
lirlemeyi amaçlamaktadır.

Atık elektrik ve elektronik eşyaları ister evinizde ister iş yerinizde 
kullanın, bunların yönetmeliklere uygun şekilde imha edilmesi hem 
insan sağlığı hem de sürdürülebilir yeşil çevrenin sağlanması konu-
sunda oldukça büyük bir öneme sahiptir. Konuyla ilgili yeterli bilgiye 
sahip olmadığını düşünen tüm kullanıcılarımızı AEEE Yönetmeliğini 
okumaya ve ilgili kuruluşlardan yardım almaya davet ediyoruz. 

Kaynak: Voltimum
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Dünya Kupası Özel: Stadyum Aydınlatması

Futbol o kadar sevilmiştir ki sahalar da özel tasarım standartları 
ve teknolojisi gerektiriyor. 2018 Dünya Kupası da tüm dünyada-
ki futbol severlerin aynı heyecanı paylaştığı bir müsabaka olma 

özelliğini taşıyor. Bu nedenle özellikle tüm dünyanın izlediği tek yer 

televizyondaki en iyi görüntü aktarımının sağlanması gerekiyor. 
FIFA’nın belirlediği standartlar çerçevesinde kupaya ev sahipliği ya-
pacak ülke de kullanacağı stadyumların aydınlatmasını yeniledi. Bu 
yazımızda stadyum aydınlatması hakkında teknik bilgilerden, yeni 
teknoloji LED aydınlatmalarından, armatür seçimlerinden ve Dünya 
Kupası’na ev sahipliği yapan Rusya’nın stadyumlarından bahsedece-
ğiz.

Stadyumlarda Aydınlatma Tasarım Özellikleri ve Teknolojisi

Bir stadyum aydınlatmasında tasarlanması gereken birçok nokta 
vardır. Çevresel ışık kirliliği oluşturmadan yayıncıların, seyircilerin, 
oyuncuların ve yetkililerin gereksinimlerini sağlayan konforlu bir 
aydınlatma sistemi kurulmalıdır.

Stadyum aydınlatma tasarımında en önemli noktalarında başında 
yatay-dikey aydınlık seviyeleri ve eşyayımlılık faktörleri gelir. Çok 
kritik bir önem taşıyan eşyayımlılık (uniformity) tüm sahanın aynı 
seviyede ve homojen aydınlatılmasını sağlar.

Dikey aydınlatma, düşey yüzeye ulaşan aydınlatma miktarı olup, 
oyuncuların yakın detaylarını göstermeye yardımcı olur. Yani televiz-
yon yayınında onları en net şekilde görmemize yarayan aydınlatma 
kriterlerinde dikey aydınlatmanın payı büyüktür.

Yatay aydınlatma ise oyun sahasının 1 metre üstünde yatay düzleme 
ulaşan ışığın bir ölçüsüdür. 10m x 10m’lik bir ızgara max, min ve or-
talama aydınlatma seviyelerinin hesaplanması için kullanılır.

En önemli diğer ayrıntıları ise kısaca, tüm yarışmalar için dış mekan 
stadyum renk sıcaklığı Tk ≥ 4,000’dir. Yapay aydınlatma sistemlerin-
de televizyonda ve televizyonda yayınlanmayan etkinlikler için Ra 
≥ 65 olmalıdır.

Aydınlatmadaki en önemli unsur olan aydınlatma seviyeleri ise mü-
sabakanın tipine göre değişmektedir. Uluslararası bir oyunda kulla-
nılan aydınlatma ile ulusal bir oyunda kullanılan aydınlatma seviye-
si aynı değildir. Ayrıca televizyonda yayınlanıp yayınlanmaması da 
gerekli aydınlatma seviyesini değiştirir. Dünya Kupası’nı baz alırsak 
eğer televizyonda yayınlandığı ve uluslararası olduğu için FIFA stan-
dardına göre dikey aydınlatma seviyesi 2400 lüx, yatay aydınlatma 
seviyesi ise 3500 lüx’tür. Renk sıcaklıkları ve Ra tüm müsabakalar 
için aynı seviyededir. Kaynak: Voltimum-Sümeyye GÜLEP
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Türkiye ve Çin Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Kalbi 
Bir Kez Daha China Homelife Turkey-Çin Ürünleri 

Fuarı’nda Attı

Avrasya bölgesinde ticari ilişkilerin geliştirilmesindeki en büyük 
ticaret platformlarından biri olan ve Sinerji Fuarcılık organi-
zasyonunda gerçekleştirilen Çin Ürünleri Fuarı China Homelife 

Turkey, 800 Çinli firmanın katılımı ile 31 Mayıs -2 Haziran tarihleri 
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi. Türk Standartlarına 

uygun olarak tüm kontrollerden geçmiş tekstil, hazır giyim ve ak-
sesuarları, ev tekstili, inşaat malzemeleri, el aletleri ve hırdavat, ev 
gereçleri, elektrikli ev aletleri, mobilya, elektronik eşyalar, hediyelik 
eşya, züccaciye, mutfak ve banyo armatürleri, gıda, lojistik, makine 
ekipmanları, led ve aydınlatma ürünleri başta olmak üzere 50 binin 
üzerinde ürünün yer aldığı fuar, yoğun ilgi gördü.

2017 yılında dördüncüsü düzenlenen ve 450 Çinli firmanın katıldı-
ğı ve yaklaşık 12 bin iş dünyası profesyonelinin ziyaret ettiği China 
Homelife Turkey Fuarı, bu yıl hedeflenen yaklaşık 15 bin iş dünyası 
profesyonelinin katılımıyla 12 bin 750 m2’ lik alanda gerçekleşti. 
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Anadolu’dan ve Avrasya bölgelerinden 2.500 VIP alım heyetinin 
ağırlandığı, 550 ikili iş görüşmesinin gerçekleştiği Çin Ürünleri Fuarı 
China Homelife Turkey’de, 1000’ in üzerinde Çinli katılımcı yer aldı.   
China Homelife Turkey Çin Ürünleri Fuarı, her yıl 11 ülkede daha dü-
zenleniyor. Türkiye, Polonya, Meksika, Mısır, Brezilya, Ürdün, Güney 

Afrika, Hindistan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Iran da 
düzenlenen fuarlar serisi, her yıl 200 binden fazla ziyaretçi ağırlıyor. 

Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin önemine değinen China Homelife 
Turkey Fuarı Uluslararası İlişkiler Müdürü Gülden Parlak, “Yüzlerce 
yıllık geçmişi olan tarihi İpekyolu’nun önemi günümüzde de arta-
rak devam ediyor. Özellikle İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması, 
Türkiye’nin Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın kurucu üyesi olması, Çin 
ve Türkiye arasında gelecekte yapılacak olan anlaşmalarının temeli-
ni oluşturuyor. Aynı zamanda fuarımız doğu ve batı eksenindeki iş 
insanları için büyük fırsatlar sunuyor. Fuarımız ile birlikte bu projeye 
öncülük etmekten büyük mutluluk duyuyoruz’’ dedi. 
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Yeni Philips Hue Sync İle Gözleriniz İçin 
Surround Ses Sistemi Yaratın

Philips Hue’nun yeni Sync yazılımıyla artık oyun, film ya da müzik 
parçalarına birebir uyumlu benzersiz ve büyüleyici ışık dene-
yimlerine ulaşmak çok kolay.   

Aydınlatmada dünya lideri Signify, Philips Hue ampullerini bilgisa-
yar oyunları, videolar ve dinlenilen müzikler ile kusursuz bir şekilde 
senkronize etmeyi sağlayan ücretsiz Philips Hue Sync uygulamasını 
tanıttı. Yeni eğlence yazılımı, Philips Hue uygulaması ile birlikte ve 
Windows 10 ya da macOS (Sierra ve üzeri) tabanlı bilgisayarda ça-
lışıyor.  

Oyun, film ya da müzik deneyiminin doğal bir bileşeni olmayı amaç-
layan Philips Hue, bu deneyimlere benzersiz ve sürükleyici bir me-
kansal boyut kazandırıyor. Aksiyon oyunu oynarken ampullerinizin 
ekrandaki patlamalarla eş zamanlı parladığını ya da bir filmde büyü-
leyici bir günbatımı sahnesi izlerken salonunuzun ekrandakiyle aynı 
mor, turuncu ya da sarı tonlarına büründüğünü hayal edin. Sadece 
oyun ya da film değil; Philips Hue’nun favori müzik parçalarınızın 
ritmine ayak uydurmasıyla müzik deneyimi de yeni bir seviyeye ula-
şıyor.  

Philips Aydınlatma Ev Sistemleri ve Armatürler Pazarlama ve Ürün 
Yönetimi Bölümü Başkanı Jasper Vervoort konuyla ilgili görüşlerini 
paylaştı: “Pilot çalışmalarla kazandığımız deneyim sayesinde, aydın-
latma ile oyun, müzik ve video içeriklerini birlikte kullanmanın yol-
larını daha da geliştirerek, kullanıcı deneyimini zenginleştirdik. Hue 
Sync, kullanıcılara ışık efektlerini kendi içerikleriyle hızlı ve senk-
ronize bir şekilde eşleştirmeleri için benzersiz bir yöntem sunuyor. 
Eğlence sektörünün lider şirketleri ile işbirliği yaparak, bunu daha 
da ileriye taşıyoruz. Bu anlamda, Disney’in DCappella grubunun ilk 
videosu olan ‘Immortals’ (Ölümsüzler), renkli video içeriği ile Hue 
Sync’in sunduğu yoğun yetkinlikler arasındaki mükemmel senkro-
nizasyonu ortaya koyuyor.”

Hue İle Senkronize Olan İlk Şirket Disney Music Group

Disney Music Group ile işbirliği yapan Signify, Philips Hue Sync’i yeni 
ve popüler acapella grubu DCappella’nın merakla beklenen ilk vide-
osu aracılığıyla kullanıcıların beğenisine sunuyor. 

Grup, Disney’in “En İyi Animasyon Film” Oscar Ödülü’nü kazanan 
‘Big Hero 6’in film müziği olan “Immortals” parçasını icra ediyor. Bu 
işbirliği kapsamında, yeni video müzikseverlere 360 derece izleme 
deneyimi yaşatacak. 

Disney Music Group Küresel Ortaklık Pazarlama Başkan Yardımcısı 
Rob Souriall;, “Bu 360 derece videoda, Philips Hue Sync’i geliştiren 
ekip ile işbirliği yapmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Hue Sync 
ile müzik video içeriğinin seviye atlayan bu birlikteliği, bu videoyla 
gözler önüne seriliyor. Bu teknoloji DCappella’nın “Immortals” vide-
osunun canlı renk spektrumunu geliştirirken, duyulara hitap eden 
göz alıcı bir deneyim ile de grup üyelerinin muhteşem sesine hayat 
veriyor” şeklinde konuştu. 

Basit Yönlendirme 

Uygulamanın kontrol paneli günlük kullanım için tasarlandı. Ses, 
video ya da oyun modunu seçtikten sonra, tek bir dokunuşla ampul-
lerinizi bilgisayarınızdaki eğlence içeriği ile senkronize edebilirsiniz. 

Yoğunluk Seviyenizi Seçin

Çeşitli kişiselleştirme seçenekleri sunan Philips Hue Sync, kişisel ter-
cihlerinize uygun bir aydınlatma deneyimi sunmak üzere geliştirildi. 
Yazılım, kullanıcıların her zaman her ortamda aynı yoğunluk sevi-
yesine ihtiyacı olmadığından yola çıkarak hem parlaklık seviyeleri-
ni hem de ışıkların değişme hızını ayarlama olanağı tanıyor. ‘Hafif, 
Orta, Yüksek ve Yoğun’ seçenekleri arasından bir tercih yapılabiliyor. 
Ses deneyimine ilişkin olarak ise, Philips Hue Sync’te farklı müzik 
türleriyle uyumlu farklı renk paletleri mevcut. Örneğin; zarif pastel 
renkler ortam müziği ile, parlak ve cesur tonlar ise rock müzik ve 
dans müziği ile daha uyumlu. 

Philips Hue Sync masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılabildiği 
gibi, bilgisayarda görüntülenen içerik AirPlay aracılığıyla Apple TV, 
Google Chromecast, Miracast ve HDMI ile televizyona aktarılarak da 
kullanılabiliyor.  
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Ofist’ten Yerleştiği Mekana Saygılı Bir Tasarım: 
myGini Ofis

Ulusal ve uluslararası platformda birçok ödüllü iç mekan tasarı-
mına imza atan İç Mimar Yasemin Arpaç ve İç Mimar Sabahattin 
Emir kuruculuğundaki Ofist tarafından tasarlanan myGini Ofis, 

San Francisco’da 1858 yılında inşa edilmiş karakteristik bir tuğla bi-
naya yerleşirken mevcutla yarışmadan mekana saygılı bir tasarım 
çizgisi yakalıyor.  

Ele aldıkları tüm projeleri, içinde bulundukları zaman ve mekan çer-
çevesinde değerlendirip yaratıcı çözümler geliştiren Ofist kurucuları 

İç Mimar Yasemin Arpaç ve İç Mimar Sabahattin Emir’in Mehmet 
Sezgin ve ekibi tarafindan Amerika’da kurulan ve bankalar ve finan-
sal kuruluşlar icin mobil bankacılık aplikasyonu olan myGini app için 
tasarladıkları ofis, San Francisco’nun finans bölgesinde yer alan 1858 
yılında inşa edilmiş zarif, karakteristik, tuğla binaya yerleşmiş.  

Tasarıma başlarken mekanın belirgin bir güçlü karaktere sahip ol-
masının önemli bir yol gösterici olduğunu belirten Ofist kurucuları, 

bu durumu bir yandan da ‘’oldukça limitleyici’’ olarak betimliyor ve 
ekliyor: ‘’Gerekli dengeyi sağlamak çok bağlayıcı ve zor olabiliyor. 
Çünkü ekleyeceğimiz her kalem, mekanın karakteriyle çelişmeden, 
onunla yarışmadan, onun yanında, onunla birlikte var olabilmeli.‘’

Bu temel hedef doğrultusunda tasarımcılar, mekanı yeni işlevi ve 
kullanıcıları için tasarlamayı amaçlamış. Günümüz, yeni jenerasyon 
ofis programını karşılayacak fonksiyonları mekan içerisinde kurgu-
larken izledikleri yolu şu cümlelerle özetliyor: ‘’Açık, rahat, samimi, 

eğlenceli ve hiyerarşiden uzak bir ofis için sadece gerektiği kadar 
ekleme yapmak. Kibar, çoğunlukla beyaz, düz hatlı, basit, modern 
formları, sarıdan kırmızı ve kahveye uzanan mevcut homojen renk-
lerle ve ahşap ile tuğlanın güçlü dokusuyla kontrast yaratacak şe-
kilde bir araya getirmek. Son olarak kontrastı daha da arttırmak ve 
eğlence katmak için biraz da renk ve grafik. Mevcutla yarışmamak, 
onu güçlendirip ortaya çıkararak içine günümüz ihtiyaçlarını karşıla-
yacak şekilde ama usulca, kibarca, saygıyla yerleşmek.”
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BASF, Karanlık Alanlara Gün Işığı Getiriyor 

BASF’nin yenilikçi ışık yönlendirme sistemi, penceresiz odaları 
aydınlatıyor. Bu yeni çözüm insan sağlığına daha fazla katkıda 
bulunurken, daha düşük enerji tüketimi sağlayacak. BASF’nin 

bu yeni akıllı çözümü, mimarlar için de çok çeşitli tasarım olasılıkları 
sunuyor.

BASF, penceresiz odaların bile gün içerisinde suni ışığa ihtiyaç duy-
mayacağı şekilde binaların iç kısımlarına doğal gün ışığının iletilme-
si ve herhangi bir parlamaya neden olmadan cam cephelerin arka-
sında güneş ışığının optimal bir şekilde kullanılabilmesi için akıllı 
bir çözüm üretti. Işığın yönlendirilmesi ilkesine dayanan sistem, bir 
film, bir ışık bacası ve aydınlatma armatürlerinden oluşuyor. 

Film, yalıtımlı camın içerisine yerleştiriliyor ve ışığı optimal bir şekil-
de buradan, yansıtıcı film içeren bir ışık bacasına yönlendirirken, ışık 
bacası, binanın iç kısmının derinliklerine güneş ışığını getiriyor ve 
böylece aydınlatma armatürleri odaların içerisinde güneş ışığını ya-
yıyor. Bu aydınlatma armatürleri, doğal güneş ışığı bulunmadığında 
veya yetersiz olduğunda odaları aydınlatmak üzere kullanılan LED 
ampullerle donatıldı. BASF, Bartenbach GmbH ile birlikte 1:10 öl-
çekli modeli ile bu yenilikçi gün ışığı yönetimi sistemini Almanya’da 
gerçekleştirilen Aydınlatma + Bina fuarında sergiledi. 

BASF Akıllı Güneş Işığı Yönetimi Başkanı Cristobal Garrido Segura, 
geliştirilen bu yeni akıllı çözüm ile ilgili olarak, “Özellikle kış ayla-
rında pek çok insan, evlerinden güneş doğmadan çıkıyor, akşam 
karanlık çöktükten sonra eve dönüyor ve neredeyse sadece suni ışık 
görüyor. Doğal ışıktaki geniş renk spektrumunun sağlığımız ve per-
formansımız üzerinde önemli bir etkisi bulunuyor. Işık algısı kişiden 
kişiye büyük farklılık gösteriyor. Benim vizyonum, doğal güneş ışığı-
nın kullanıcının kişisel tercihlerine uygun olarak yansıtıldığı odalar” 
dedi. 

İnsan Odaklı Aydınlatma Konseptleri 

İnsan odaklı aydınlatma (HCL), insanlara ve insanların sağlığına 
önem veren bütünsel aydınlatma konseptlerini içeriyor. HCL, ışığın 
görsel, duygusal ve biyolojik etkilerini bir araya getiriyor. BASF’nin 
geliştirdiği yeni gün ışığı sistemi, okullar, hastaneler, alışveriş mer-

kezileri ve iş merkezleri gibi yerlerde mekansal kaliteyi artırmaya 
katkıda bulunacak. İnsanoğlu doğal ışıkta kendini daha iyi hisseder, 
daha iyi konsantre olur, çalışma konusunda daha motive olurlar ve 
hastalanma olasılıkları azalır. Ayrıca, gün içerisinde doğal ışık kul-
lanımı, suni ışık kullanımının yüzde 50’den fazla azalmasını sağlar. 
Danışmanlık şirketi A.T. Kearney, HCL’nin insanlığa olan faydalarının 
2020 yılında Avrupa’da 870 milyon Euro gibi yüksek bir rakama ula-
şacağını hesaplıyor. 

Mimarlar İçin Çok Çeşitli Tasarım Olasılıkları 

Bu sistem, binanın cephesinde herhangi bir ek yapıya ihtiyaç olma-
dan gün ışığının binaların iç kısmının derinliklerine ulaştırılmasını 
sağlıyor. Sistem, binanın içerisinde esnek bir şekilde hayata geçirile-
biliyor ve ister bir asma tavanın içerisine gizlenerek, ister binanın iç 
tasarımının bir parçası olarak görünür bir öğe olarak kullanılabiliyor. 
Aydınlatma armatürleri aracılığıyla gün ışığı, pencerelerden uzak 
alanlara ve hatta güneş ışığının bulunmadığı koridorlara ve odalara 
kadar gidebiliyor. Sistem, tasarım seçeneklerini sınırlandırmadan bi-
naların mevcut yüzeylerine ve yeni bina yüzeyi konseptlerine enteg-
re edilebiliyor. Buna ek olarak, yaşam kalitesini artırmak üzere doğal 
yeşil alanlara sahip olan çalışma ve dinlenme alanlarına sahip ofis 
ortamları gibi yeni tasarım konseptleri oluşturma fırsatları yaratıyor. 

Fikir Aşamasından Pazara Sunulmaya Hazır Sistem Çözümüne 

Gün ışığı yönetimi fikri, BASF’nin 150. kuruluş yıldönümü kapsamın-
da uygulamaya sokulan Creator SpaceTM programı sırasında ortaya 
çıktı ve İsviçre’den gelen ekipler, bu fikre dayanarak binaların dışın-
daki ışık ve enerji konusunu inceledi. 

Çeşitli birimlerden BASF uzmanlarıyla birlikte, bir inkübasyon projesi 
haline gelen ve pazara sunulmaya hazır bir sistem çözümü olarak 
geliştirilen bir konsept oluşturdular. İlk prototip ise Avusturya’daki 
Bartenbach GmbH genel merkezinde kullanılmaya başlandı.
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Yarının Güvenliğini Şekillendirecek 5 
Teknoloji Trendi 

Güvenlik teknolojilerinde tanık olduğumuz inovasyon ve  dö-
nüşüm, daha etkin güvenlik çözümleriyle daha konforlu bir 
yaşama kapı açıyor. Sensormatic gelecekteki yaşantımızı şekil-

lendirecek 5 güvenlik teknolojisini açıkladı.

Elektronik güvenlik entegratörleri, yüksek performanslı görüntüle-
me sistemlerini, ileri düzey analiz yazılımlarıyla buluşturarak firma-
ların çok daha verimli süreçlere kavuşmasını sağlıyor. Ancak yarının 
dünyasında güvenlik yönetimini kolaylaştıran etkenler bununla sı-
nırlı değil. Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli güvenlik teknolojilerinde 
geleceği şekillendirecek 5 trendini değerlendirdi.

Kameralar Arama Motoruna Dönüştü

Geçmişten bugüne kayıt amaçlı kullanılan görüntüleme sistemleri, 
artık görüntüler üzerinde anlık analizler gerçekleştiriyor. Bu sayede 
algılanan görüntüye anlam katarak, olaylara en hızlı şekilde yanıt 
vermek mümkün oluyor. Kayıtlı bulunan geçmiş verisini sürekli ola-
rak inceleyip, “öğrenen” yapay zeka, böylelikle her seferinde daha iyi, 
daha doğru ve daha etkin kararlar alabiliyor. Sensörler ve kameralar 
tarafından algılanan veri, yüksek performanslı bir sistem üzerinde 

kullanılabilir bilgiye dönüştürülüyor. Örneğin, AVM’de ailesinin 
yanından ayrılan bir çocuğun AVM’ye girdiği andan itibaren hangi 
alanlarda dolaştığını ve nereye gittiğini tespit etmek saniyeler sü-
rüyor. Benzer şekilde makina öğrenimi özelliği sayesinde örneğin bir 

fabrika ortamını belirli süre izliyor ve akışı öğrenerek ortamda nor-
mal şartların dışında bir durum geliştiğinde bunu anında raporluyor. 

Bu Parolayı Unutmanız Mümkün Değil

Harf ve rakamlardan oluşan parolaları unutmak ya da ele geçirmek 
mümkün. Oysa her bireyin, kendisine özgü ve değiştirilemez bir  
güvenlik mekanizması bulunuyor: biyometrik özellikler. Parmak izi 
ve iris gibi biyometrik özellikleri esas alan güvenlik sistemleri, bugün 
40 farklı biyometriden tanımlama yapabiliyor. Dahası, yeni nesil iris 
tanıma sistemleri ile göz taramasıyla kimlik doğrulama için durup 
beklemeye bile gerek kalmıyor. Eskiden filmlere konu olan ve mali-
yet olarak ulaşılması hayli güç olan bu sistemler artık ekonomik ve 
yüksek fayda sunan güvenlik çözümleri arasında yerini aldı. Her ge-
çen gün daha verimli hale gelen biyometrik güvenlik sistemlerinin 
gelecekte hızla yaygınlaşacağı muhakkak.
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İnsan İçin Elverişsiz Ortamlarda Robotlar Devreye Giriyor

İnsanların çalışması için uygun olmayan ortamlardaki görevler ya da 
tek düze, basit  fonksiyonlar gelecekte robotlar ve dronelar tarafın-
dan üstlenilecek. Örneğin, bir fabrikanın ulaşılması zor bir alanında 
çıkan yangına müdahale etmek için artık tek bir drone yeterli olacak. 
Güvenlik ve görüntüleme amacıyla kullanılan profesyonel drone ci-
hazları, riskli alanların hiçbir olumsuz duruma sebebiyet vermeden 
gözlenmesini sağlayarak, olaylara en hızlı müdahaleyi mümkün 
kılıyor. Securitas droneları Amerika’da ve Almanya’da yangın vaka-
larında kullanmaya başladı bile.

Benzer şekilde, Endüstri 4.0 trendiyle birlikte insanların bugüne ka-
dar rutin işleri üstlendiği üretim tesisleri, sağlık tesisleri ve benzeri 
alanlarda görevi devralmaya başlayan robotlar da güvenlik tekno-
lojilerinin vazgeçilmezi haline geliyor. Securitas’ın otoparklarda 
kullandığı Rob isimli robot güvenlik görevlisi, genel güvenlik, alan 
ihlali ve yanlış park tespiti gibi pek çok işlevi etkin biçimde yerine 
getiriyor.

Akıllı Cihazlar İle Güvenlik Mobilleşiyor

Hayatımızdaki her şey giderek mobilleşiyor. Akıllı cihazlarımız ay-
rılmaz bir parçamız haline geldi. Bu noktada güvenlik uygulamaları 
da mobilleşerek telefonlarımıza kadar girmeyi başardı. Buna en iyi 
örneklerden biri akıllı cihazlara yüklenen bir uygulama ile mobil te-
lefonun bir panik butonuna dönüşebilmesi. Uygulamayı yükledikten 
sonra kullanıcının olay anına ait video ve ses kayıtlarını uzaktan iz-
leme merkezindeki operatörlere iletmesi için sadece cihazı sallaması 
yeterli oluyor. Böylelikle tehlike anında kolluk kuvvetlerine anlık 
bilgi akışı sağlanıyor. 

Kurumsal ölçekte ise acil durum yönetim sistemleri, doğal afet ya 
da can güvenliğini tehdit eden durumlarda çalışanların güvende 
olup olmadığını anında sisteme raporluyor. Bilgi mesajları, merkezi 
sistem üzerinden tüm kullanıcıların akıllı telefonlarına iletilebiliyor.

RFID İle Güvenlik ve Verimlilik Birarada 

RFID teknolojisi, farklı senaryolara uyum sağlayan esnekliği ve yük-
sek hassasiyeti sayesinde perakende zincirlerinden hastanelere, mü-
zelerden Ar-Ge, tasarım ve üretim merkezlerine kadar pek çok ku-
rum için hem güvenlik hem de operasyonel verimlilik sağlıyor. Ürün 
yada eşyalara adeta birer kimlik kazandıran RFID etiketler üzerine 
yerleştirildiği nesnelerin lokasyonlarının takip edilmesini sağlıyor. 
Bu sayede her sektörde farklı bir fayda sağlıyor.

Örneğin, hastanelerde yenidoğan bebeklerin güvenliğini sağlamak 
için geliştirilen Bebek Takip Sistemi ile, prosedür dışı her türlü eyle-
mi önlemek için, anne ve bebeğin bina içindeki konumları aktif RFID 
etiketlerine sahip bileklikler aracılığıyla anlık olarak takip ediliyor. 
Belirlenen kurallar dışında gerçekleşen en ufak aktivitede güvenlik 
sistemi alarma geçiyor. Müze ve sanat merkezlerinde sergilenen na-
dide eserlerin güvenliğini sağlamakta kullanılanılarken perakende 
sektöründe reyon doğruluğu, hızlı stok sayımı, omichannel stok yö-
netimi, pperasyonel hız ve bunlara bağlı satış artışı sağlıyor.
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Milestone Systems Global Lider Konumunu Genişletiyor

Milestone Systems, 10 yıl üst üste dünyanın 1 numaralı video 
yönetim yazılım (VYY) tedarikçisi olmayı başardı. Milestone 
Systems’ın 2016’dan bu yana VYY pazarındaki yüzde 21’lik 

büyümesi, toplam pazarın yüzde 8’lik büyümesi ile kıyaslandığında, 
2018 IHS Markit Pazar Araştırma Raporu’na göre yine 1 Numaralı Kü-
resel VYY Sağlayıcısı seçilmesini sağladı.

Dünyanın lider video yönetim yazılımı (VYY) şirketi Milestone 
Systems, iş zekası sağlayıcısı IHS Markit’e göre, 10 yıldır üst üste 
şirket gelirleri bazında 1 numaralı global VYY sağlayıcısı seçiliyor. 
Milestone Systems global pazar payının 2016 yılında yüzde 9,2’den 
2017 yılında yüzde 10,2’ye çıkardı.

IHS Markit’in video gözetimi kıdemli analisti Jon Cropley; “Dünya 
VYY pazarının 2017’de yüzde 8 büyüdüğü tahmin ediliyor” dedi. “Bu 
pazara arz, giderek daha da yoğunlaşıyor. En büyük üreticilerin 2015 
yılında küresel gelirlerin yüzde 48’ini oluşturduğu tahmin ediliyor. 
Karşılaştırıldığında, bu rakam 2017 yılında yüzde 57 idi”.

Milestone Systems Başkanı ve CEO’su Lars Thinggaard ise şirketin 
pazar payındaki artışına yönelik şunları dedi: ‘’Milestone Systems, 
2016 yılına göre yüzde 21’lik bir VYY gelir büyümesine sahipti ve bu 
da pazarın neredeyse üç katıydı. Açık platform topluluğumuzun ve 
ortaklık iş modelimizin olumlu gelişmenin nedeni olduğuna şüphe 
yok. Güvenilir bir kurum olmaktan gurur duyuyoruz’’  dedi

Lars Thinggaard sözlerine şu şeklide devam etti: “Kameralar, erişim 
kontrolü ve video analizinde yeni teknolojilere odaklanarak ortak 
topluluğumuza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Videoların, in-

sanları ve varlıkları birbirine bağlayan artan sayıda cihazdan veri 
kaynaklarını anlamada daha da önemli rol oynayacağı bir gelecek 
olduğuna inanıyoruz. ”

10 Yıldır Lider

Milestone Systems küresel konumda 10 yıldır bir numara olarak kal-
mayı sürdürürken aynı zamanda 2016 yılında yüzde14,8’den yüzde 
17,1’e yükselen pazar payı ile  Avrupa / Ortadoğu / Afrika (EMEA) 
bölgelerinde de birinci sırada yer almayı başardı. 

Milestone Systems, bir önceki yıl yüzde 11,7’lik bir pazar payına kı-
yasla yüzde 12,4’lük bir pazar payına ulaşan Asya / Pasifik (APAC) 
bölgesinde de 1 numaralı pozisyonunu koruyor. 

Son olarak, Milestone Systems Amerika’da da önemli bir noktaya sıç-
radı ve 2016’daki yüzde 9,3’lük pazar payına oranla yüzde 11,3’lük 
bir pazar payıyla bölgede ikinci sırada yer almayı başardı.

Büyüyen Pazar Türkiye

Milestone Systems Güneydoğu Avrupa Satış Müdürü Özgür Uygur 
şöyle konuştu; “Türkiye, Milestone Systems için geşilen pazarlar 
arasında en önemli ülkelerden biri. Geçtiğimiz yıl yakaladığımız ola-
ğanüstü büyüme oranı ile EMEA bölgesinde en hızlı büyüyen ülke 
olduk ve bu yıl Türkiye ekibimizi büyütme kararı aldık. Bununla bir-
likte, çok yakın zamanda Türkiye’de iş ortaklarımızın faydalanacağı 
bir “deneyim merkezi” açma planımız var. 

Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın güvenine ve 1 numara olma yol-
culuğumuzda bize verdikleri desteğe teşekkür ediyoruz. Bu başarı, 
gelişmiş video izleme sistemleri sayesinde güvenliği sağlamak ve 
aynı zamanda video yönetiminin birçok sektörde sunduğu yeni iş fır-
satlarını ortaya çıkarmak için her ölçekteki organizasyona daha fazla 
destek vermek adına bize güven ve cesaret veriyor.”
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Anahtarları Tarihe Karıştıran  Mul-T-Lock Entr 
Şimdi Siyah Renk Seçeneğiyle

Akıllı kilit Entr yeni siyah rengiyle evlerin tasarımına şıklık katı-
yor. Hem kendi görünümünün şıklığına hem de evlerin deko-
runu tamamlamaya önem vererek bütüncül bir estetik sunan 

Mul-T-Lock ENTR akıllı kilit ürünü şimdiye kadar sadece beyaz ren-
giyle sunuluyordu. Renk paletini genişleten Mul-T-Lock ENTR artık 
beyaz dışında siyah renk seçeneğiyle de evlerin tasarımına şıklık 
katacak.

Modern ev dekorasyonlarında akıllı kilitler karşımıza gitgide daha 
çok çıkmaya başlıyor. Akıllı evlerin ayrılmaz parçası haline gelen 
akıllı kilitlerin nitelikleri kadar estetik görünümleri de ev sahipleri-
nin seçiminde önemli rol oynuyor. Yüksek güvenli kilitleme sistemle-
rinde dünya lideri Mul-T-Lock®’un ENTR® ürünü, geleneksel anahtar 
ve kilitlerden kaynaklanan dertleri ortadan kaldırarak hayatı ko-
laylaştırırken görsel tasarımıyla da evinize kusursuz uyum sağlıyor. 
Akıllı kilitleme çözümü ENTR®, artık yeni sunulmaya başlanan siyah 
rengiyle evinizin renklerine en uygun tasarımı seçme şansı veriyor.

ENTR ile Hayat Daha Kolay

ENTR’ı monte edebilmek için kapı donanımınızda bir düzenleme 
yapmanız gerekmiyor. Sadece basit bir vidalama işlemiyle kapınız 
çok kısa sürede bir akıllı kapıya dönüşmüş oluyor. Kapıları için ENTR® 
kullanan ev sahipleri anahtar kullanmaya gerek kalmadan akıllı 
telefon, parmak izi, PIN kodu ya da uzaktan kumanda ile kapılarını 
açabiliyor.

ENTR, anahtar ve kilitler konusunda yaşanılan dertleri ve sıkıntıları 
geçmişte bırakıyor. ENTR kullanan kişilerin çocukları, hizmetlile-
ri, bakıcıları ya da geçici zamanlı çalışanları için ayrı bir anahtar 

çoğaltmasına gerek kalmıyor. Bunun yerine akıllı telefonları üzerin-
den birkaç dokunuşla aile üyeleriyle ya da erişim ihtiyacı olan başka 
herhangi biriyle dijital bir anahtar paylaşabiliyor ve istenilen anda 
erişim iptal edilebiliyor.

Devrim Yaratan Teknoloji

Şimdiye kadar SMAhome Popularity Award ve İspanya’da yayım-
lanan Gadget dergisinin “Yılın Dijital Ev Ürünü Ödülü” gibi pek çok 
ödül kazanan Mul-T-Lock ENTR akıllı kapı kilidi, son olarak İngiltere 
merkezli teknoloji ve yaşam stili dergisi T3’ün “Dünyayı Şekillendiren 
100 Cihaz” listesinde 10. sıraya yerleşti.
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ABB Kablosuz Güvenlik Sistemi, Emniyetli ve 
Rahat Bir Ev Ortamı Yaratır

ABB, yangın ve su baskınına karşı korumanın yanı sıra hem ev 
içinde hem de ev dışında koruma sağlayan güvenlik ekipman-
ları ABB-secure@home ile akıllı bina ürün portföyünü geniş-

letiyor. 

ABB-secure@home, ABB’nin mevcut ev otomasyon çözümü ve in-
terkom sistemiyle entegre olabilen, konut kullanımı için yeni, kul-
lanıcı dostu güvenlik ve alarm sistemidir. Bu sistem, şirketin bulut 
tabanlı, ABB Ability platformu tarafından desteklenen MyBuildings 
portalı aracılığıyla tam olarak çevrimiçi erişilebilir. Önemli özellikleri 

arasında, bütünleşik bir kapasitif ekran arkasından aydınlatmalı tuş 
takımı, sezgisel bir yapılandırma sihirbazıyla kullanımı kolay bir ara 
yüzle, şık ve modern bir tasarım vardır. 

ABB-free@home ile birlikte çalışan merkezi birim, ya ABB-Welcome 
Touch panel ya da bir kişisel bilgisayar veya mobil cihaz aracılığıyla 
MyBuildings portalı üzerinden uzaktan izinsiz giriş alarmını kurmayı 
ve devre dışı bırakmayı içeren, bir binanın bütün emniyet ve güven-
lik işlevlerini yönetmek ve izlemek için kullanılabilir. 

ABB Bina Otomasyonunun Global Ürün Yöneticisi Axel Kaiser‘in be-
lirttiği gibi “Siz orada değilken bile, evinizi güvenli tutabilmek ve 
koruyabilmek, akıllı bina otomasyonunun en önemli işlevlerinden 
biridir.”, “Kullanıcılar artık, ısınmaları ve aydınlatmaları için erişebil-
dikleri gibi, güvenlik sistemleri için de aynı düzeydeki akıllı deneti-
me erişebilirler. Güvenlik, aydınlatma, panjur kontrolü, ısı ayarlama 
ve kapı girişi artık tek bir akıllı ve bütünleşik sistemin bir parçasıdır.” 

ABB-secure@home’u devreye almak ve kontrol etmek uzaktan bile 
aşırı derecede kolaydır. Güvenli ve rahat bir ev ortamı oluşturmak 

için mevcut teknolojiyle sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu yeni 
kablosuz güvenlik sistemi, kapı ve pencere izlemenin yanı sıra hem 
evin içinde hem de dışında etkili bir kızıl ötesi algılama sağlar. Gü-
venlik sensörleri önceden tanımlı ya da özelleştirilmiş bölmelere 
ayrılabilir ve güvenlik sensörleri duman ve su sızıntılarını izlerken, 
müşteri ihtiyacına göre etkinleştirilebilir. Ayrıca, sistemin korumayı 
azami hale getirmesini sağlayan çift yönlü iletişimle en son şifrelen-
miş kablosuz teknolojisini kullanır.
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GAP İnşaat, Sektöründe 5 Star Ödülü’nü Kazanan 
İlk Türk Şirketi Oldu

Calık Holding şirketlerinden GAP İnşaat, Erzincan İliç’te yürüt-
mekte olduğu Çöpler Sülfit Genişletme Projesi’nde iş sağlığı ve 
güvenliği alanındaki iyi uygulamaları nedeniyle British Safety 

Council tarafından 5 Star Ödülü ile onurlandırıldı. GAP İnşaat, sektö-
ründe bu ödülü almaya hak kazanan ilk Türk şirketi oldu. 

GAP İnşaat, iş sağlığı ve güvenliği konusunda dünyanın önde gelen 
kuruluşlarından British Safety Council tarafından, ‘5 Star İş Sağlığı ve 
Güvenliği Mükemmellik Ödülü’ne layık görüldü. 

GAP İnşaat, Erzincan İliç’te sürdürdüğü ‘Çöpler Sülfit Genişletme 
Projesi’ndeki iyi uygulamalarıyla Türkiye’de inşaat sektöründe bu 
prestijli ödülü kazanan ilk Türk şirketi oldu. 

Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleştirilen törende GAP İnşaat’ın 
ödülünü, Uygulama Direktörü Cüneyt Altınok aldı. Törende konuşan 

Altınok, “British Safety Council tarafından verilen 5 Star İş Sağlığı 
ve Güvenliği Mükemmellik Ödülü, bu konuda dünyada verilen en 
önemli ve en prestijli ödül. Aynı zamanda da en zor verilen ödül. 

Tüm faaliyetlerimizde müşterilere, çalışanlara, taşeronlara, tedarik-
çilere ve diğer üçüncü taraflar ile mal ve çevreye gelebilecek olumsuz 

etkileri en alt düzeye indirmek veya bertaraf etmek, her zaman te-
mel önceliğimizdir. Bu projemizde işverenimiz, proje yönetimi kuru-
luşumuz ve tüm alt yüklenicilerimiz ile birlikte tek bir takım olarak 
çalıştık ve Türkiye’de inşaatların kazasız olarak da yapılabileceğini 
gösterdik. 

Görev alan herkesin heyecanla, gururla anlatacağı bir proje oldu.  
Benimsediğimiz bu hassas yaklaşımın dünyanın en seçkin ödüllerin-
den biriyle takdir edilmesi, doğru yolda olduğumuzun teyididir” dedi. 
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Bosch’tan Bern Havalimanı İçin Güvenilir İletişim

Bosch Güvenlik Sistemleri, her yıl iş seyahatine ve tatile çıkan yak-
laşık 185.000 yolcu tarafından kullanılan Bern Havalimanı’nda, 
daha yüksek güvenlik için tek kaynaktan ağ tabanlı çözüm sun-

maya başladı.

Her gün binlerce yolcuyu ağırlayan havalimanı yönetimlerinin, yol-
culuk edenleri, çalışan personeli ve havalimanının kendisini en iyi 
şekilde korumak için belirli ölçütleri karşılaması gerekiyor. Güven-
lik, emniyet, iletişim ürünleri ve sistemleri alanında dünyanın önde 
gelen tedarikçilerinden biri olan Bosch, bu noktada devreye giriyor, 
entegre bina çözümleri ve servisleri sunarak dünya çapındaki havali-
manlarının güvenliğine büyük katkılar sağlıyor. Sadece Almanya’da, 
yılda 180 milyondan fazla yolcu, Bosch’un güvenlik teknolojilerin-
den yararlanıyor. 

Bosch, son olarak İsviçre’deki Bern yerel havalimanını müşteri port-
föyüne kattı.  Her yıl, iş seyahatine ve tatile çıkan yaklaşık 185.000 
yolcu tarafından kullanılan havalimanında daha yüksek güvenlik 
için şirket, tek kaynaktan ağ tabanlı çözüm sunmaya başladı.

Hem Güvenilir Hem Kullanıcı Dostu Seslendirme Sistemi

Güvenilir ve kaliteli genel seslendirme sistemi; biniş ve yolcu çağrıla-
rının, uyarıların, genel anonsların hızlı ve anlaşılır bir şekilde olması 
için önem taşıyor. Bosch uzmanlarının geliştirdiği ağ tabanlı yeni 
çözüm, bu beklentileri tam olarak karşılıyor. Olağanüstü güvenilirli-
ği, kullanıcı dostu olması, ses üretimi ve anlaşılabilirlik özellikleriyle 
öne çıkan PAVIRO genel seslendirme ve acil anons sistemini temel 
alan çözüm, Bern’de hem tüm terminal çapında hem de belirli alan-
larda duyurular yapmak için kullanılıyor.  

Sistem kurulumunun, yolcular için herhangi bir aksaklık veya sa-
kıncaya yol açmadan sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirten, Bern 
Havalimanı’nın teknik altyapısından ve projelerinden sorumlu Mario 
Glauser şunları söyledi: “Yeni çözüm, yolcularla daha da iyi iletişim 
kurmamızı sağlıyor ve gelecekteki gereksinimleri güvenilir bir şekil-
de karşılıyor. Havalimanı, acil durumlara artık daha hızlı ve daha ko-
lay yanıt verebiliyor. Otomatik uyarılar ve anonslar, gerginliğe neden 
olmadan yolculara güven veriyor. Bern Havalimanı’nın sorumluları, 
sistemin özelliklerinden, ayrıca bütün planlama ve kurulum işinin 
tek bir sağlayıcı tarafından yapılmış olmasından memnun.”
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Bosch, IP Tabanlı Teknolojileriyle Red Dot ve 
iF Tasarım Ödülü’nü Kazandı

Bosch Güvenlik Sistemleri’nin geliştirdiği IP tabanlı Praesensa 
Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi ile Dicentis Tercüman 
Ünitesi’nin tasarım başarısı, dünyanın en prestijli ödülleriyle 

taçlandırıldı. Bosch Güvenlik Sistemleri’nin yakın bir zamanda pazara 

sunduğu, IP tabanlı Praesensa Genel Seslendirme ve Acil Anons Sis-
temi, dünyanın en prestijli tasarım ödülü yarışmaları olan Red Dot 
Ödülleri ve iF Tasarım Ödülleri’ne layık görüldü. Dicentis Tercüman 
Ünitesi de tüm dünyaca tanınan iF Tasarım Ödülü ile onurlandırıldı.

Kullanıcı deneyimine odaklı Praesensa Genel Seslendirme ve Acil 
Anons Sistemi dünya çapındaki başarısını Red Dot Ödülü ile taçlan-
dırdı. Omneo IP mimarisi, destekleyici Dante ve Ethernet Üzerinden 
Güç (PoE) kullanımının yanı sıra dört adede kadar uzantı, hızlı zone/
işlev seçimi ve durum geri bildirimi için çok renkli LED’leri olan do-
kunsal tuşlar eklenen Praesensa, kullanıcı dostu ve sezgisel bir do-
kunmatik ekran arayüzü içeriyor. En yüksek esnekliğin sağlanması 
için, Praesensa Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi, gereksi-
nimlere bağlı olarak bir masa üzerine, duvara veya gömme olarak 
monte edilebiliyor.

Omneo IP ayrıca, Dicentis Tercüman Ünitesinin de merkezinde yer 
alıyor ve üçüncü parti sistemlerle hızlı ve kolay bir şekilde entegre 
olmasını sağlıyor. Geniş Dicentis ailesinin bir parçası olan ve 100’e 
kadar tercüme edilen dili destekleyebilen yeni ünite, en iyi kullanıcı 

deneyiminin yanı sıra esnekliği ve işlevselliği artırması için tasarlandı. 
Bosch Bina Teknolojileri Müdürü Lars Van Den Heuvel, ödüllere iliş-
kin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Konferans ürünlerimizin tasarımı hem ürünün bir toplantı odasın-
daki estetik değeri hem de kullanıcılarımızın yaşadığı deneyim açı-
sından bizim için büyük önem taşıyor. Her geliştirme projesine, tasa-
rım sürecinin ana unsuru olarak çok erken başlıyoruz. Red Dot ve iF 
Tasarım ödüllerini kazanmak, bu işe koyduğumuz eforun takdiridir.”

Red Dot jürisi ayrıca, Evolve 50 taşınabilir kolon hoparlör ve L3600FD 
DSP güç yükselticiye de sırasıyla Electro Voice ve Dynacord’a Red Dot 
ödülü vermeyi kararlaştırdı.
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Ateksis, ‘Dünyanın En İyi Rezidansı’ Ödüllü Quasar 
İstanbul Projesi’nde

Ateksis Contributes to the Quasar Istanbul Project which Holds the 
‘Best International Apartment’ Award

güvenlik
security

Dünya gayrimenkul sektörünün en prestijli ödülleri arasında 
kabul edilen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri’nde “Dünyanın 
En İyi Rezidansı” dalında ödül alan Quasar İstanbul projesinde; 

genel seslendirme ve acil anons sistemi üst seviye hizmet anlayışıyla 
Ateksis tarafından hayata geçirildi. 

İsviçreli yatırım fonu Viatrans ve Meydanbey Ortak Girişimi tarafın-
dan hayata geçirilen ve lüksün simgesi haline gelen ‘Quasar İstanbul 
Mecidiyeköy’ eski likör fabrikası arazisi üzerinde, eski Ali Sami Yen 
Stadyumu’nun hemen yan tarafında yer almaktadır. İsviçre’nin kalite 
ve mükemmelliyet anlayışı Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri’nde 
“Dünyanın En İyi Rezidansı” ödülü ile tescillenen Quasar İstanbul 
projesi 23.700 metrekare arazi üzerine konumlandırılmıştır. 

25 süit ve 187 standart odanın dahil olduğu toplam 212 odadan olu-
şan Fairmont Quasar Otel,  63 adet Otel Markalı Servis Apartmanı Dai-
resi olarak adlandırılan Fairmont Rezidans, 175 adet konut ve home 
office dairesinden oluşan Quasar Rezidans, Podyum Ofis Alanları ve 
4 kafe ile 17 mağazadan oluşan AVM den oluşmaktadır.

 Having received the ‘Best International Apartment’ award in Interna-
tional Property Award, a world-renowned mark of excellence, Quasar 
Istanbul project boasts a general sound system and emergency an-
nouncement system by Ateksis with the firm’s commitment to the 
highest level of services. 

A joint venture of Viatrans, a Swiss investment fund, and Meydanbey, 
and having dubbed the new symbol of luxury, ‘Quasar İstanbul Mecid-
iyeköy’ towers on the land of the former liqueur factory, right next to 
the plot of the former Ali Sami Yen Stadium. Proven to be the best, 
having received the “Best International Apartment” award from the 
International Property Award, a world-renowned mark of excellence in 
Switzerland, Quasar Istanbul is built on a total area of 23,700m2. The 
apartment complex consists of Fairmont Quasar Hotel with 212 rooms 
including 25 suites and 187 standard rooms; Fairmont Residence in-
cluding 63 Hotel-branded Service Apartments; Quasar Residence in-
cluding 175 apartments and home offices; Podium Office Areas; and a 
Shopping Center with 4 Cafés; and 17 Stores.
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İstanbul’un kalbinde şehrin akışını değiştiren, mükemmellik anlayışı 
ile yaşam standartlarını yeniden tanımlayan Quasar Rezidans, sıra 
dışı yaşam alanlarını ofis ve ticari ünitelerle birleştiriyor.  

Quasar projesinin ortak alanlarını tasarlayan, iç tasarım dünyasında 
‘Knotted Chair’la başlayan Wanders, 2003’te Newsweek tarafın-
dan Avrupa’nın en önemli değişim liderleri arasında gösterilmiştir. 
Washington Post yorumuyla: “Marcel Wanders; tasarım dünyasının 
favori starı.”

Quasar projesinde, Ateksis olarak Bosch’un en üst seviye seslendir-
me ve acil anons sistemi olan Preasideo ile yer almaktayız. 

Seslendirme sistemimizde her blok altında birbirinden bağımsız 
bir şekilde yer alan sistem merkezlerimiz mevcuttur. Toplamda 
farklı güç çıkışlarına sahip 92 amplifikatör ve 277 adet ses bölgesi 
ile mimari tasarıma ve uluslararası standartlara uygun hoparlörler 
kullanıldı. 

Otel ve Rezidans kulesindeki katlardaki zone mantığımız konut-oda 
içi ayrı, koridor hatları ayrı olacak şekilde düşünülmüş ve tasarlan-
mıştır. İstenildiği takdirde asansör hatlarına müzik yayını yapılabil-
mektedir. 

3 ayrı merkezin sistem odasından bina güvenlik merkezleriyle bağ-
lantılı masaüstü anons mikrofonları bulunmaktadır. Bu mikrofonlar 
ile her bir kulenin istediğimiz bir katına koridor ve oda içlerine ayrı 
ayrı canlı anons ve üzerindeki tuş takımına kaydedilmiş, acil durum 
veya tahliye kayıtlı mesajlarını gönderebilmektedir.

Blokların yangın algılama sistemine entegrasyonu yapılan Bosch 
preasideo sistemi, yangın anında, yangın çıkan bölgeye tahliye 
anonsu yapılarak acil bir durumda blokların güvenli bir şekilde tahli-
ye edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca güvenlik merkezlerindeki anons 
mikrofonları sayesinde her hangi bir tahliye gerektirecek acil durum 
da, istenilen bir kata veya tüm kule katına canlı anons veya kayıtlı 
tahliye anonsunu gönderebilir.

Sistem merkezlerinde bulunan yedek amplifikatörler ile her hangi 
bir amfinin arızalanması durumunda sistemde herhangi bir kayıp 
olmadan yedeği otomatik olarak devreye girmekte ve sistem çalış-
masının sürekliliği de sağlanmıştır.

Located at the heart of Istanbul, Quasar Residence redefines the sense 
of excellence and living standards and combines extraordinary living 
spaces with offices and commercial areas.  

The common spaces of the Quasar project was designed by Wanders, 
an interior designer renowned for his ‘Knotted Chair’ product and 
dubbed one of the important leaders of change in Europe by News-
week in 2003. “Marcel Wanders: the design world’s favorite star.” 
-Washington Post

As Ateksis, we have contributed to the Quasar Project with Preasideo, 
the latest technology in sound and emergency announcement systems 
by Bosch.  

Included to the sound system we have installed are system centers 
located independently under each block.  We used a total number of 
92 amplifiers with varying volume outputs and 277 sound fields all 
complying with international standards and the architectural design 
of project. 

Our approach to sound zone in Hotel and Residence tower was de-
signed based on the need for different outputs in the room and the 
hallways. Elevator music streaming is also possible, if desired. 

All 3 control centers are equipped with broadcast announce micro-
phones connected to the security center of the complex. Using these 
microphones, it is possible to make a real-time announcement on a 
specific floor and a room, if necessary, along with the option to send 
recorded emergency or evacuation messages.

Integrated to the fire detection system available in the apartment 
blocks, Preasideo system by Bosch makes it possible for safe evacua-
tion of each block in case of a fire hazard having delivered an evacu-
ation announcement to the affected areas. Thanks to the broadcast 
announce microphones made available in the security centers, it is 
possible to stream an announcement for a specific floor real-time or 
use a recorded evacuation announcement.

Spare amplifiers are also made available in the system center which al-
lows for automatic replacement of any failed amplifiers which ensures 
uninterrupted operation of the system.
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Konut Tesliminde Kilit Değiştirmeye Son

Yeni konutunuzun güvenliğini kilidinizi değiştirmeye gerek kal-
madan sağlayın. İnşaat projelerindeki konut tesliminin hemen 
ardından yeni konut sahipleri, güvenlik endişesi nedeniyle ka-

pılarındaki kilidi değiştirme ihtiyacı duyuyor. 

Hem inşaat sürecince hem de konut tesliminde yaşanan bu endi-
şeleri geliştirdiği İnşaat Master Silindiri ile ortadan kaldıran yüksek 
güvenlikli kilitleme sistemlerinde dünya lideri Mul-T-Lock ile yeni 
konut sahipleri, kendileri için sunulan benzersiz anahtarlarını bir kez 
kullandıktan sonra inşaat halindeyken kullanılan anahtarları anında 
devre dışı bırakıyor ve kilit değişimine gerek kalmıyor.

İnşaat projelerinde tüm konutların tek bir anahtar tarafından açıla-
bildiği kontrol sistemine ana anahtar sistemi adı veriliyor ve inşa-
at sürecindeyken her konut için farklı anahtarlar yerine tek bir ana 
anahtarın yeterli olması bu süreçte kolaylık yaratıyor. Bu nedenle 
konut tesliminin hemen ardından yeni konut sahipleri, güvenlik 
endişesi nedeniyle kapılarındaki kilidi değiştirme ihtiyacı duyuyor. 

Yüksek güvenlikli kilitleme sistemlerinde dünya lideri Mul-T-Lock’un 
geliştirdiği İnşaat Master Silindiri ile konut tesliminin ardından yeni 

konut sahipleri, kendilerine sunulan benzersiz anahtarları bir kez 
kullandıktan sonra inşaat sürecinde kullanılan anahtarlar anında 
devre dışı kalıyor. Bu sayede yeni konut sahiplerinin güvenlik en-
dişeleri giderilirken kilidin değiştirilmesi gereksinimi de ortadan 
kalkıyor.

Mul-T-Lock İnşaat Master Silindiri ile Konut Tesliminde Kilit 
Değiştirmeye Son

Mul-T-Lock İnşaat Master Silindiri’nin kullanıldığı inşaat projele-
rinden konut alanlar, konut tesliminin ardından kendilerine verilen 
benzersiz anahtarı kullanmaya başladıkları anda kapı kilitlerinin 

içindeki özel değişim silindirini kolayca aktif hale getirerek inşaat 
sürecinde kullanılan tüm anahtarların geçerliliğini kaldırabiliyor. Bu 
süreç geri alınamayacağı veya tersine döndürülemeyeceği için gele-
cekte sorun yaşama ihtimali de bulunmuyor. 

Mul-T-Lock İnşaat Master Silindiri ile inşaat sürecinde ve sonrasında 
konut güvenliği sağlanarak konut sahiplerinin güvenlik endişeleri 
gideriliyor ve kilit değiştirme ihtiyacı kalmıyor.

güvenlik
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Hırsızı Fotoğraf Çekerek Korkutan 
Alarm Paneli Türkiye’de

Pronet’in yeni nesil alarm paneli çift yönlü iletişim kanalı ve gö-
rüntülü hareket dedektörüne sahip. Pronet, en son teknolojiyle 
geliştirilmiş ve sabotaja karşı üstün koruma özelliğine sahip 

yeni nesil alarm panelini kullanıma sundu. Sahip olduğu çift ileti-
şim kanalı teknolojisiyle Türkiye’de ilk ve tek olan Pronet’in yeni nesil 
alarm paneli, aynı zamanda tüm olayları fotoğraflayan görüntülü 
hareket dedektörüyle kötü niyetli girişimlere yönelik ilave caydırıcı 
etki yaratıyor.

Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet, yeni nesil alarm panelini ve 
görüntülü hareket dedektörünü kullanıma sundu. 

Yeni nesil alarm paneli sabotaja karşı Türkiye’de ilk ve tek olarak 
kullanılan, birbirini yedekleyen çift iletişim kanalı teknolojisi saye-
sinde Pronet Alarm Haber Alma Merkezi ile kesintisiz iletişim sağlı-
yor. Hem GPRS ağ hem de internet bağlantısı ile kurulan çift kanallı 
iletişim sayesinde sisteme karşı bir sabotaj girişimi olması halinde 
uyarı sinyali hemen Pronet Alarm Haber Alma Merkezi’ne ulaşıyor. 
Böylece Pronet alarm sistemi kullanıcıları bütün kötü niyetli girişim-
lerden anında haberdar oluyor ve gerekli aksiyonlar vakit yitirmeden 
alınabiliyor.

Türkiye’de ilk kez ve yalnızca Pronet’in kullandığı çift iletişim kanalı 
teknolojisine sahip olan sistem, kablosuz yapısı ve hızlı montaj özel-
liği ile öne çıkarak, kullanıcılara hem estetik bir görüntü sunuyor 
hem de kısa sürede kullanıma hazır hale getiriliyor. 

Görüntülü Hareket Dedektörü Flaşları Patlatıp Caydırıcı 
Etkiyi Yükseltiyor

Türkiye’nin en güvenilir alarm hizmetini sunan Pronet, yeni görüntü-
lü hareket dedektörüyle de güvenliği en üst seviyeye taşıyor. Görün-
tülü hareket dedektörü, herhangi bir hareket algıladığında arka ar-
kaya seri bir şekilde çektiği fotoğrafları, kullanıcının cep telefonuna 

ve eğer istenirse Pronet Alarm Haber Alma Merkezi’ne gönderiyor. 
Bu sayede, kullanıcı alarm durumunu cep telefonundan görüntülü 
olarak kontrol edip doğrulayabiliyor. Harekete duyarlı dedektör fo-
toğrafları çekerken, ardı ardına patlattığı flaşlar sayesinde ilave cay-
dırıcılık özelliği sağlıyor.

Sabotaja Karşı Çift Yönlü Üstün Koruma Teknolojisi Türkiye’ de 
İlk Defa Pronet’te

Türkiye’de ilk defa Pronet tarafından kullanılan yeni nesil alarm pa-
nelinin sektörde bir ilk olduğunu vurgulayan Pronet Pazarlama ve 
İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip, “20 
yıldan uzun süredir Türkiye’de güvenlik alanında pek çok yeniliği ha-
yata geçiren Pronet olarak en son teknolojileri ve gelişmeleri takip 
ediyoruz. Teknoloji ve insan kaynağına düzenli yatırımlar yapıyoruz 
ve bu sayede saniyelerle yarışarak, can ve mal güvenliğini koruya-
rak bir nevi hayat kurtarıyoruz. Yeni nesil alarm paneli ve görüntülü 
hareket dedektörümüz ile mevcut alarm sistemlerimizi teknolojik 
anlamda en üst seviyeye taşımış olduk” dedi. 

Ediz Habip, Pronet’in sunduğu yenilikçi güvenlik çözümleriyle sektör 
liderliğini devam ettirdiğini belirtti: “Çift iletişim kanalı teknolojisi 
sayesinde sabotaja karşı üstün koruma sağlayan yeni nesil alarm 
paneli dünyada bu alandaki en önemli gelişmelerden biri. Bu özellik 
Türkiye’de ilk defa Pronet tarafından kullanıma sunuluyor. Bahsetti-
ğimiz teknoloji, ev ya da işyerindeki alarm sisteminin hem GPRS yani 
mobil şebeke hattı hem de internet bağlantısı üzerinden çalışmasını 
sağlıyor. Bu sayede sabotaj veya kesinti anında bu iki iletişim kanalı 
birbirini yedekliyor ve Pronet Alarm Haber Alma Merkezi ile her an 
kesintisiz iletişim devam ediyor. Kötü niyetli kişiler Pronet sistemle-
rinin sabote edilemeyeceğini bildikleri için de ekstra bir güvenlik ve 
caydırıcılık etkisini beraberinde getiriyor.”
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KOBİ’ler İçin Rekabetin Yolu 
Dijital Dönüşümden Geçiyor 

CLPA, KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi’nde Sanayi 4.0 ile dijitalleşen 
üretimde  kontrol ve iletişim teknolojisi CC-Link’in önemini an-
lattı. Sanayi 4.0 sürecinde KOBİ’lerin dijital dönüşüme uyum 

sağlayabilmeleri için yol gösterici olmak amacıyla düzenlenen 1. İs-
tanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi’nin “Yarına Hazır Olmak: Robotlar 
ve Bilişim Güvenliği” panelinde, CLPA (CC-Link Partner Association) 
Ülke Müdürü Tolga Bizel konuşmacı olarak yer aldı. 

KOBİ’lerin global dijital üretim zincirine bağlanmaları konusunda 
gerekli adımların atılmasının yoğun rekabet ortamında Türkiye için 

olumlu sonuçlar yaratacağını hatırlatan Bizel, kişiselleştirilmiş üre-
tim imkanı sunan dijital fabrikalarda endüstriyel haberleşme hızı-
nın çok yüksek olması gerektiğini vurguladı. Bu noktada yeni nesil 
kontrol ve iletişim teknolojisi CC-Link’e dikkat çeken Bizel, CC-Link’in 
verimli fabrika otomasyonu için hem kontrol hem de bilgi amaçlı ve-
rileri yüksek hızlı olarak işlediğini belirtti. Bu sayede fabrikalardaki 
robotlar dahil tüm üretim hattının saniyede bir Gigabit hızla haber-
leşebildiğini ifade eden Bizel, geleneksel endüstriyel haberleşme 
sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan CC-Link ile Sanayi 4.0’ın 
gereklerini yerine getirmenin çok daha kolay olacağını vurguladı.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen 1. İstanbul KOBİ’ler 
ve Bilişim Kongresi, “Akıllı Üretimle Küresel Rekabet” temasıyla, Sa-
nayi 4.0 evresinde Türkiye’deki KOBİ’lerin dijital dönüşümüne katkı 
sağlayacak güncel gelişmelere ışık tuttu. 

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası ve Türkiye İhracatçılar 
Meclisi işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte, CLPA (CC-Link Partner As-
sociation) Ülke Müdürü Tolga Bizel, “Yarına Hazır Olmak: Robotlar ve 
Bilişim Güvenliği” konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı. Sanayi 
4.0 ihtiyaçlarının desteklenmesi konusunda büyük önem taşıyan 

endüstriyel haberleşme platformu CC-Link (Control & Communicati-
on Link) hakkında bilgi aktaran Tolga Bizel, robot teknolojileri konu-
sundaki son gelişmeleri de anlattı. 

Günümüz tüketicilerinin kişiselleşmiş ürün taleplerine cevap vere-
bilmek için fabrikaların en kısa sürede dijital dönüşümlerini baş-
latmaları gerektiğini söyleyen Tolga Bizel, robotlar dahil üretim 
hattındaki tüm makine ve sistemlerin birbiriyle çok hızlı bir şekilde 
haberleşmesinin önemine dikkat çekti. Bu haberleşme süresini mili-
saniyeler seviyesine indiren CC-Link platformu hakkında bilgi veren 
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robotlar, makinalar ve tüm bu sistemler arasında kesintisiz haber-
leşme sağlayan açık ağlar üzerine olacağını ifade etti. Geleceğin 
haberleşme üzerine kurulacağı gerçeğinden hareketle Sanayi 4.0’ın 
gereklerini hayata geçirmek için fabrikalarda robotlar dahil tüm ma-
kinelerin birbiriyle haberleşmesinin önemini vurgulayan Bizel, şu 
bilgileri aktardı; 

“Sanayi 4.0 sürecindeki en önemli unsurlardan birinin büyük verinin 
toplanması, paylaşılması ve işlenmesi olduğunu söylemek mümkün. 
Makinelerin birbiriyle iletişim kurabildiği akıllı fabrikalarda, iletişim 
verilerinin güvenilir bir şekilde yönetilmesi son derece önemli. 

Dijital fabrikalarda pek çok veri, çok sayıda cihaz tarafından gerçek 
zamanlı olarak oluşturularak süreçlerin şeffaf bir şekilde görüntü-
lenmesini sağlamak üzere paylaşılıyor. Bu sürecin başarısında bant 
genişliği büyük önem taşıyor ve bu noktada devreye CC-Link IE giri-
yor. CC Link uyumlu ürün üreticileri ve CC Link teknolojisi kullanıcı-
larından oluşan CLPA’nın dünya genelinde yaygınlaştırmaya çalıştığı 
CC-Link IE, şu anda fiilen en büyük 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 IE, 
saniyede bir gigabit ile haberleşme imkanı sunuyor. Dolayısıyla bu 
teknoloji, şimdi ve gelecekte Sanayi 4.0’ın ihtiyaçlarının desteklen-
mesi için büyük potansiyele sahip.”

Üretimde Maksimum Verimlilik

Fabrikaların bazı bölümlerinde milisaniyeler içinde haberleşmek 
gerektiğini belirten Bizel, CC-Link IE gibi bir altyapısı olmayan üre-
tim tesislerinin sürekli değişen ve kişiselleşen taleplere hızlı yanıt 
vermelerinin zorlaştığını vurguladı. CC-Link IE teknolojisinin, saha 
cihazlarından kontrolörlere çok hızlı iletişim sağlayarak üretim te-
sisinin tamamında maksimum verimliliği mümkün kıldığını anlatan 
Bizel, “CC-Link IE, fabrika otomasyon teknolojileri üreticilerinin saha 
kısmındaki ürünlerinin birbirleri ile haberleşmesi için çok güçlü bir 
platform oluşturuyor. Aynı zamanda bu teknoloji, farklı üreticilere 
ait cihazların genel bir ağ üzerinde serbestçe iletişim kurabilmesini 
sağlayacak kapasiteye de sahip” diyerek sözlerini tamamladı.
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Bizel, geleneksel endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata 
kadar daha hızlı olan bu yeni nesil teknoloji sayesinde Sanayi 4.0’ın 
gereklerini yerine getirmenin çok daha kolay olacağını vurguladı. 

KOBİ’ler Global Dijital Üretim Zincirine Bağlanmalı

Türkiye’nin çok güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduğunun altını 
çizen Bizel, “CLPA olarak, uzun yıllardır kamu tarafından destekle-
nerek bugünkü gelişim seviyesine ulaşan KOBİ yapılanmalarının 
korunmasının yanı sıra büyük işletmelerin Sanayi 4.0’a adaptasyonu 
konusunda planlanan çalışmalara KOBİ’lerin de eklenmesi gerektiği 
görüşündeyiz. Türkiye ekonomisinin itici gücü KOBİ’lerin, gelecekte 
daha da önem kazanacak küçük, verimli ve dinamik üretim merkez-
lerine dönüştürülmesi ve global dijital üretim zincirine bağlanmaları 
konusunda gerekli adımların atılmasının yoğun rekabet ortamında 
ülkemiz için olumlu sonuçlar yaratacağına inanıyoruz” şeklinde ko-
nuştu.

Sanayi 4.0’ın Temelinde Hızlı Haberleşme Var

Dünya ekonomisi üzerinde söz sahibi olan güçlerin gelecek vizyonla-
rına bakıldığında; bilim ve teknolojiye hakim, yeni teknolojiler üre-
tebilen ve bilinçli kullanabilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal ve 
ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir yapıdan söz 
edildiğini belirten Bizel, dolayısıyla yatırımların da ağırlıklı olarak 
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Mitsubishi Electric IFAT 2018’ de 
İnovatif Su Otomasyonu Çözümlerini Tanıttı

Teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric, Almanya’nın Münih şehrin-
de düzenlenen IFAT 2018 Fuarı’nda, işletmelerin su ve atık su 
yönetimdeki karmaşık proseslerini azaltarak verimliliği destek-

leyen yeni nesil çözümlerini sergiledi. 

Markanın fuarda öne çıkan teknolojileri arasında yerini alan Aquato-
ria; proses yönetimi, görselleştirme ve kontrol paketini içeren tasa-
rımıyla şehir şebekelerinde dengeli dağıtım imkanı sağlıyor. Böylece 
su hizmeti seviyelerini kayda değer ölçüde iyileştirirken kaçakları ve 
enerji tüketimini azaltıyor.

Su şebekelerinde bulunan çok sayıda kontrol vanası, pompalama 
istasyonu ve işleme tesisini birbirine bağlamak için kilometrelerce 
borunun kullanılması gerekiyor. Bu noktada, kaçakları önlemek için 
sistem basıncının harmonize edilmesi ve her bir istasyonda enerji 
verimliliğinin maksimum düzeye çıkarılması konusunda ciddi zor-
luklar yaşanabiliyor. 

Artan enerji fiyatları ve bakım maliyetleri, su ve atık su şirketlerini 
finansal, personel ve materyal kaynaklarını zora sokmayacak yeni 
çözümler bulmaya zorluyor. Operatörlerin performansı karşılaştır-
mak ve sonrasında iyileşme sağlamak üzere çalışmalar gerçekleşti-
rebilmek için pompa sistemi, dağıtım ağı veya işleme tesisi gibi tüm 
varlıkları değerlendirebilmeleri gerekiyor. 

Su ve atık su yönetimindeki bu karmaşık prosesleri azaltıp verimliliği 
destekleyerek işletmelere yüksek katma değer sağlayan Mitsubishi 

Electric, 14 –18 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Münih şehrinde 
gerçekleşen IFAT 2018 Fuarı’nda su otomasyonuna yönelik yeni nesil 
teknolojilerini sergiledi. 

Yapay Zeka İle Verimli Su Yönetimi 

Dijital dönüşümün bir yansıması olan otomasyon prosesi, su ve atık 
su yönetiminde kontrol ve verimlilik seviyesinin geliştirilmesini sağ-
lıyor. Uygulamada akıllı bir ağa bağlanan ekipmanlara bir yazılım 
katmanı eklenerek otomasyona bağlı ekipmanların tamamının ko-
ordineli olarak çalıştırılmasına imkan tanınıyor. 

İnvertör ve PLC gibi akıllı cihazlar bir dizi sensörle bir araya gelerek, 
ağın ya da sistemin tamamında ayrıntılı görselleştirme için gerekli 
olan verileri ve geri bildirimleri sağlıyor. Bu sayede gerçek zamanlı 
kontrol gerçekleşmiş oluyor. 

Mitsubishi Electric’in IFAT Fuarı’nda tanıttığı yeni nesil çözümü Aqu-
atoria, tüm bu operasyonel avantajları sağlıyor. Su sektöründe kar-
şılaşılan temel sorunlara çözüm getirmek için özel olarak geliştirilen 
yazılımın yönetim ve optimizasyonu, yapay zeka (AI) fonksiyonu ile 
gerçekleştiriliyor. 

Su Şebekelerinde Verimlilik Artıyor, Maliyetler Düşüyor

İnovatif yazılım, sistem basıncını tam anlamıyla kontrol altında tu-
tarak kaçak miktarını azaltırken ideal su kalitesinin korunmasına da 
yardımcı oluyor. Bu sayede su şebekelerinde operasyonel verimliliği 
artırıyor ve maliyetlerde önemli ölçüde düşüş sağlıyor.
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yer alıyor. Ayrıca kontrol parametrelerini kontrol eden ve yedekleyen 
bir altyapı teşhis modülü ile birlikte çalışarak alarm kurma ve genel 
izleme işlevlerini yerine getiren bir analitik modülü bulunuyor.

Su Yönetimi ve Atık Tesislerinde Kontrol Sistemlerinin 
Geliştirilmesi İçin İdeal Çözüm

Su yönetimi tesislerindeki birçok uygulama, kapsamlı görselleştir-
me kabiliyetleri olan bir proses yönetimi sisteminin kullanılmasını 
gerekli hale getirebiliyor. PMSX®pro Merkezi Olmayan Kontrol Sis-
temi, Mitsubishi Electric PLC platformları aracılığıyla kontrole imkan 
tanıyor ve bu özelliği eşit derecede ileri görselleştirme kabiliyetle-
riyle birleştiriyor. Bu özellik, su yönetimi ve atık tesislerinde kontrol 
sistemlerinin geliştirilmesi için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor. 

Topolojik hat renklendirme gibi yeni opsiyonlar, kullanıcıların kolay 
anlaşılabilen ve görsel bilgileri hızla aktaran dinamik ekran fonk-
siyonlarıyla sistem planı şemaları oluşturmalarını mümkün hale 
getiriyor. Bunun sonucunda, operatörler açık proses görüntüleme 
imkanıyla birlikte mutlak kontrol avantajı elde ediyor. Hızlı bakım 
ve yönetim kararları için canlı durum bildirimleriyle tesisin çalışma 
süresi ve operasyon verimliliği artırılıyor.

Akıllı İnvertörler 

Dahili PLC yazılımıyla pompaların ya da motorların performansını 
geliştirmek için kullanılan entegre Ethernet ile birlikte Mitsubishi 
Electric’in FR-F800 serisi invertörlerinin kullanılması durumunda 
otomasyon ekipmanlarına ilişkin sermaye harcaması da azaltılabi-
liyor. 

PLC fonksiyonları, ilave bir fiziksel PLC kontrol ünitesi satın alınması-
na gerek kalmadan invertörün prosesin tamamını kontrol ve koordi-
ne etmesine imkan tanıyor. Doğrudan İnsan Makine Arayüzü (HMI) 
uygunluğu ve esnek ağ opsiyonları sistem kurma potansiyelini des-
tekliyor. FR-F800 invertörün sağladığı enerji tasarrufu özelliği sistem 
kabiliyetiyle bir araya geldiğinde, mutlak bir proses optimizasyonu 
ve maliyet tasarrufu avantajı sağlıyor.

Plansız Duruş Süresini Azaltmak İçin Kestirimci Bakım 

Tesisin tamamını gerçek zamanlı olarak görselleştirmek maliyetle-
rin kontrol altına alınması açısından son derece etkili olsa da gele-
ceği görebilmek çok daha büyük bir avantaj olarak kabul ediliyor. 
Kestirimci bakım teknikleri sayesinde, pompa ve diğer rotasyonlu 
ekipmanların uygunluğunun geliştirilmesinden sorumlu olan ope-
ratörler, plansız duruş sürelerini en aza indirebiliyorlar. Duruş süre-
sinin azaltılması, maliyetlerin kontrol edilmesine ve müşteri hizmeti 
hedeflerinin karşılanmasına yardımcı oluyor. 

Mitsubishi Electric’in Akıllı Durum İzleme Kitleri, münferit varlıkla-
rın durumunun izlenmesi için entegre bir yaklaşım sunarak hizmet 
gerekliliklerinin doğru bir şekilde öngörülmesine ve gerçekleştiril-
mesine imkan tanıyor. Böylelikle ekipmanlar için servis planlaması 
ihtiyaca uygun olarak gerçekleştiriliyor, beklenmedik arızalardan ka-
çınılıyor, çok daha etkili ve kolay bir bakım planlaması hazırlanıyor. 
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Arzu edilen verimliliği sağlamayan ekipmanları belirlemek üzere 
konfigüre edilebilen yazılım, basınç kontrolünü ve yönetimini ger-
çekleştirirken aynı zamanda faal pompalama istasyonlarını otoma-
tik olarak optimize edebiliyor. Bunun sonucunda enerji tüketiminde 
kayda değer bir azalma elde ediliyor. 

Saha Yönetimi ve Kontrolü Kolaylaşıyor

Su dağıtım sisteminin etkin yönetimi için gerçek zamanlı bir tablo 
sunmak üzere hem su hem de proses verilerinin eşzamanlı akışının 
sağlanması gerekiyor. Enerji tüketimi, kaçak tespiti veya varlık yöne-
timinin optimizasyonu için kontrol sistemleri, tesisler ve kumanda 
odası arasında iyi bir iletişim sisteminin kurulması büyük önem ta-
şıyor. Bu noktada öne çıkan Aquatoria, farklı uygulama kurulumları 
için esneklik tanıdığı kanıtlanmış bir endüstriyel otomasyon aracının 
avantajlarını sağlayan Mitsubishi Electric SCADA sistemine dayalı bir 
yazılım platformu sunuyor. 

Operatör açısından bakıldığında, altyapıdaki değişiklikleri yansıt-
mak için kolaylıkla uyarlanabilen kumanda odası ekranlarının yanı 
sıra açık grafik kullanıcı arayüzleri (GUI’lar) aracılığıyla bilgilendirme 
yapılıyor. Örneğin, her bir tesisin coğrafi lokasyonunu gösteren inte-
raktif bir harita sağlayan Geo Modülü, kullanıcıların sahaları yönet-
melerine ve kontrol etmelerine yardımcı olurken, ekranda gösterilen 
bilgilerin değiştirilmesini ya da bunlara ekleme yapılmasını da ko-
laylaştırıyor.

Altı Yazılım Modülü Bulunuyor

Aquatoria kapsamında, GEO modülü ve yapay zeka tabanlı adoptif 
kontrol modülüne ek olarak dört yazılım modülü daha bulunuyor. 
Varlıkların eklenmesi ve değiştirilmesi için tasarlanan bir konfigü-
rasyon modülü ile görev, verimlilik ve hizmet ömrü arasında bir den-
ge kurmak üzere her bir pompaya manüel müdahale edilmesine im-
kan tanıyan bir pompa seleksiyon modülü de bu modüller arasında 
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Yakın Geleceğin Yeni Meslekleri

Dijitalleşmenin çalışma hayatını dönüştürdüğünü ve yaşanan 
bu dönüşümün beklentileri karşılayacak insan gücü arayışını 
beraberinde getirdiğini ifade eden Dijital Dönüşüm Danışma-

nı Murat Erdör, gelecekte iş dünyasının içinde yeni mesleklerin yer 
alacağını belirtti. Erdör, gelecekte adlarını sıkça duyacağımız mes-
leklerden bazılarını şu şekilde sıraladı:

Dijital Dedektif 

Gelecekte bilgilerin işlenmesi ve saklanması tamamen bilgisayar 
sistemleri aracılığıyla ve dijital ortamda olacak. Dijital ortamda bilgi 
saklama, işleme ve güvenlik konuları hem şirketler hem de bireyler 
için daha da önem taşıyacak. Bu alanda uzmanlaşmış elemanlara 
da ihtiyaç fazlasıyla artacak. “Dijital Dedektif” olarak da nitelendi-
rilmeye başlanan bu meslek grubunda uzmanlaşacak çalışanlara da 
gelecekte fazlasıyla ihtiyaç duyulacak.

Çöp Mühendisi

Dünya nüfusunun ve tüketimin artmasıyla birlikte ortaya çıkan atık 
sorunu ve bu atıkların doğru şekilde dönüştürülmesi çabası, Çöp 
Mühendisliği adlı bu yeni mesleğin doğuşuna öncülük ediyor. Mas-
sachusetts Teknoloji Enstitüsü, Cambridge Üniversitesi ve Stanford 
Üniversitesi gibi dünyaca ünlü üniversiteler bu alanda programlar 
açarak, iş gücü yetiştirilmesine dair ilk adımları atmaya başladılar bile.

Alternatif Enerji Danışmanı

Güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerji bu yakıtlara alternatif olarak 
doğdu ve günümüzde kullanıyor. Ancak bu alternatifler halen ihti-
yaca tamamıyla cevap veremiyor. Gelecekte eviniz, iş yeriniz, sosyal 
alanlarınız ve hatta yaşadığınız şehir için en doğru yakıtı kullanmak 
önem taşıyor olacak. Bu noktada “Alternatif Enerji Danışmanlığı”, 
sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı açısından önem kaza-
nacak ve yüksek talep alan mesleklerden biri olacak.

Kişisel IoT Güvenlik Onarım Personeli

Gelişimini 20 yıl gibi kısa bir sürede büyük yollar kat ederek tamam-
layan nesnelerin interneti, gelecekte çok daha farklı noktalarda ken-
disini göstermeye başlayacak. Hayatımıza entegre olacak bu cihazların 
bozulması durumunda ise gelecekte “Kişisel Internet of Things (IoT) 
Güvenlik Onarım Personeli” adı verilen işgücüne ihtiyaç duyacağız 
ve hemen hemen hepimizin bir ya da birden fazla Kişisel Internet of 
Things (IoT) Güvenlik Onarım Personeli olacak.

Tıbbi Danışmanlar 

Gelecekte ameliyatları robotlar ya da robot sistemleri yapacak. Dola-
yısıyla hem bu tip robotların üretimi hem de bakım ve yenilenmeleri 
konusunda uzman işgücüne ihtiyaç duyulacak. Makineler ve robot-
lar tıbbi alanı ele geçireceğinden, tıpta “Tıbbi Danışmanlar” olarak 
adlandırılacak yeni bir meslek grubu ortaya çıkacak. 

Uzay Host ya da Hostesi 

En yakın uzay istasyonuna yapılacak ziyaretler, aya turistik seyahat 
veya bir iş gezisi için Mars’a yolculuk gelecekte biz insanları bekleyen 
olasılıklar arasında yer alıyor. Oluşacak bu yeni çalışma alanları için 
gelecekte yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulacak. 

Uzay Pilotu, Uzay Turu Rehberi, Uzay Host ya da Hostesi uzay turizmi 
alanında karşımıza çıkacak yeni mesleklerden yalnızca birkaçı ola-
cak.
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Dijital Dönüşüm Danışmanı Murat Erdör
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Bosch Türkiye’ den 2018’e Pozitif Başlangıç
Tüm İş Kollarında Satışlarını Artırdı

Bosch, Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü rol oynamak istiyor. 
Bosch Türkiye’nin cirosu, 2017’de yüzde 32 artarak 15,5 milyar 
TL’ye ulaştı. Türkiye’de 2017’de 700 milyon TL tutarında yatırım 

yapıldı. Dizel geleceğin mobilitesinin ayrılmaz bir parçası olmaya 
devam edecek. İstanbul dünyanın önde gelen global teknoloji ve 

servis tedarikçisi Bosch, Türkiye’deki 2017 mali yılını 15,5 Milyar TL 
ciroyla kapattı. Bu rakam, Bosch’un Türkiye’deki cirosunu bir önceki 
yıla göre yüzde 32 oranında artırdığı anlamına geliyor. 

2018 yılına olumlu başlangıç yapan Bosch, yılın ilk çeyreğinde Tür-
kiye’deki tüm iş kollarında satışları artırarak güçlü büyüme kaydetti. 
Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, İstanbul’da dü-
zenlediği yıllık basın toplantısında, “İlk çeyrekteki sağlam büyüme-
mize dayanarak, bu yıl yine güçlü bir satış performansı elde etmeyi 
bekliyoruz” dedi. 

Bosch Türkiye, geçen yıl 9 Milyar TL tutarındaki ihracatıyla genel 
ihracat hacmine yüzde 1,5 oranındaki katkısını sürdürdü. Bosch’un 
Türkiye’deki istihdamı da önceki yıla oranla yüzde 9 artışla 18.240 
kişiye ulaştı. 

Ar-Ge Yatırımları Büyümenin İtici Gücü

Steven Young, “Bursa, Manisa ve Tekirdağ’daki 4 Ar-Ge merkezimizde 
yürütülen çalışmalar Bosch Türkiye’nin büyümesinde itici güç oluştu-

ruyor” derken, 2017’de Türkiye’de yapılan toplam Ar-Ge yatırımının 
yaklaşık 200 Milyon TL’ye ulaştığını açıkladı. Bosch’un Türkiye’de 700 
Ar-Ge çalışanı bulunuyor. Şirket, Asya ve Avrupa’daki önde gelen 
otomotiv üreticileri için, güç aktarma çözümleri alanındaki geliştir-
me projelerini Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinde yürütüyor. 

Örneğin, geçtiğimiz yıl benzin enjektörleri konusunda 150’den fazla 
uluslararası proje yürütüldü.

Bursa Fabrikasındaki Üç Robot Her Gün 600 Tur Yapıyor

Üretim tesisi ve ekipmanlarında bağlanabilirliği sağlamak, Sanayi 
4.0’ın başarısı açısından kritik önem taşıyor. Bosch geleceğin akıllı, 
yalın ve esnek fabrikasıyla günümüzde üretim ve lojistik alanlarında 
uygulamaya geçirilen ağa bağlı çözümlerin her ikisi için de çalışıyor. 

İki senaryonun da ortak bir yanı var; donanım, yazılım ve hizmetler 
arasındaki etkileşimin insanlar tarafından yönetilmesi. Bosch Türki-
ye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, “Geleceğin fabrikalarındaki 
başarının üç temel taşı insanlar, makineler ve veriler. Bursa ve Ma-
nisa’daki fabrikalarımız da dahil olmak üzere Sanayi 4.0 alanında 
global çapta büyük gelişmeler kaydediyoruz” diye konuştu.

Bursa’daki fabrikada iki yıldır 7.500 kişiyle birlikte 3 de robot çalı-
şıyor. Bu otonom robotlar lojistikten sorumlu ve üretimde gereken 
parçaları ulaştırılması gereken noktalara taşıyor. Her robot her gün 
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600 metrelik tur atıyor. Robotların bugüne dek toplam 12.000 kilo-
metreden fazla yol kat ettiği hesaplandı.

Türkiye’deki Dijital Dönüşüme Öncülük

Steven Young, Bosch Türkiye’nin Sanayi 4.0 alanındaki uzmanlığı-
nı Türkiye’deki diğer şirketlerle de paylaştığını vurguladı. Bosch, 
Türkiye’de jant üreten Maxion Wheels ile şirketin dijital dönüşümün-
de danışmanlık vermek üzere anlaştı. 

Bosch Sanayi 4.0 alanında dünya genelinde ve Türkiye’de öncü ça-
lışmalar yaparken, bu dönüşüm süreci için gerekli bilgi ve uzmanlığı 
geliştirmek amacıyla sektörle üniversiteler arasındaki iş birliğine de 
özel önem veriyor. 

‘Değişimi Şekillendirin-Dijital Üretim ve Sanayi 4.0 Programı’nı bu 
yıl daha da geliştiren Bosch, Yıldız Teknik Üniversitesi’yle yürütü-
len program kapsamında 11 öğrenciye Bosch Bursa Fren Fabrikası 
ile Manisa Termoteknoloji Fabrikası’nda mühendisler gözetiminde 
çalışma fırsatı sağlıyor. Bosch ayrıca, lise öğrencilerinin robotlarını 
global olarak yarıştırdığı First Robotics yarışması ve lise ve üniversite 
öğrencilerinin sensörlerden ve yapay zeka algoritmalarından yarar-
lanarak geliştirdikleri otonom araçlarını yarıştırdıkları Mini Otonom 
Araç Yarışmasını da (OpenZeka MARC) destekliyor. 

Türkiye’deki İş Kollarında En Son Yenilikler

Bosch Türkiye faaliyet gösterdiği iş kollarında istikrarlı büyümesini 
sürdürüyor. Manisa’daki fabrikasında Türkiye ve uluslararası pazarlar 
için duvar tipi kombi üreten Bosch Termoteknoloji, geçen yıl 800.000 
adetle kendi üretim rekorunu aştı. Bosch Rexroth Bursa Fabrikası 
yeni nesil hidrolik pompa üretimini artırmaya devam etti. 

Bosch Fren Sistemleri Fabrikası geçen yıl üretim kapasitesiyle iç 
pazardaki talebinin yarısından fazlasını karşıladı. Bosch elektrik-
li el aletleri Türkiye’de boyut ve şekil olarak pazarda bulunan tüm 
tornavidalardan 4 misli güçlü olan “Akıllı tornavida” Bosch GO’nun 
lansmanını gerçekleştirdi. Bosch Car Service istasyonlarının sayısı 
Türkiye genelinde 56 şehirde 185’e ulaştı. Bosch Bina Teknolojileri, 
Adana Şehir Hastanesi’nde akıllı bina çözümleriyle güvenlik ve ile-
tişim kolaylığı sağlıyor.  

Bosch Grubu, 2018’de Global Strateji ve Genel Görünüm

Bosch Grubu, zorlu ekonomik ortama rağmen 2018’de yine büyü-
meyi hedefliyor. Grup, 2017’de rekor sonuçların elde edilmesinin 
ardından, ekonomik ve jeopolitik risklerin ışığında 2018’de satış ge-
lirlerinin yüzde 2 ila 3 oranında artacağını öngörüyor. Şirketin ilk üç 
ayda gerçekleştirdiği satışlar, bir önceki yılın aynı dönemini yakaladı 
ve hatta döviz kurlarına göre düzenlemeyle yaklaşık yüzde 5 aştı. 

Renningen’deki yıllık basın toplantısında konuşan Bosch CEO’su Dr. 
Volkmar Denner, “Şirketimiz bağlanabilirlik alanındaki geniş kap-
samlı uzmanlığını, sanayi ve ürünler konusundaki birikimiyle birleş-
tirme konusunda rakipsizdir. Bosch Grubu’nun benzersiz özelliği işte 
budur” dedi. Dr. Denner, yaşam kalitesini artırmayı ve ekolojik, iklim 
dostu olmaya katkıda bulunmayı, Bosch’un gündeminin en tepesine 
yerleştirirken şöyle konuştu; “Yaşam için Teknoloji’ ilkemiz, çevre ko-
rumada olabilecek en iyi teknolojileri geliştirmek üzere bizi motive 
ediyor. Hava kalitesini artırırken, insanların hareketli olmasına da 
yardımcı olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bosch Dizel Teknolojisinde Yeni Bir Çığır Açtı

Bosch, trafikte düşük emisyon vizyonunu gerçekleştirmek amacıyla 
hem elektromobiliteyi yaygınlaştırmak hem de içten yanmalı mo-
toru daha da geliştirmek için yoğun yatırım yapıyor. Bosch mühen-
disleri dizel teknolojisinde önemli bir başarı elde etti. Bu teknoloji 
ile Bosch mühendisleri NOx emisyonlarını önemli ölçüde düşürdü. 

Geliştirilmiş teknolojiyle donatılan test araçları daha şimdiden or-
talamada kilometre başına en fazla 13 miligram emisyon salıyor. 
Bosch CEO’su Dr. Denner, “Dizel geleceğin mobilitesinin ayrılmaz bir 
parçası olmaya devam edecek” dedi.  
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87 Dakikada Robot Programcısı Olmak Mümkün

Günümüz üretim süreçlerinde tüm sektörler verimliliği artırmak 
için hızlı ve kolay uygulanabilir araçlara yöneliyor. Universal 
Robots, UR+ ve UR Akademi hizmetiyle, sektörün ihtiyaçlarına 

en optimum çözümü sağlıyor ve bu yönde eğitim veriyor.

Universal Robots endüstriyel süreçlerde rekabet avantajı yaratmak 
için verimliliği artıran kolay uygulanabilir araçlara yönelen tüm 
sektörlere UR+ ve UR Akademi ile çözüm sağlıyor. İş birliğine da-
yalı (kolaboratif robot) Cobot firması Universal Robots, robot tek-
nolojisindeki liderliğini müşteri destek hizmetleriyle de sürdürüyor. 

Ücretsiz çevrimiçi platform UR+ ile robot kurulumunda A’dan Z’ye 
tüm ihtiyaçları karşılarken, UR Akademi ile iş birliğine dayalı robot 
(Cobot) kavramını öğrenmek ve robot programcısı olmak isteyenler 
için ücretsiz bir platform sunuyor.

Tak-Çalıştır ve Üretime Başla

Universal Robots, insan teknoloji etkileşimini daha kolay ve yakın 
hale getirmesine yardımcı olacak şekilde oluşturduğu UR+ ekosiste-
mi sayesinde otomasyonu herkes için ulaşılabilir hale getiriyor. UR+ 
ürünleri kolay programlanabilir olması (robot programlama uzman-

lığı gerektirmez), esnek konumlandırma ve iş birliğine dayalı yapısı 
sayesinde endüstride, üniversitelerde, vb. birçok alanda verimli şe-
kilde kullanılabiliyor. 

Universal Robots son tüketicilere, distribütörlere, sistem entegra-
törlerine, UR+ ürünlerini geliştirmek ve ticarileştirmek isteyenlere 
yenilikçi UR+ ‘Tak-Çalıştır ve Üretime Başla!’ uygulaması ile kolay ve 
hızlı kurulum ve programlama imkanı sağlıyor. Robot Tutucu (grip-
per) vb. yardımcı ekipmanlar, aksesuarlardan kamera sistemleri ve 
yazılıma kadar ihtiyaç duyulan her şey UR+ platformunda buluna-
biliyor. 

Universal Robots Otomasyonu A’dan Z’ye Kolaylaştırıyor

Universal Robots’un insan makine iş birliğine dayalı çalışma konsepti 
ve ileri teknolojisiyle çeşitli endüstri kollarında kullanıcılara önemli 
avantajlar sağlayan çalışmaları eğitim hizmetlerine de yansıyor. 

Universal Robots, UR Akademi ile iş birliğine dayalı robot (Cobot) 
kavramını öğrenmek isteyenler için ücretsiz bir platform sunuyor. 
UR Akademi’de kolay çevrimiçi eğitim modülleri, etkileşimli simü-
lasyonlar yoluyla uygulamalı öğrenim imkanı sunuyor. UR Akademi, 
robot programcısı olmak için dünya çapında 130’dan fazla ülkeden 
katılan 24 binden fazla kullanıcıya sahip. 

İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Çince, Japonca ve Korece 
olarak 7 dilde sunulan 9 online modül, robot teknolojisi alanında 
tecrübesi olmayan kullanıcılara dahi önemli bir kolaylık sağlıyor. 
İlerleyen günlerde Türkçe seçeneğinin de hayata geçirilerek daha 
fazla kullanıcıya bu imkanın sağlanması planlanıyor. UR Akademi 
sayesinde sadece 87 dakikada robot programcısı olunabiliyor. Online 
olarak sunulan eğitime Universal Robots web sayfasından ulaşılabi-
liyor.  

otomasyon
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” Listesini Açıkladı

Ege Endüstri, Türkiye’nin en büyük 500 özel sanayi kuruluşu ara-
sında 409’uncu sırada. Bayraktar Grubu bünyesinde otomotiv 
yan sanayi sektörünün öncü ve yenilikçi kuruluşu olarak faaliyet 

gösteren Ege Endüstri, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 
Türkiye’nin en büyük 500 özel sanayi kuruluşu arasında 409’uncu 
sırada yer aldı.  

Türk otomotiv yan sanayi sektörünün öncü üreticilerinden Ege En-
düstri ve Ticaret A.Ş. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 
“Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” listesinde 2017 yılını 
kamu ve özel şirketler toplamında 417’inci sırada tamamladı. Özel 
sektör şirketleri arasında ise 409’uncu sırada yer aldı. 

1974 yılında kurulan ve iki ayrı üretim tesisiyle İzmir’de faaliyet gös-
teren Ege Endüstri, otomotiv sektörü için dingil ve dingil parçaları, 

diferansiyel kovanları, komple arka dingiller, ilave dingiller ve treyler 
dingilleri, kendinden yönlendirilebilir ilave dingil, ön dingiller ve di-
ğer dingil komponentleri geliştirerek üretiyor.

Ar-Ge Çalışmaları İle Otomotiv Sektörüne Güç Katıyor

Ege Endüstri, başarılı Ar-Ge çalışmaları, teknoloji ve insan kaynağı 
yatırımları, yüksek üretim kapasite kullanımı ile sektördeki yerini 
kararlı bir şekilde güçlendiriyor. 

Başarılı Ar-Ge projeleri sonucunda elde edilmiş Ege Endüstri’ye ait 
tesciller sadece Türkiye değil, firmanın iş yaptığı diğer ülkelerde de 
yürütülüyor. 

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı müşterilerine hizmet veren Ege 
Endüstri’nin % 64’ü Bayraktar Grubu’na ait; hisselerinin % 34’ü ise 
Borsa İstanbul’da BIST 100 firmaları içinde işlem görüyor. 
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Boğaziçi Üniversitesi, Çocukların Gelişiminden 
İlham Alarak Düşünen Robot Geliştiriyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Uğur ve ekibi, çocuklar ve bebeklerin 
öğrenme sürecine benzer bir süreç izleyerek robotlara bazı dav-

ranış biçimleri öğretiyor. Bu yöntemle öğrenen ve karşıdaki kişinin 
davranışları hakkında hayal gücü geliştirip robotların geliştirilmesi 
amaçlanıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Uğur ve ekibi, robotların duyu, motor ve 
bilişsel yetilerini geliştirmesine odaklanan araştırmalarına son sürat 
devam ediyor. 

Avrupa Birliği Horizon 2020 kapsamında robotların bilişsel gelişimi 
üzerine çalışan Emre Uğur ve ekibi, Fransa, Almanya, Avusturya ve 
İspanya’dan 5 üniversitenin dahil olduğu projeye liderlik ederek, 
endüstriyel ortamlarda akıllı ve öğrenen robotları nasıl geliştiririz 
ve onlardan nasıl faydalanırız konusunu araştırıyor. Aynı zamanda 
Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde robotik araştırmalarını bir adım 
ileriye taşıyan ekip, “Başkalarının Hedeflerini Hayal Eden Bilişsel 
Robotlar’’ başlığıyla, robot öğrenme ve hayal etme yetileri üzerine 
odaklanıyor. 

“Robotlar, Bebekler Gibi Öğreniyor”

Uğur, gelişimsel psikolojiyle birlikte çalışarak gelişimsel robotik ala-
nında robotların çocukların davranışlarından ilham alarak çeşitli ey-
lemlere yönelmesi üzerine çalışıyor. Projede çocuklar ve bebeklerin 
öğrenme sürecine benzer bir süreç izlenerek robotlara bazı davranış 
biçimleri öğretiliyor. Bu yöntemle robotların karşıdaki kişinin davra-
nışları hakkında hayal gücü geliştirip çeşitli çıkarımlarda bulunması 
hedefleniyor.

Uğur: Senaryoları Kendisi Öğrenen ve Araba Süren Robot 
Ümit Vaat Ediyor

Araştırmasıyla ilgili konuşan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühen-
disliği Bölümü’nde Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Uğur, insanların 
hayal ettiği şekliyle, filmlerde görebildiğimiz yapay zekâlı robotların 
henüz olmadığını ama çok da uzak olmadığını belirterek şunları söy-
ledi:  “Günümüzde artık yürüyen, koşan robotlar görüyorsunuz. An-
cak robotların akıllı olmaları ve her işe koşabilmeleri için gerekli olan 
ortamı anlayabilme ve akıl yürütüp bir şeyler yapabilme yetenekleri 
hala emekleme döneminde. 

Robotlara belli konular verebiliyorsunuz. Örneğin “Şu yemeği pişir,” 
diyebiliyorsunuz. Fakat yemek yapmayı öğrenen robot sadece ye-
mek yapıyor. 

Araba sürmeyi öğrenen robot sadece araba sürüyor. Ama bir garson 
robot düşünelim mesela. İnsanlarla iletişim kuracak, onların sipari-
şini alacak, sonrasında belli bir plan yapıp verilen tabağı bir yerden 
bir yere götürecek. Götürürken önüne çıkan daha önce öngörmediği 
engelleri, sorunları ya da yeni istekleri idare edecek. Henüz böyle 
bir robot yok. Ancak belli amaçlar doğrultusunda eğitilmiş robotlar 
ümit vaat ediyor. Mesela araba sürüyor. Senaryoları öğreniyor, ken-
disi öğreniyor ve yine de yapıyor. Aslında ilginç olan tabii, öğrenme 
senaryolarını robota kodlarken aklımıza gelmeyen, ama robotun 
kendi öğrenme süreci sırasında kendiliğinden keşfettiği şeyleri ya-
pabilme ihtimali” dedi. 

“Öğrenen Robotlarla, En Çok Yaşlılar ve Engelliler Alanında 
Fark Yaratacağız”

“Bilişsel Robotik” ve “Bilişsel Süreçleri Öğrenen Robotik” alanlarında 
çalışan Emre Uğur, araştırmalarını robotların manipülasyonu üzerine 
olduğunu belirtiyor. 

Çalıştığı projenin yaşlılar ve engelliler alanında fark yaratacağını 
söyleyen Uğur, “Gelişimsel psikolojiyle birlikte çalışarak gelişimsel 
robotik alanında çocuklara benzer robotlar yapmaya çalışıyoruz. Bu 
proje en çok yaşlılar ve engelliler gibi gruplarla kullanılabilir. Çün-
kü robot, bireyin yapamadığı ve yapmak istediği şeyi tahmin edip 
tamamlayabilir. Bununla birlikte benzer bilişsel özellikleri taşıyan 
robotların çok farklı ortamlara, mesela fabrikalara da yerleştirilmesi 
ve çok daha esnek üretim süreçlerinde insanlarla birlikte çalışması 
da önemli araştırma ve geliştirme alanlarından. Burada amaç, nasıl 
bir insan karşısındaki başka bir insanın elleri dolu olduğu için kapağı 
açamadığında gidip yardım ediyorsa; robotun da onu tahmin edip 
kapağı açabilmesi. Ama burada önemli nokta aynı bilişsel mekaniz-
maları kullanarak bir cismi kaldırmaya çalışıp başaramayan bir insan 
gördüğünde gidip cismin diğer ucunu tutarak kaldırmasına yardımcı 
olmak gibi davranışlar sergileyebilmesini istiyoruz. Bu olduğunda 
yapay zekânın ya da akıllı robot çalışmalarının emeklemeyi bırakıp 
hafif hafif adım atabilmeyi başladığından bahsedebileceğiz” dedi.
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Schneider Electric, Geleceğin Endüstrisini İnşa 
Etmek Üzere Çalışmalarına Hız Verdi

Schneider Electric, 180 yılı aşkın deneyimiyle yeni nesil endüst-
rinin yaratılması için inovasyon ve Endüstri 4.0 çalışmalarına 
ağırlık veriyor. Şirket, önümüzdeki dönemde inovasyona yaptığı 

yatırımı artıracak ve bu kapsamda 2018 için hedefi, 60’tan fazla fab-
rikada EcoStruxure Endüstri çözümlerini kullanmak. 2020 yılı sonun-
da ise bu sayıyı 100’ün üzerine çıkarmayı hedefliyor. 

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schne-
ider Electric, kentleşme, sanayileşme ve iklim değişikliğinin ortaya 
çıkardığı zorlukların inovasyon yoluyla aşılabileceğini savunuyor. 
Şirkete göre enerji yönetimi ve otomasyon söz konusu olduğunda 
inovasyon, daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin anahtarı. 

Yaşanan süreci, karbondan arınmada, enerji verimliliği ve sürdü-
rülebilirlik sağlamada büyük bir fırsat olarak gören şirket gelecek 
planlarını da bu doğrultuda yapıyor. Schneider Electric, EcoStruxure 
çözümlerini ve hizmetlerini, sürdürülebilir bir geleceğe geçişi hızlan-
dırmak için sürekli yenileniyor, değiştiriyor. Şirket hem kendi hem de 
ortak ve müşterilerinin tesislerini güçlendirmeye odaklanıyor. 

Hedef Dijital Ekonomiyi Güçlendirmek

Dijital dönüşüm yaşam ve çalışma yöntemlerini yeniden şekillen-
dirmeye zorluyor. Bu dönüşümü  en iyi değerlendiren şirketlerden 
biri de Schneider Electric. Şirket, daha verimli, bağlantılı ve sürdürü-

lebilir üretim konusundaki kararlılığını yeni hedeflerle pekiştiriyor. 
2017-2018 Schneider Electric Sürdürülebilirlik Raporu’ndan hare-
ketle belirlenen hedefler şu şekilde;

• 2018’de 60’dan fazla fabrikada EcoStruxure endüstri çözümlerini 
kullanmak.

• 2020’nin sonunda bu fabrika sayısını 100’ün üzerine çıkarmak.

• Hızlı Yönetim: Denetimi kurumsal düzeye getirerek üretim bölü-
münde daha hızlı olmak.

• Yetkili Operatörler: Gerçek zamanlı bilgi sağlayan bağlantılı 
ürünler ile operatörlerin fabrika üretim seviyesinde daha iyi kararlar 
vermelerini sağlamak.

• Varlık Performans Yönetimi: Gerçek zamanlı varlık ve süreç 
bilgileri sayesinde performansı optimize etmek ve karlılığı artırmak.

• Enerji Verimliliği: Gerçek zamanlı güç izleme yoluyla güç tüketi-
mi ve maliyetler üzerinde daha fazla görünürlük, kontrol ve optimi-
zasyon sağlamak.

• Proses Verimliliği: Daha yüksek verim ve daha hızlı işlemler için 
kapalı döngü ölçüm ve kontrolü geliştirmek.

• Güvenilirlik: IoT destekli öngörücü analizler aracılığıyla tesis, sü-
reç ve varlıklar için çalışma süresi sağlamak.
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Akıllı Binanın Pencereleri Elektrik Üretecek

Edirne’de hizmet binasının dış cephesi elektrik üretebilen güneş 
enerjisi panelleriyle kaplanan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 
ürettiği elektriği hem kullanacak hem de satacak. Çevre ve Şe-

hircilik İl Müdürlüğü olarak geçen yıldan itibaren hizmet vermeye 
başlayan binanın güney yönündeki ön cephesi, güneşten elektrik 
üretimi için 134 fotovoltaik panelle kaplandı. Kentte “akıllı ve örnek 
kamu binası” olarak gösterilen müdürlükteki güneş panelleri elekt-
rik üretiminin yanı sıra estetik görüntüsüyle de ilgi görüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül, yaptığı açıklamada, 
dünyada bir enerji yarışının olduğunu söyledi.

Elektrikli cihazlar ve nüfusun da artmasıyla elektrik enerjisine sürek-
li bir ihtiyaç olduğunu belirten Bülbül, “Sanayide olsun, evlerimizde 
olsun, bürolarımızda olsun hakikaten önceki yıllara göre elektrik 
enerjisine büyük ihtiyaç var. Dolayısıyla biz bunun her gün hesabını 
yapmak zorundayız. 

Elektriği nasıl üreteceğiz, nasıl kullanacağız ve nasıl tasarruf edece-
ğiz? Bu nedenle binalarımızı yalıtımından tutun, ısınmasına kadar 
her şeyiyle akıllı bina olarak yapmalıyız. Binalarımızı nasıl akıllı-yeşil 
bina durumuna getirebiliriz diye düşünmeliyiz” diye konuştu.

Bakanlık da Projeyi Uygun Buldu

Yapımı tamamlanan akıllı ve örnek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
binasının elektrik israfını da önleyeceğini ifade eden Bülbül, şunları 
kaydetti:

“Gelişmiş ülke olmak ve sürdürülebilir olabilmek istiyorsan günü-
müzde enerji vazgeçilmezdir. Binalarımızı güneş panelleriyle, rüzgar 
enerjisi sağlayan RES’ler ile takviye etmemiz lazım. 

Elektrik enerjisi sağlayan diğer yöntemler de var ama biz kısa vadede 
ne yapabiliriz bunu düşünmeliyiz fert olarak. Sağ olsunlar devlet bü-
yüklerimiz daha büyük konuları düşünüyorlar ama biz ufakta olsa, 
azda olsa ülkemize nasıl katkıda bulunabiliriz onun hesabını yapmak 
zorundayız.

Bu kapsamda teknik ekiplerimiz, mimarımız, inşaat, makine, elekt-
rik mühendislerimiz ile haritacımız da dahil oturup bu binayı yap-
mayı düşündük. Epey hazırlığımız oldu. Ekiplerimiz  akıllı bina yapa-
lım önerisinde bulundu. Bu fikrimizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız 
da uygun gördü. Şunu da özellikle ifade etmeliyiz ki güneş panelleri 
ilk defa cephede uygulanan kamu binası oldu akıllı binamız. 

Güneş panellerini çatılarda görebiliyoruz ama Türkiye’de ilk defa bir 
kamu binasının güneş gören cephe kısmının panellerle kaplanması 
burada yapıldı.”

Bülbül, 5 katlı akıllı ve örnek binaya geçen yıl taşındıklarını bildire-
rek, “Devletimize fazla yük olmayacağız, enerjimizi kendimiz ürete-
ceğiz. Dolayısıyla bunun yanında bir kazancımız da olacak. Bu sistem 
kendini 3,4 yılda amorti edecek ve ondan sonra sürekli biz bu ener-
jiyi kullanacağız” dedi.

“Personel Daha Aydınlık ve Ferah Bir Ortamda Çalışıyor”

Edirne Çevre ve Şehircilik Proje ve Yapım Şube Müdürü Aydın Zerdali 
de tüm çalışanların binanın projelendirmesinden yapımına kadar 
emeğinin olduğunu söyledi.

Bakanlıktan akıllı ve çevreci bina talebinde bulunduklarını ve bu 
projenin Türkiye’de örnek oluşturması gerektiği düşüncesiyle hare-
ket ettiklerini anlatan Zerdali, şöyle konuştu:

“Tabii binamızın yüzde yüz akıllı olması maalesef maliyet açısından 
çok mümkün olmadı. Bizde ne yapalım diye düşündük ve en azından 
farkındalık oluşturması açısından güneş panellerimizi cephede de-
ğerlendirerek bir örnek teşkil etmesini istedik. Ayrıca buna bir kamu 
kurumunun öncülük etmesini esas aldık ve bakanlığımız da bizi bu 
konuda destekledi. 

Çok hızlı bir inşaat aşamasının ardından bir yılda yapımı tamamla-
nan binamıza geçen yıl temmuz ayında taşındık. Panellerin kurulum 
aşaması da binanın yapımı sırasında 3 aylık bir sürede gerçekleşti. 
Binada şu anda 134 panelimiz mevcut. İleri ki dönemde teras kata 
da panel yerleştirmeyi planlıyoruz.”

Zerdali, binada şu anda günlük 300 ila 400 kilovat elektrik tüketildi-
ğini, panellerdeki üretimin ise 100-110 kilovat arasında değiştiğini 
vurgulayarak, gerek yeni panellerin kurulması gerekse uygulanacak 
tasarruf tedbirleri ile kendi elektriğini üreten bir binayı faaliyete ala-
caklarını sözlerine ekledi.
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Yaşam Alanları Bir Tık İle Kontrol Altında

Eşsiz İtalyan tasarımına ve teknolojisine sahip BTicino Myhome, 
yaşam alanlarına getirdiği otomatik komutlar sayesinde tüm 
unutkanlıkların önüne geçiyor. Myhome Otomasyon Sistemi, 

ışıkların ve panjurların otomasyonu, sıcaklık ayarlaması, enerji yöne-

timi, ses yayını, hırsız alarmı, interkom sistemleri ve uzaktan kont-
rol gibi birçok işlevsel özelliği kullanıcıyla buluşturuyor. Sağladığı 
konfor ve güvenlik ile yaşamı kolaylaştıran BTicino Myhome, yaşam 
alanlarına getirdiği otomatik komutlar sayesinde tüm unutkanlıkla-
rın önüne geçiyor. 

Enerji Tasarrufu

Myhome ev otomasyon sistemi, ışıkların ve panjurların otomasyonu, 
sıcaklık ayarlaması, enerji yönetimi, ses yayını, hırsız alarmı, inter-
kom sistemleri ve uzaktan kontrol gibi birçok işlevsel özelliği kulla-
nıcıyla buluşturuyor. 

Kullanıcısına küçük fonksiyonları değiştirebilme olanağı tanıyan 
MyHome, işlevselliği artıracak parçaları ekleme ve kullanımlarını 
değiştirme gibi büyük düzenleme imkanı sunuyor. Sürdürülebilir bir 
dünya için elektrik ve diğer enerji kaynaklarını en akıllı biçimde kul-
lanabilen ve çevreye duyarlı olan MyHome Otomasyon Sistemi, her 
odanın sıcaklık derecesini farklı ayarlamanın ötesinde yaşam alan-
larındaki enerji tüketimini ölçüyor ve buna göre enerji tasarrufunu 
sağlamak için yalnızca öncelikli fonksiyonlar çalışmasını sağlıyor.  

İletişim Sistemleri

Modern iletişim sistemleri aracılığıyla yaşam alanlarınızı kontrol 
etmenizi sağlayan Myhome ile müzik yayın ve multimedya ekran 

sayesinde sevdiğiniz bir müzik albümünü evinizin herhangi bir oda-
sında dinleyebilir, kapıdaki konukları görüntüleyebilir, girişlerini 
kontrol edebilir ve evin farklı bölümlerinden aile fertleriyle görüşe-
bilirsiniz. 

Bus Teknolojisi

Yaşam alanlarınızı kalıcı ve esnek bir elektriksel mimari ile dona-
tan BTicino Myhome, benzersiz dijital Bus teknolojisinin kullanımı 
sayesinde, yaşamı daha basit ve işlevsel kılıyor. Bus sistemi üzerine 
kurulu olarak gerçekleştirilen donanım her türlü konut ve üçüncül 
alana uygulanabilir olup yenilikçi konfor, güvenlik, enerji tasarrufu, 
multimedya kontrol ve yerel ya da uzak kontrol çözümleri sunuyor.  
Öte yandan Eliot programına uyumluluğuyla da göze çarpan Myho-
me, önceden tanımlı ısıtma senaryoları, perde-stor, multimedia ve 
aydınlatma yönetimi ile merkezi kontrol ve izlemeye imkan sağlıyor. 

Ticari yapılarda da (oteller, ofisler vb.) özellikle otellerde yüksek 
seviyede konfor ve enerji tasarrufu sağlanmasına yardımcı olan bu 
yeni nesil anlayış, kullanıcısına dünyanın her yerinden görüntüleme 
yapabilme, çağrı alabilme ve kapı kilidinizi açabilme imkanı tanıyor. 
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SARI SAYFALAR
              SER ELEKTİRK

MCC ve otomasyon kontrol sistemleri 
konusunda yürüttüğü projelerinde pano 

montajı veya elektrik taahüdü yapabilecek 
tecrübeli ve yetiştirilmek üzere elektrik 

teknisyeni alınacaktır.  Meslek liselerinin 
elektrik veya elektronik bölümlerinden 

mezun,  esnek çalışma saatlerine 
uygun, seyahat engeli bulunmayan, 

gerektiğinde firmayı temsil edebilecek, 
elektrik pano montajında çalışabilecek, 

proje okuyabilen eleman alınacak.
Serdal YILDIRIM / 0212 324 64 14

TİBET  İTHALAT 
Kumanda elektriği konusunda proje okuyup 

yazabilen,  makine kumanda sistemleri, 
PLC’ler, motor sürücüleri konusunda 

deneyimli, zayıf akım sistemleri konusunda 
tecrübeli, elektrik projesi okuyabilen,  

makine otomasyonu konusunda bilgi sahibi,  
gerektiğinde alçak gerilim panolarına 

müdahale edebilecek eleman alınacak.

Yasemin YÜCELAN / 0216 595 05 00

AKOĞLUZMA  MÜHENDİSLİK 
Proje sektöründe elektrik tesisat uygulama 
projesi hizmeti veren firmamızda elektrik 

tesisat uygulama projesi hazırlayacak , 
Autocad programıyla çizim yapabilecek, 

hesap dizayn keşif - metraj teknik şartname 
maliyet hesabı yapabilecek bağlı olduğu 

proje ekibiyle uyumlu bir şekilde çalışabilecek 
bay - bayan teknik adaylar aramaktayız.

Cengiz AKTÜRK / 0216 540 42 56

ARGETRON ELEKTRİK
Aydınlatma sektöründe hizmet veren 

firmamıza, LED kontrol sistemleri 
departmanında, leğim konusunda 
deneyimi olan veya yetiştirilebilir 

üretim personeli aramaktayız.

Aşkın TELCİ / 0212  407 01 81

BK AYDINLATMA
Karabağlar’ da bulunan aydınlatma 

fabrikamıza avize üretim bölümünde 
çalışacak, eli yatkın, elektrik bağlantı 

işlerinden anlayan, yeni modellere 
destek verecek, gelişime açık 
üretim elemanı alınacaktır.

Bahar ÇELİK / 0232 253 02 88

ELCON ELEKTRİK
Endüstriyel ısıtma sektöründe faaliyet 

gösteren firmamıza aşağıdaki niteliklere 
sahip montaj elamanı aramaktayız. Elektrik 
bakım ve onarım, pano montaj konusunda 

tecrübeli, makine ve araç gereçleri (elektrikli 
testere,  akülü vidalama, matkap, vb.) 

rahatça kullanabilen mekanik ve malzeme 
bilgisi pratiği olan, B sınıfı ehliyete sahip 

ve aktif araç kullanabilen, ekip çalışmasına 
uygun, çözüm odaklı düşünebilen.

Atakan YÜCEL /  0212 222 23 10 

SALDEM  ELEKTRİK
Firmamızda şantiyelerde elektrik ustası 

veya kalfası olarak çalışmak üzere 
çalışma arkadaşları aramaktayız.

Ali SALDIZ / 0224 583 56 33

ŞİMŞEK ELEKTRİK
Şirketimiz bünyesinde çalışacak elektrik 
ustaları ve kalfası aramaktayız. Dilovası, 
Gebze, İstanbul Anadolu Yakası civarında 

oturan, elektrik konusunda kendisini 
geliştirmiş, takım çalışmasına yatkın

sorumluluk alabilen çalışma 
arkadaşları aramaktayız.

Ramazan  ŞİMŞEK / 0262 502 14 53

NTS ELEKTRİK 
Firmamızın üretimini yapmış olduğu 

görüntülü diafonların üretiminde çalışacak 
takım arkadaşları aranmaktadır.  Elektronik 
kart tamirinde deneyimli,  tercihen Endüstri 

Meslek Lisesi mezunu olup devamında 
Meslek Yüksekokulu elektrik elektronik 
mezunu, en az 2 yıllık tecrübesi olan, 

askerlik hizmetini tamamlamış,  analitik 
düşünce zaman yönetimi ve planlama 

becerisi yüksek, iletişim gücüne sahip, takım 
çalışmasına yatkın eleman alınacak.

Turgay  OKTAY / 0332 345 46 56

Bu sayfalarda ücretsiz iş ilanlarınızın yayınlanması için ; 
info@sektorelyayincilik.com adresine mail yollayabilirsiniz..
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50’den Fazla Ülkede Yüzde 58 Pazar Payıyla Lider

İnsan merkezli otomasyonu dünyada ve Türkiye’de herkese ulaştıra-
cak. İnsanla iş birliğine dayalı Cobotlar’ı ile dünyanın bir numaralı 
robot firması Universal Robots, 50’den fazla ülkede yüzde 58’lik 

pazar payıyla sektördeki liderliğini sürdürüyor. Universal Robots, 
şimdiye kadar yaklaşık 23 bin 500 Cobot kurulumuyla globalde ve 
Türkiye’de insan merkezli otomasyonu herkese ulaştırmayı hedefliyor.

İş birliğine dayalı dünyanın bir numaralı (Kolaboratif robot; Co-
bot) robot firması Universal Robots, kullanıcı dostu ‘Tak-Çalıştır ve 
Üretime Başla’ teknolojisi, hızlı kurulum, devreye alma ve hızlı geri 
ödeme süresi sayesinde kolaboratif robot teknolojisindeki liderliğini 
pazar payıyla da devam ettiriyor. 

50’den fazla ülkede yüzde 58’lik pazar payıyla sektörünün lokomo-
tifi olan Universal Robots, şimdiye kadar yaklaşık 23 bin 500 Cobot 
kurulumu yaptı. 65 patente sahip Universal Robots, tüm dünyada 
insan merkezli otomasyonu herkes için ulaşılabilir hale getirmeyi 
hedefliyor.

“2017’de En Yenilikçi Şirket Seçildik”

Universal Robots Türkiye Satış Geliştirme Yöneticisi Kandan Özgür 
Gök, “Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, 
Çek Cumhuriyeti, Çin, Hindistan, Singapur, Japonya, Güney Kore, 
Meksika ve Tayvan’daki bölgesel ofislerle birlikte dünya çapında 
yaklaşık+400 partnerlik güçlü dağıtım ağıyla faaliyet gösteren 
Universal Robots olarak 500 çalışanımızla 2017’de en yenilikçi şirket 
seçildik. Bu ödül bizleri daha iyiye ulaşma konusunda motive ediyor” 
dedi.

“2021’e Kadar 126 Bin Cobot Kurulumu Öngörülüyor”

Sahip olduğu esnek konumlandırma ve uygulama, kolay program-
lama ve kolaboratif yapısıyla öne çıkan Cobotlar’ın programlama 
eğitimi, ücretsiz online şekilde sunuluyor. UR+ platformu gibi avan-
tajlarının yanı sıra Cobotlar’ın kullanma kumandası (pendant) dilini 
Türkçe olarak standart şekilde sunduklarını ifade eden Gök, “Üretim 
hattındaki hızlı değişimlere uyum sağlayan, kolay taşınabilir özel-
liği sayesinde yalnızca bir iş için değil, örneğin bir fabrikanın farklı 
alanlarındaki farklı işler için de kullanılabilen Cobot’umuz ile hem 
maliyet hem enerji tasarrufu sağlıyoruz. 

Otomotiv ve beyaz eşya sektörü başta olmak üzere pek çok sektöre 
çözüm üretiyoruz. Cobotlar’ımız yapıştırma uygulamaları, paletle-
me, paketleme, enjeksiyon makineleri, makine besleme, boşaltma, 
cıvatalama, kalite kontrol, alma bırakma, montaj, test ve laboratu-
ar işlemleri gibi küçük veya büyük işletmelerde üretim süreçlerinin 
farklı aşamalarında kullanılıyor. 

Yapılan araştırmalarda, dünyada 2015 yılında 5 bin adet kurulu ko-
laboratif robotun olduğu ve bu rakamın 2021 yılında 126 bin adete 
ulaşacağı öngörülüyor. Universal Robots olarak bu alandaki lider ko-
numumuzu sürdüreceğiz” dedi.
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Adana Su Ve Kanalizasyon İdaresi Aski Genel 
Müdürlüğü

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(TİGEM) 
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü

İstanbul Halk Ekmek Gıda ve Sanayi A.ş.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Yıldız Teknik Üniversitesi

Devlet Hastanesi-Başakşehir Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarlık

Zeytinburnu Belediyesi

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
(İzsu)

Konya B.b. Su Kanal İdaresi

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Müsteşarlı-
kelektrik Enerjisi Alımı (Müdürlüğümüz Ve Bağlı 
Sağlık Tesislerimiz İçin)

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Boğaziçi Üniversitesi

K.Y.K. İzmir İl Müdürlüğü Diğer Özel Bütçeli Ku-
ruluşlar Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürlüğü

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim 
Bakanlığı Müsteşarlık

Onikişubat Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğre-
tim Kurumları Adıyaman Üniversitesi

Selçuklu Belediyesi Tesisler Müdürlüğü

Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü-Yenice 
Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel 
Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Orta Doğu Teknik Üniversitesi

25.07.2018 14:00

11.07.2018 11:00

18.07.2018 14:00

17.07.2018 11:00

17.07.2018 10:30

16.07.2018 10:30

13.07.2018 14:30

16.07.2018 10:30

 10.07.2018 15:00

11.07.2018 14:30

11.07.2018 10:00

10.07.2018 11:00

10.07.2018 10:00

10.07.2018 10:00

10.07.2018 10:00

12.07.2018 09:30

10.07.2018 10:00

9.07.2018 10:30

9.07.2018 10:00

5.07.2018 10:00

185 Kalem Muhtelif Elektrik Malzemeleri 

Efeler Belediyesi Hizmet Binalarına Serbest Piyasadan 
Tam Tedarik Anlaşması İle Elektrik Enerjisi

Elektrik Enerjisi Alımı

Elektrik Enerjisi Alımı

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Hastanemiz Teknik Servis Birimi İçin Hırdavat, Elektrik ve 
Demirbaş Malzeme Alımı İşi

Elektrik Enerjisi

Elektrik Enerjisi Alımı

İzmir İli Menemen ve Foça İlçelerinde Yapılacak Atıksu 
Terfi Merkezleri Elektrik Tesisleri Yapımı İşi

Elektrik Enerjisi

Elektrik  Enerjisi Alımı ( Müdürlüğümüz ve Bağlı 
Sağlık Tesislerimiz İçin)

Cilt-Kapak Takma Makinası, Yarı Elektrikli İstifleme Makinası ve 
Termal Selefon Makinası

Atatürk Hacı Ahmet Tatari Ve Urla Yurt Müdürlükleri 
Elektrik Tesisat Bakım Onarımları

Söğütlü 15 Temmuz Ortaokulu Çatı Yapımı Ve Elektrik Onarım İşleri

Hasancıklı Rekreasyon Alanı Elektrik Altyapısı Yapılması

Adıyaman Üniversitesi İki Adet Selçuklu Yıldızı, Cami Çevresi 
Düzenleme ve Aydınlatması, İki Adet Cami Maketi Yapım İşi

Park Aydınlatma Yapım İşi Etap - 2

Çatak Belediyesi Muhtelif Mahallelerde Aydınlatma Direği,
Kaldırım Ve Parke Taşı Yapım İşi

Yenice Orman İşletme Müdürlüğü Lojman Ve Sosyal Tesisler 
Elektrik Besleme Ve Aydınlatma Havai Hatlarının 
Yeraltına Alınması Yapım İşi

3 Grup Odtü Kampüs İçi Yol Ve Bahçe Aydınlatması Armatür 
Malzeme Alımı
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Danfoss Eco Termostatı, Danimarka Tasarım 
Ödülü’ne Layık Görüldü

Danfoss Akıllı Isıtma ürünlerinden Danfoss Eco radyatör termos-
tatı, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen Dani-
marka Tasarım Ödülü töreninde, “İnsanların Tercihi” kategori-

sinde büyük ödüle layık görüldü. Danfoss, Danimarka’nın başkenti 
Kopenhag’da her yıl düzenlenen Danimarka Tasarım Ödülü’nde bu 

yıl Akıllı Isıtma ürünlerinden Danfoss Eco ürünüyle “İnsanların Terci-
hi” kategorisinde büyük ödül aldı. 

Danfoss Konut Isıtması Bölümü Başkanı Torben Pedersen, Design-
People APS’den Klaus Schroeder ve Danfoss Global Lansman Müdürü 
Morten Bjerg Kofod, 28 Mayıs tarihinde Industriens Hus’ta gerçekle-
şen törende ödülü aldılar.  

Danfoss Konut Isıtması Bölümü Başkanı Torben Pedersen ödülle il-
gili olarak; “Danfoss Eco’ modelimizin Danimarka Tasarım Ödülünü 
kazanmasından onur ve gurur duyduk” dedi. Bu yıl Singapur, Çin ve 
ABD’den uluslararası üyelerin katılımıyla büyüyen jüri, Danfoss Eco 

modelini seçme nedenlerini şu şekilde açıkladı: “Bu ürün, özel ko-
nutlarda enerji tasarrufu sağlayabilen basit fakat yüksek verimli bir 
radyatör termostatı. Bluetooth uygulaması farklı odalarda ısı ayarı 
yapmayı kolaylaştırıyor. Evde enerji tüketimini kontrol altında tutan 
bir elektronik termostat olması nedeniyle aslında bu yeni bir konsept 

değil ancak şimdiye kadar çoğu ısıtma çözümü, maliyet ve kulla-
nıcı dostu olma yönünden hiç bu kadar erişilebilir olmamıştı. Öte 
yandan Danfoss Eco, sadece teknoloji meraklıları için değil, ortalama 
gelirli tüketiciler için geliştirilen ilk model olma özelliğini taşıyor.”

Danfoss Eco %30’a Varan Oranda Enerji Tasarrufu Sağlıyor

Danfoss ve Design-People APS iş birliği ile tasarlanan Danfoss Eco, 
küçük bir daire veya evde yaşayanlar için Bluetooth üzerinden evde 
radyatör ısıtmasını komple kontrol edilmesini sağlar. Bu çözümle 
enerji tüketiminden %30’a varan oranda tasarruf etmek mümkün. 

otomasyon

Temmuz   July  2018
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Tip 2 ve Tip 4 Güvenlik Işık Perdesi

Güvenlik  ışık perdeleri iş güvenliği ve sağlığı ile birlikte otomas-
yon ve makina sistemlerimizin güvenliği ve sürdürülebilirliği 
açısından da oldukça önemli cihazlardır. Güvenlik ışık perdesi 

seçerken uzman ekiplerden destek almak oldukça önemlidir. 

Işık perdelerinin, kör noktasının olmaması, korunmak istenen alanı 
tamamı ile koruması, istenen çözünürlük değerini sağlaması ve hız-
lı cevap vermesi önemlidir. Son 25 yıldır, fotoelektrik teknolosinin 
giderek yaygınlaşması ile birlikte mekanik sistemlerden elektronik 
sistemlere geçilmeye başlandı.

Işık Perdesi Sınıfları

Işık perdeleri tip 2 ve tip 4 olmak üzere farklı şekilde koruma ya-
parlar. Tip 2 ışık perdeleri daha uygun fiyatlı olmakla beraber, daha 
düşük risk sınıfının olduğu yerlerde kullanılır. El ve vücut koruması 
için kullanılabilir. 

Tip 2 güvenlik perdeleri, riskin az olduğu, operatör yaralanmalarının 

düşük olduğu yerler için tasarlanmıştır. Tip 4 ışık perdeleri ise riskin 
yüksek olduğu yerlerde kullanılır. Parmak, el ve vücut korumasında 
kullanılabilir. Dar alanlar için de uygundur. Hızlı tepsi süresi ile Tip 4 
güvenlik perdeleri, daha üst sınıf bir koruma sağlar.

Tip 2 Güvenlik Perdesi Örnek Uygulama

Düşük seviyede yaralanma riski içeren makinada Banner marka tip 2 
ışık perdesi kullanılmıştır. Çözünürlüğü yüksek olan bu ürün sayesin-
de hem el hem de parmak koruması sağlanmıştır.

IEC61496-1/-2 ve kategori 2 EN954-1 ile uyumlu bir şekilde ürün 
uygulaması yapılmıştır.

Operatör korumasının daha zor ve yaralanma riskinin yüksek olduğu 
alanda, Banner tip 4  ışık perdesi kullanılmıştır. Karton kutu nedeni 
ile zorlaşan uygulama, fixed blanking (karartma) özelliği ile kutu yok 
sayılmıştır.



Perpa Tic. Merkezi A Blok Kat:10 No:1501 Şişli / İST. • Tel: +90 212 320 96 66 (pbx) • Fax: +90 212 320 96 56
www.sektorelyayincilik.com • info@sektorelyayincilik.com

Abone olmak için yukarıdaki hesap numarasına ödeme yaptıktan sonra lütfen dekontu ve abone formunu
yukarıdaki faks numarasına fakslayınız.

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

Aylık olarak yayınlanan Sektörüm Dergisi’ne................................................................

sayıdan itibaren........................................................ süre ile abone olmak istiyorum.

Firma Mağaza fotoğraflarınızı www.sektorumdergisi.com adresinden görebilirsiniz.

ABONE FORMU

12 Ay 
180 TL+KDV

Hesap Numaralarımız  / Firma Ünvanı : NURŞAH SUNAY SEKTÖREL YAYINCILIK

Hesap Bilgileri 2
Denizbank Şube Kodu: 2760  Hesap No: 1283024-351 IBAN: TR30 0013 4000 0012 8302 4000 02

Hesap Bilgileri 1
Finansbank Şube Kodu: 03663  Hesap No: 74487025 IBAN: TR58 0011 1000 0000 0074 4870 25

Hesap Bilgileri 3
Halkbank Şube Kodu: 0862  Hesap No: 09000247 IBAN: TR68 0001 2009 8620 0009 0002 47








