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D ‹ T Ö R / ED I T O R

H
erkese merhaba, ilk yaz›mda sizler-
le günümüzde KOB‹ olarak adland›-
r›lan flirketlerin en önemli problemle-

rinden biri olan ayr›ca da üniversitede gör-
dü¤üm ‘Management and Organizations’
dersimin tez konusu olan ‘Küçük ve Orta Öl-
çekli fiirketlerde Kurumsallaflma’ konusunu
paylaflaca¤›m. ‹lk olarak KOB‹(Küçük ve Or-
ta Bütçeli ‹flletmeler) y›ll›k 250 kifliden az ifl-
çi istihdam eden ve y›ll›k mali bilançosu
25.000.000 TL’yi aflmayan flirketlere denir.
Ve birçok ekonomiste göre bu s›n›ftaki ifllet-
melerin en büyük problemi kurumsallaflma
çünkü bir ço¤u maddi ve manevi fedakarl›k
yapmaktan ya kaç›n›yor ya da korkuyor bu
yüzden de kurumsallaflmaya ad›m atam›yor.
Kurumsallaflma, özgün bir süreci, özgün bir
yap›y›, özgün bir kültürel davran›fl› sürdüre-
bilir hale getirmektir.

Benzerlerinden farkl›, özgün bir kurum
haline nas›l gelinebilir? Her de¤iflim süre-
cinde oldu¤u gibi kurumsallaflma süreci
de a¤r›l› ve sanc›l› geçecektir fakat bu sü-
reci aflt›ktan sonra maddi ve manevi ola-
rak flirketiniz büyümüfl ve geliflmifl olacak-
t›r. Nas›l karar al›yorsunuz? E¤er bu soru-
ya ‘Ben kararlar›m› genellikle flöyle al›r›m’
fleklinde bir cevap veriyorsan›z öncelikle
kendi zihninizde kurumsallaflma alg›s›n›
benimsemelisiniz çünkü, bu soruya ver-
meniz gereken as›l cevap ‘Biz kararlar›m›-
z› genellikle flöyle al›r›z’ fleklinde olmal›d›r.
Kurumsallaflma yolunda ad›m atacaklar›n
ilk yapacaklar› fley, karar alma süreçlerine
kat›l›m sa¤lamak olmal›d›r. 

Daha sonras›nda yapman›z gereken ise
karar alman›za yard›mc› olacak verileri dü-
zenli olarak toplaman›z. Hangi veriler so-
nuçlara daha çok etki ediyorsa bu verilerle
karar alma sürecinizi güçlendirin. Bunun
için korkusuzca deneme yan›lma yöntemi-
ni kullanman›z gerekir. Bir kurum içinde ve

etraf›nda pek çok olay akmaktad›r. 

Kurumun karar alma sürecindeki etkin-
li¤ini acil bir durumla karfl›lafl›nca kolayca
ölçebiliriz. Acil bir durum karfl›s›nda karar
mercileri taraf›ndan en h›zl› flekilde flirketin
en az zarar alarak kurtulabilece¤i kararlar
al›nabiliyorsa bu kurum sorunlar›n› çözme-
de kendine özgü bir kültür oluflturmufl de-
mektir. Tek bafl›na al›nan kararlar flirketi
bir anda geçici olarak zirveye tafl›yabilece-
¤i gibi dipsiz bir kuyuya da çekebilir bu
yüzden acil veya dönemsel olarak al›nacak
tüm kararlar, bir ekip taraf›ndan somut ve-
riler analiz edilerek al›nmal›d›r. 

Kritik noktalar›n destek ve geliflim araçla-
r›n› bir proje ekibiyle belirleyip uygulamaya
koyarsan›z kurumsallaflma ad›mlar› at›l›yor
demektir. Son olarak yapmam›z gereken ise
flirket içinde size özgü bir hiyerarflik sistem
oluflturmak. Ataca¤›n›z bu okurken basit gibi
görünen fakat uygulamaya geçti¤inizde k›s-
men zorlanaca¤›n›z ad›mlar flirketinizi birkaç
seviye birden yukar›ya tafl›y›p hem sizi alan›-
n›zda fark›ndal›k kazanm›fl bir kurum haline
getirecek hemde sistemin oturmas›yla flirket
içindeki omurlar›n asl›nda, beynin(yönetim
kurulunun) iflini ne kadar kolaylaflt›rd›¤›n› gö-
receksiniz. 

2015 y›l›n›n ilk say›s›nda yine dopdolu bir
içerikle karfl›n›zday›z. Elektrik Perpa Dergi-
mizin 234 say›s› bizim için çok özel bir say›
oldu. Çünkü dergimizin bu say›s›nda sektöre
yön veren 70’in üzerindeki firma yetkilisi ile
k›sa k›sa söylefliler yap›p sektörün sorunlar›
ve sektörün geliflimi ilgili görüfllerini ald›k.
De¤erli görüflleri ile bu özel say›m›zda yer
alan sektör temsilcilerimize teflekkür ediyo-
ruz ve yeni y›l›n sektörümüz için bol kazanç-
l› bir y›l olmas›n› diliyoruz. 

Yeni y›l›n ülkemize ve tüm insanl›¤a bar›fl,
sa¤l›k ve huzur getirmesi dile¤iyle, hoflçakal›n.

E
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A t a h a n H A C I S A L ‹ H O ⁄ L U

K u r u m s a l l a fl m a

Kurumsallaflma, 
özgün bir süreci, 
özgün bir yap›y›, 

özgün bir kültürel
davran›fl› sürdürebilir

hale getirmektir.
Benzerlerinden farkl›,

özgün bir kurum 
haline nas›l 
gelinebilir? 

Her de¤iflim 
sürecinde oldu¤u 

gibi kurumsallaflma
süreci de a¤r›l› ve
sanc›l› geçecektir 

fakat bu süreci 
aflt›ktan sonra maddi

ve manevi olarak 
flirketiniz büyümüfl

ve geliflmifl 
o l a c a k t › r .
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“Fiyatlar› yükselten de, alçaltan da Allah’t›r.” 
(Hz. Muhammed)

B
ir süre önce katarakt ameliyat› oldum. Operasyon son-
ras›, beklenmedik baz› sorunlar yaflay›nca, beni mu-
ayene eden doktor iki damla yan›nda, bir de merhem

yazm›flt›. U¤rad›¤›m›z en yak›n eczanede damlalar mevcuttu
ama merhem yoktu. Yerine, ona muadil baflka marka bir
merhem verdiler. Merak edip nedenini sordu¤umda, hükü-
metin fiyatlar› düflürmesi sonucunda baz› ilaçlar›n art›k ülke-
mize getirilmedi¤ini söylediler... Konuyu baflka bir eczac›
dostuma açt›¤›mda, ald›¤›m yan›t ise gerçekten üzücüydü.
Ona göre, baz› pahal› ilaçlar›n yerine piyasaya daha ucuzlar›
sürülüyormufl. O ilaçlar›n ço¤unun formülü ayn› olsa da içle-
rindeki hammaddeler ötekiler gibi do¤al de¤il, sentetikmifl! 

Belki hiç alakas› yoktu ama nedense bizim merhem geldi ak-
l›ma. Çünkü onu kullan›rken baz› sorunlar yaflam›fl ve kullan-
maktan vazgeçmifltim. Üstelik o sorunlar hiç de basit fleyler
de¤ildi. Çünkü art›k ne yapsam da görme aç›s›ndan eski hâ-
lime dönemeyece¤im. Ben ki, normal ifllerim d›fl›nda günde
ortalama alt› saat süreyle makaleler, kitaplar yaz›yorum, ka-
dere raz› olmaktan baflka seçene¤im yok flu anda!

Bu ilaç konusunu daha sonra baflkalar›yla da görüfltüm. He-
men hepsinin ortak görüflü; gerek üreticilerin, gerekse ecza-
c›lar›n kâr oranlar›n›n hayli yüksek oldu¤u fleklindeydi ama
hükümetin fiyatlar› indirme konusundaki yönteminin bu ol-
mamas› gerekti¤ini de ›srarla belirtiyorlard›. 

Bundan birkaç y›l önce, bütün ilaç fiyatlar› bir gün içinde or-
talama %40 oran›nda indirilmifl. Eczac›lar›n hakl› feryatlar›
üzerine, ellerindeki stoklar› üreticilere bildirerek aradaki fark›
onlardan almalar› önerilmifl. Üretici firmalar ise sadece son
üç ay içinde ald›klar›n› kabul edebileceklerini söyleyince,
toplam stoklar›n›n sadece %10 kadar›n› geri alabilmifller.
Dolay›s›yla da ellerindeki ilaçlar› al›fl fiyatlar›n›n bile alt›nda
satmak zorunda kalmalar› sonucu, hemen bütün eczanelerin
sermayeleri takriben %30 oran›nda küçülmüfl…

Oysa “Arz ve Talep” iktisat ilminin alt›n kural›d›r. O öyle bir
kurald›r ki; ne ülke, ne s›n›r, ne de zaman tan›r. O her devir-
de hüküm süren bir olgu, ilgili-ilgisiz herkesin bilmesi gere-
ken bir ekonomi yasas›d›r. 

Sevgili Peygamberimiz zaman›nda, Medine’de k›tl›k ve pa-
hal›l›k bafl göstermifl. Sahabeden baz› ileri gelenler huzura
ç›k›p istekte bulunmufllar: 

“Ya Resulullah, fiyatlar dayan›lmaz flekilde yükseldi. Geçim
s›k›nt›s› çekiyoruz. Bir narh koyup k›s›tlasan›z da rahat bir ne-
fes alabilsek!” 

Hazreti Peygamber’in verdi¤i yan›t çok ilginç:

“Alan da, veren de, r›z›kland›ran da, fiyatlar› s›n›rlayan da Al-
lah’t›r. Ben; ne can, ne de mal bak›m›ndan ondan iste¤i olan

biri olarak Allah’a kavuflmak istemiyorum.” 
Arz ve talebe inanmayanlar›n, bu sözler üzerinde uzun uzun
düflünmeleri gerek. Bir ülke düflünün. Baflta hava flartlar› ol-
mak üzere, ürünü etkileyen her konuda olumlu geliflmeler ya-
flanmas› sonucu bol ve kaliteli ürünler elde edilmifl. Sat›c›la-
r›n elinde fazlas›yla stok var. Oysa al›c›lar belli. Bu flartlar al-
t›nda fiyatlar elbette düflecektir. 
Bir de tam tersini varsayal›m. O ülkede hiç ya¤mur ya¤ma-
m›fl olsun. Ya da, don olay› veya dolu benzeri afetler nede-
niyle ürünler tarlalarda kalm›fl, yeterince hasat yap›lamam›fl
olsun. Baflka yerden ürün getirme flans› da yoksa fiyatlar›n
yükselmesi kaç›n›lmazd›r. Bu durumda devlet olarak fiyatlar›
dondurma ya da düflürme yoluna giderseniz, çok geçmeden
arz konusunda daralma ile karfl›laflman›z kesin gibidir. Özel-
likle tar›m konusu daha da önemlidir. Çünkü ürününün yar›-
s›n› bir flekilde kaybeden çiftçi vatandafl, fiyatlar› artt›ramaz
ise gelecek y›l için tohum paras› bulmakta bile zorlanabilir.
Bütün bu nedenlerle, ülkeyi yönetenlere çok büyük sorumlu-
luklar düflmektedir. Piyasalar›n normal koflullar düzeyinde ve
serbest rekabet alt›nda yürümesini sa¤lamak devletin asil
görevleri aras›ndad›r. Birtak›m f›rsatç›lara meydan› bofl b›-
rakmamak için elbette önlem almal›d›rlar ama fiyatlara mü-
dahale yerine, “arz ve talep” kural›n›n normal flekilde iflleme-
sini sa¤lamak zorundad›rlar. Bu önlemlerin bafl›nda arz› art-
t›rmak, k›tl›¤› görülen ürünlerin gerekirse d›flar›dan temin
edilmesini kolaylaflt›rmak gelir. Ard›ndan, beklenmeyen pa-
niklere karfl› gerekli önlemleri yerinde ve zaman›nda almak-
t›r. Ama çok iyi bilinmelidir ki, yaflanan teknik zorluklar, ya da
baflka nedenlerle zaten az ürün elde eden üreticinin mal›na
narh koymaya kalkarsan›z, onu zarara u¤ratabilece¤iniz gibi,
gelecek y›llara dönük üretim yapma heveslerini de k›rm›fl
olursunuz. 
Y›llar önce; Demokrat Parti iktidar› zaman›nda, özellikle 6–7
Eylül 1955 tarihinde yaflanan ac› olaylar sonras› bafllayan k›t-
l›k ve karaborsa dönemlerinde; ülkeyi yönetenler, piyasa
flartlar›n› genifl çerçeve içinde oluflturmaya çal›flmak yerine,
“Milli Korunma Kanunu” ad› alt›nda fiyatlar› k›s›tlama yoluna
gittiler. 
Sonunda karaborsac›lar daha zengin olurken, küçük esnaf
büyük zararlar gördü. Stokçular keyifle purolar›n› tüttürürken,
onlar hapsi boylad›lar. Mala gerçekten ihtiyac› olanlar da, pa-
ralar› oran›nda ve piyasa flartlar›nda sat›n almalar›n› sürdür-
düler. Asl›nda bu olay için, Demokrat Parti’nin çöküflünün
bafllang›c› da denilebilir. 
Devletin as›l görevi, mali polislik de¤il, ben fiyatlar› indirdim
demekse hiç de¤il. Esas olan, belirli öngörüler ›fl›¤›nda ve
daha çok, heveslendirme ve yönlendirme mant›¤›yla çözüm-
ler oluflturmakt›r. Bu arada devletin en önemli görevleri ara-
s›nda rekabet ortam› yaratmak da olmal›d›r. Unutmayal›m ki:
Fiyatlar› piyasa belirler!

S a y g › l a r › m l a

GÖRÜfi / Gazanfer SANLITOP- Makina Yüksek Mühendisi

Arz Ve Talep Kural›
Hiçe Say›lmamal›
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C
C T V sistemlerini de ürün gam›m›z içine alarak art›k ba-
yilerimizin bu yöndeki taleplerini de karfl›lad›¤›m›z› ge-
çen ayki  yaz›m›zda bildirmifltik. Bu bu ay ki yaz›m›zda

, IP CCTV sistemlerimizde mevcut  2.1 Megapiksel IP IR Ledli
Bullet kameram›z› tan›tmak arzusunday›z.

Söz konusu bu IP kameram›z 1/2.8" Sony Exmor MX122
Yeni nesil 2.1 Megapiksel Cmos görüntü sensörüne sahip
olup,etkin piksel say›s›1980 (H) X 1080 (V)'dir  ve tarama özelli-
¤i Progresivve scan 'd›r.

Kameran›n F:1,2 aç›kl›¤›nda ›fl›k de¤erleri renklide 0.05 lux,
Siyah/Beyaz da ise 0.005 luxolup düflük ›fl›k seviyelerinde de
kameran›n rand›manl› olarak çal›flmas›n› sa¤lamaktad›r. 0 lux
›fl›k de¤erinde ise Ø5 lux de¤erindeki 42 ad k›z›lötesi IR Led ile
40 metrelik k›z›lötesi ayd›nlatma mesafesine sahiptir.

2.8-12 mm 3 Mega Verifocal lensi ile de¤iflik odak mesafe-
lerine sahip olup odaklanma kontrolü manuel olarak yap›lmak-
tad›r. H.264 s›k›flt›rma format›nda 25 Frame resim üretimi mev-
cut olup Beyaz ›fl›k (AWB)dengesi ile kazanç kontrolunü otoma-
tik olarak yapmaktad›r. 2D (DNR) seviyesinde gürültü azaltma
özelli¤i yan›nda  Back Light (BLC) özelli¤i;Genifl dinamik alan
(DWDR) özelli¤i;Parlak ›fl›k maskeleme (HLC) özelli¤i ile Smart
IR Led özellikleri mevcuttur.

IOS ,Android,Windows Phone,Blackberry,Symbian,vb gi-
bi ak›ll› telefon uygulamalar›na aç›kt›r. DC 12V/1 A 'lik bir güç
kayna¤› ile çal›flmakta olup,d›fl etkenlere karfl›IP66 koruma s›-
n›f›na sahiptir.

Kameram›zda yukar›da k›saca belirtti¤imiz özelliklerin ne an-
lama geldi¤i hakk›nda afla¤›da bilgiler sunulmaktad›r: (AWB)
OTOMAT‹K BEYAZ IfiIK DENGELEMES‹: Kameralarda kullan›l-
d›¤› ortamdaki ›fl›k kaynaklar›n›n farkl›l›¤› yüzünden beyaz
renkte sapmalar olabilir.Bu durumda
beyaz rengi oluflturan renklere farkl›
kazançlar uygulan›p orjinal beyaz
renge ulafl›l›r.

Bunu otomatik yapan özelli¤e de
AWB özelli¤i denir. Ayr›ca beyaz den-
gesi için ATW,AWC gibi farkl› yön-
temlerde kullan›labilir.

( D N R ) DIGITAL GÜRÜLTÜ A-
ZALTMA: Kameralarda düflük ›fl›k se-
viyelerinde görüntüde oluflan kum-
lanma efektini gidererek,dijitale çevril-
mifl görüntüde yüksek band geniflli¤i
tasarrufu sa¤layan teknolojidir.

(BLC) ARKA IfiIK DENGELEME:
Kamerada arka plandan yüksek se-

viyede ›fl›k gelmesi durumunda,bu ›fl›¤› bast›rarak kadrajda
oluflan karanl›k alanlar›n (silüet efekti)detayland›r›lmas›n› sa¤-
l›yan özelliktir.

(WDR) GEN‹fi D‹NAM‹K ALAN: Kamerada sahip oldu¤u çift
taramal› sensör vas›tas›yla görüntüyü yüksek ve düflük h›zda
pozlay›p,karanl›k alanlar için düflük h›zda pozlama,parlak alan-
lar için yüksek h›zda pozlama ile elde edilen görüntüleri birlefl-
tirerek görüntüyü elde eden teknolojidir.Kamerada,görüntüdeki
parlak ve karanl›k alanlara ait kazanç de¤erini de¤ifltirerek da-
ha net ve belirgin bir görüntü al›nmas›n› sa¤layan özelli¤e Diji-
tal WDR denir. 

(HLC) PARLAK IfiIK MASKELEME: Yüksek parlak ›fl›klar›
(projektör, Halojen lamba, Araba far› vb)önüne maske koyarak
parlak ›fl›¤›n görüntüde yaratt›¤› bozulmay› engelleyip görüntü-
yü netlefltirme özelli¤idir.

Multitek Elektronik Olarak Ba y i l e r i m i z d e n
Gelen ‹stek Üz e r i n e

Ü
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Ç al›flma alan›n›, elektrik taahhüt ve
müflavirlik hizmetleri olarak belir-
leyen firmam›z; bugüne kadar

çok say›da projeyi hayata geçirmifl, sa¤l›kl› iflleyen elektrik
sistemleri kurmufltur. Firmam›z 2004 y›l›ndan itibaren ifl ayd›n-
latma armatürlerinde öncü marka S O N L U X’ün TÜRK‹YE dis-

t r i b ü t ö r l ü ¤ ü n ü alarak ay-
d›nlatma armatürleri sat›fl grubunu oluflturmaya bafllam›fl ve
bu sektördeki yerinide GLOBAL LIGHTING & S H A L T t e s c i l l i

markas› ile sa¤lamlaflt›rm›flt›r. 
Ayd›nlatma armatürlerinin önemli bileflenle-
rinden; balastta dev bir marka olan 3 A A A
art›k firmam›z›n ürün yelpazesinde yerini al-
d›. Faaliyetlerini Perpa Ticaret Merkezi’nde-
ki yerinde sürdürmekte olan firmam›z, çal›fl-
t›¤› çal›flaca¤› kurumlara kaliteli, sa¤l›kl› iflle-
yen sistemler kurmay› ve onlar›n memnuni-
yetini ön planda tutmay› hedef edinmifltir.

1978 y›l›ndan gelen tecrübesiyle ve uzman
kadrosuyla siz sayg›de¤er müflterilerimize
hizmet vermekten onur duymaktay›z.

w w w . o z t u r k e l e k t r i k . c o m . t r

R Ü N / P R O D U C TÜ

Elektrik Perpa Dergisi Ocak 201550

’den
fi›k ve

Estetik
Ayd›nlatma
Armatürleri

GLOBAL LIGHTING &
SHALT ayd›nlatma 

armatürlerinin her zevke
hitap eden, estetik ve fl›k
tasar›mlar›yla ürünlerimiz
piyasada kendinden söz

ettiren ve aranan bir 
marka oldu. Her mekanda
göz kamaflt›r›c› bir güzellik

sunan ürünler büyük bir
be¤eniyle karfl›lanmakta. 
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4 5
y›ld›r Türkiye’nin
enerji çözümleri
markas› olarak

hizmet veren Tunçmatik, ev
ve iflyerleri için üretti¤i yeni
kesintisiz güç kayna¤› ürünü
Lite II 1000 ile dikkat çekiyor.
Lite II 1000, bilgisayarlar› elek-
trik kesintilerinden korumay›
amaçlarken, en yeni teknolojilerle veri
kayb›n› s›f›ra indiriyor. Mikro ifllemci kontrolü sa-
yesinde ise yüksek güvenilirli¤i garanti ediyor. 
Lite II serisinin en önemli özellikleri aras›nda ak›ll› dü¤me tekno-
lojisi bulunuyor. UPS çal›fl›rken elektrik kesilmesi durumunda
UPS akü moduna geçerek sesli alarm ve-
riyor. Sessiz bir ortamda çal›flmak is-
teyen kullan›c›lar, ak›ll› dü¤meye bir
kez basarak UPS alarm›n› sustu-
ruyor. Ak›ll› dü¤meye tekrar bas›l-
d›¤›nda sesli alarm aktif olabili-
yor. Akü seviyesi kritik konuma
geldi¤inde ise sesli alarm yeniden
otomatik çal›flmaya bafll›yor.

Tunçmatik’in yeni ürünü Lite II
tasar›m›yla da tüm gözleri üze-
rinde topluyor. Hafif ve küçük
yap›s›yla, s›n›rl› çal›flma alanla-
r›nda yer sorununu ortadan
kald›r›rken, sessiz çal›flmas›,
son derece fl›k ve modern ta-

sar›m› ile tercih edilebilirli¤i art›-
r›yor.

650 VA - 850 VA olarak iki farkl›
kapasitede kullan›c›yla buluflan Lite

II’nin en yeni üyesi Lite II 1000 VA’da
tüm Lite II serisi KGK’ler gibi; k›sa devre-

afl›r› yük korumas› ve otomatik voltaj regülas-
yon özellikleri bulunuyor. Light II 1000 VA, oto-

matik voltaj regülasyonu özelli¤i sayesinde bilgisa-
yar›n›z› flebeke voltaj›ndaki dalgalanmalardan korur. Li-

te II 1000 VA’n›n sahip oldu¤u USB portu ve KGK izleme
yaz›l›m› sayesinde, elektrik kesintilerinde siz yan›nda olmas›-
n›z bile aç›k programlar› kapatarak bilgisayar›n›z›n veri kay-
b›na u¤ramas›na engel oluyor. Ayr›ca; bu yaz›l›m›n kullan›c›
dostu ara yüzü sayesinde KGK’n›z›n anl›k olarak flebeke ve

yük verilerini izlemenizi de sa¤l›yor.
Özellikle güçlü donan›ml› bilgisayarlar
için tasarlanan ürün, elektrik kesintisi
durumunda 2-6 milisaniye içerisinde
etkin duruma geçip, sisteme minimum
10-15 dakika (yüke göre) aras›nda güç
sa¤l›yor. Son kullan›c› sat›fl fiyat›: 98
dolar+kdv'dir.

Ü
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T u n ç m a t i k ’ t e n
Yeni Nesil 

Lite II 1000 KGK 

Özellikle kesintisiz güç kaynaklar›
alan›nda genifl bir ürün yelpazesi -
ne sahip olan Tunçmatik, ak›ll›
dü¤me teknolojisine sahip yeni
modeli Lite II 1000’i kullan›c›lar›n
be¤enisine sunuyor
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Led Ayd›nlatma Sektörünün Yeni Gözbebe¤i
MICROCON SMD K o n n e k t ö r l e r

 3,5 mm ile en düflük yükseklik
 Manuel kablolama için uygun tasar›m
 Otomatik kablolama için uygun tasar›m
 Esnek ve sert devreler için uygun tasar›m
 Sa¤lam Tutufl
 Kolay ç›kar›labilirlik
 1 Kutuplu ve 2 kutuplu seçenekleri
 Band, makara düzeni

MICROCON SMD

NERSAN TRIDONIC Türkiye Distribütörü

E N 60598-1 standard›na uygun

1Kutuplu  600 V

2Kutuplu 250 V

Ak›m  6 A

Max. S›cakl›k  T105

nersan@nersan.com.tr • http//www.nersan.com.tr
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E K T Ö R E YÖ N VE R E N L E R

K›saca firman›zdan ve ürün yelpazenizden bahseder
m i s i n i z ?

E
M A S olarak, kurulufl y›l›m›z 1969’dan beri durmaks›z›n ürün yelpazemi-
zi gelifltiriyoruz. Bunu yaparken, ilk önceli¤imiz elbette “Pazar Araflt›r-
mas›” olmaktad›r. Ancak yar›m asra yaklaflan ifl hayat›m›zda, çok daha

önemli ilkelerimiz var. 
Bunlar›n bafl›nda, ülkemizin ihtiyaçlar›n› karfl›lama düflüncesi geliyor. Ülkemiz-

de, kendi konumuza giren bir ürünün yoklu¤u çekiliyor ve üretimi yap›lm›yorsa ya da
üretildi¤i halde kalite, fiyat ve istikrar yönünden birtak›m s›k›nt›lar yaflan›yorsa o ürü-
ne girmeyi kendimize ulusal bir borç biliyoruz. Aradan yar›m asra yak›n bir zaman geç-

mifl olmas›na ra¤men, bu ilkemiz de¤iflmedi. Yine bu ilke do¤rultusunda; ülkemizde
baflar›l› flekilde üretilmekte olan ürünlere girmemeye özen gösteriyoruz. 

Kurulufl tarihimiz olan 1969 y›l›nda, ülke olarak, özellikle döviz konusunda büyük s›k›n-
t›lar içindeydik. ‹thal ürünleri piyasada bulmak gerçekten çok zordu. ‹lk kumanda bu-

tonumuzu o yoklar aras›ndan seçmifltik. Ard›ndan sinyal armatürlerine girdik.
Bir süre sonra duylu ampul bulunamaz oldu, telli neon ampulden ç›lg›n

bir model gelifltirdik. Ifl›k gücü çok azd› ama çok düflük fiyatlarla ih-
tiyaçlar karfl›lan›yordu.

Ard›ndan buton kutular›, s›n›r flalterleri derken, 18 farkl› ürün
grubuna ulaflm›fl olduk. fiimdiki ürünlerimiz aras›nda; elektronik
zaman röleleri, sensörler, elektrikler kesildikten sonra tekrar gel-
di¤inde elektronik cihazlar›n kartlar›n› yüksek ak›mdan koruyan
ve patenti firmam›za ait rölelerimiz var. Önümüzdeki 5 y›ll›k dö-
nemde, mevcut ürünlerimize paralel olarak, elektronik konusun-

da da büyük at›l›mlar yapmay› plânl›yoruz.
Gerek uzun y›llardan beridir süregelen yayg›n bayi ve alt

bayi a¤›yla, gerekse 60 ülkeye gerçeklefltirdi¤imiz ihracatla,
yurt içinde ve yurtd›fl›nda ülkemizi en iyi flekilde temsil et-

mekte ve “Türk Mal›” bayra¤›n› dalgaland›rman›n hakl› gu-
rurunu yaflamaktay›z. 

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirle -
di¤iniz hedeflere ulaflabildiniz mi? 2015 y›l›ndan
beklentileriniz neler?

Gazanfer fiANLITOP: EMAS

‘Sektörümüzde Büyüyen, H›zla Geliflen ve
Yabanc› Rakiplerle Yar›flacak Boyutlara
Ulaflan Yerli Üreticiler Bulunmaktad›r’
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1969 y›l›nda kurulan ve konusunda sektörünün en iyilerinden
birisi olmay› baflaran EMAS’›n Yönetim Kurulu Baflkan›

Makina Yüksek Mühendisi Gazanfer fianl›top ile sek -
törümüzü de¤erlendirdik.
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EMAS olarak, oldukça uzun geçmifle sahip bir firmay›z. Ya-
r›m asra yaklaflan bu süreçte, iyi-kötü denilebilecek çok dö-
nemler yaflad›k. Zaman birçok fleyin ilac› oldu¤u gibi, ayn› za-
manda e¤itici ve ö¤reticidir. Yeter ki, ders almay› bilelim. Yük-
sek enflasyon, hükümet krizleri, birbiri ard›na gelen Körfez kriz-
leri ve birçok olay, bizlere çok fley ö¤retti. Art›k, ne zaman sert
duraca¤›m›z›, ne zaman e¤ilece¤imizi çok iyi biliyoruz.

Firmam›zda, her y›l›n Kas›m ay› sonlar›na do¤ru hummal› bir
süreç bafllar. O y›l›n bafl›ndan itibaren olan-biten her fley masa-
ya yat›r›l›r. Önce, Aral›k ay› da tahmin edilerek y›ll›k sat›fllar be-
lirlenir. Ard›ndan sat›fl› artan-eksilen ürünler üzerinde durulur.
Sonra gelecek y›l›n tahminleri yap›l›r. Buna, yeni devreye gire-
cek ürünler de eklenince, yeni y›l›n sat›fllar› belirlenmifl olur. Ar-
t›k bizim için tek eksik, ülkemizin ve baflta komflular›m›z›n du-
rumu olmak üzere siyasi ve ekonomik durumlar› tahmin etmek-
ten ibarettir. Gerisi kolayd›r.

Geçen y›l›n sonlar›nda yapt›¤›m›z tahminlerde, seçimler dâ-
hil birçok konuyu düflünmüfltük. Sadece güneydeki komflular›-
m›zda yaflanan üzücü olaylar› tam olarak kestirememifltik. O
nedenlerle de alt ve üst s›n›r olarak belirledi¤imiz tahminlerde,
alt s›n›ra yak›n kald›¤›m›z› gördük. 

Bu konuda bir noktaya da iflaret etmemiz gerekiyor. Özel-
likle birkaç y›l önce yürürlü¤e giren çek yasas›n›n neden oldu-
¤u güvensizlik ortam›, beraberinde afl›lmas› çok zor para darl›-
¤›na neden olmufl ve ödemelerde büyük s›k›nt›lar yaflanmas›na
yol açm›flt›r. Avrupa’ya yaranmak u¤runa yap›lan ve satt›¤› mal
ya da hizmetin bedelini alamayanlar› göz ard› ederken, ald›¤›
mal ya da hizmetin karfl›l›¤› olarak kesti¤i çekin karfl›l›¤›n› öde-
meyen aç›kgözleri ma¤dur sayan bu uygulama, çok say›da if-
laslara yol açm›fl, giriflimcileri büyük ölçüde tedirgin etmek su-
retiyle de yat›r›mlar›n ertelenmesine sebep olmufltur.

2014 y›l› için söylenebilecek tek olumlu geliflme ise, kurlar-
daki art›fl ile aç›klanabilir. Bu sayede ithal ürünlerle rekabet ko-
laylafl›rken, ihracatta art›fl sa¤lanabilmifltir. 

EMAS ad›na, 2015 y›l› için oldukça iyimseriz. Çünkü piyasa-
ya sürülmek için son rötufllar› yap›lan ve kalite onay› bekleyen
çok say›da yeni ürünlerimiz var. Onlar sayesinde ciro baz›nda
büyük bir patlama yaflayabiliriz. Ama yine de temkinli davran-
mam›z gerekiyor. Çünkü ülkemiz tezatlar ve sürprizler ülkesi!
Ne zaman ne olaca¤› önceden kestirilemiyor.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -

mek için neler yapmal›y›z?
Sektörümüzde büyüyen, h›zla geliflen ve yabanc› rakipler-

le yar›flacak boyutlara ulaflan yerli üreticiler bulunmaktad›r.
Her geçen gün globalleflen Dünya’ya ayak uydurabilmek için
her anlamda beklentileri karfl›layabilmek gereklili¤i aflikârd›r.
Gelece¤e ve globalleflmeye odakl› olarak ama mutlak surette
yurtiçinden gerekli deste¤i de alarak yap›lacak yenilikler, sek-

törümüzü Dünya standartlar›na ve hatta çok daha ileriye tafl›-
y a b i l e c e k t i r .

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -

rilerinizden bahseder misiniz?
Hemen her üretim yap›lan sektörde oldu¤u gibi, sektörü-

müzde de en büyük sorun, düflük kaliteli ürünlerin kullan›c› bi-
linçsizli¤iyle birleflmesi sonucu ortaya ç›kan istenmeyen du-
rumlardan bir ders al›namamas› olarak özetlenebilir. Özellikle
kalite ve emniyet odakl› standartlar›n hiçe say›larak ucuz oldu-
¤u için tercih edilen Uzakdo¤u menfleli ürünlerden söz etmek,
san›r›m herkese sorunun kayna¤›n›n en az›ndan bir k›sm›n› gös-
terecektir. Örne¤in asansörlerde “paraflüt” ad› verilen bir emni-
yet sistemi bulunmaktad›r. H›z regülatörünün üzerindeki bir si-
viç vas›tas›yla çal›flan bu düzenek, kabini tutan baflka bir fley
kalmad›¤›nda devreye girmekte ve k›zaklar› s›k›flt›rarak frenle-
mek suretiyle kabinin düflmesini engellemektedir. Bu siviçlerin
ço¤u belki asansörün hizmet ömrü boyunca 1 kez bile kullan›l-
mamakta fakat as›l gerekli oldu¤unda devreye girerek hayat
kurtarmaktad›r. Bu ve benzeri örneklerin bizlere gösterece¤i
üzere; kaliteye verilen önem, öncelik ve belki bir miktar daha
fazla para harcanarak, telafisi mümkün olmayacak sorunlar›n
do¤mas›na engel olabilmektedir. Ama olay› sadece ürün ve/ve-
ya ürünlerle s›n›rlamak çok da do¤ru olmasa gerek, neticede
hemen her konuda oldu¤u gibi çözümün insano¤lunun kendi-
sinde oldu¤unu ve önceli¤in e¤itim ve bilgilendirme oldu¤unu
belirtmek gerekmektedir.

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek ve
sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?

Kentsel dönüflüm sayesinde plânl› yap›laflma sa¤lan›rken,
Elektrik sisteminin alt yap›s›n› da düzgün kurmak gerekmek-
tedir. Elektrik da¤›t›m firmalar›n›n özelleflmesi sonucu firmala-
r›n gayretleriyle mucize say›labilecek flekilde ayakta kalan fle-
bekelerde, iyi bir otomasyon ve Scada sistemi kurulmufltur.
EMAS olarak, özellikle kentsel dönüflüm sürecine katk›da bu-
lunmay› hedefleyerek sektörümüzü yak›ndan ilgilendirebile-
cek, ECKR ad›n› verdi¤imiz, iki otomat geniflli¤indeki, elektri-
¤in ilk geldi¤i anda, voltaj›n gerekli seviyenin alt›nda ya da üs-
tünde olmas› durumunda devreyi kesen, cihazlar›m›z›n kulla-
n›lmas›n›n önem arz etti¤ini düflünmekteyiz. Bu cihazlar›m›z-
da zaman öteleme fonksiyonu da bulunmaktad›r. Örne¤in
elektrik geldi¤inde apartmanda önce 1.katlar, 0,5 sn sonra 2.
katlar›n ve daha sonra ayn› aral›klarla di¤er katlar›n elektrik al-
mas› ayarlanabilmektedir. Bu flekilde bir uygulama flebekeye
binen ani yükü yumuflatacakt›r. Da¤›t›m firmalar›n› büyük
masraflardan kurtarabilecek olan bu cihazlar›n uygulanmas›-
n›n avantajlar›n›n göz önünde bulundurularak kullan›m›n flart
koflulmas› gerekece¤i kanaatindeyiz.  
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2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti.
Belirledi¤iniz hedeflere ulaflabildiz mi?
2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?

P
hilips farkl› stratejik alanlarda 40’a yak›n ifl kolunda faali-
yet gösteren büyük bir teknoloji flirketidir. Bu ifl kollar›n›n
yar›s›ndan fazlas›nda da dünya lideriyiz. 120 y›l önce ilk

Philips ampulü üretti¤imiz günden bu yana inovasyon ve insan
odakl› yaklafl›m Philips’in temel tafl› olmufltur. Philips olarak viz-

Hakan PAYZUN: PHILIPS AYDINLATMA 

‘Türkiye’de Mevcut 7 Milyon
Konvansiyonel  Yol  Ayd›nlatma

Armatürünün K›sa ve Orta Vadede 
LED’e Dönüflümü Gündemde’
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Kuruldu¤u günden beri inovasyon ve insan odakl› yaklafl›m› ile ayd›nlatma ürünleri üreten
ve konusunda dünyan›n lider firmalar›ndan birisi olan Philips Ayd›nlatma’n›n Türkiye
Pazarlama Direktörü Hakan Payzun ile sektörümüzde yaflanan geliflmeleri de¤erlendirdik.



yonumuzu 2025 y›l›na kadar her y›l 3 milyar insan›n hayat›n› iyi-
lefltirmek olarak tan›mlad›k. 2015 y›l›nda da hem küresel ölçek-
te hem de Türkiye özelindeki hedefimiz insanlar›n hayat›n› iyi-
lefltiren inovasyonlar ile büyümemizi sürdürmek ve performan-
s›m›z› art›rmak. Önümüzdeki dönem Türkiye özelindeki stratejik
planlar›m›z aras›nda pazardaki yeteneklerimizi güçlendirerek li-
derlik alanlar›m›z› geniflletmek, tüm sosyal paydafllar›m›za art›
de¤er yaratacak ürün ve çözümleri sunmak için müflteri odakl›
ve operasyonel mükemmelli¤i temel alan  “Accelerate” ifl mo-
delimizi gelifltirmek yer al›yor. 

Sektörümüzü yak›ndan bilen
birisi olarak bize sektörümüzle ilgi -
li k›sa bir de¤erlendirmede bulunur
musunuz? Dünya ile karfl›laflt›rd› -
¤›m›zda sektörümüz olmas› gere -
ken yerde mi? E¤er de¤ilse dünya
ölçe¤inde bir sektör olabilmek için
neler yapmal›y›z?

Ayd›nlatma özelinde bakarsak,
sektör flehirlerdeki nüfus art›fl› ve ar-
tan enerji ihtiyac› gibi global trendler-
le paralel etkin bir büyüme gerçeklefl-
tiriyor. Uzun ömrü ve sa¤lad›¤› enerji
verimlili¤i ile LED teknolojisi, tüm
dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de
sektöre damgas›n› vurmufl durumda.
Kapasite, kalite ve ürün çeflitlili¤i aç›-
s›ndan h›zla geliflen ayd›nlatma sek-
törü, yeni ve geliflmifl bir teknoloji
olan LED’e yönelerek büyüme süre-
cini h›zland›rd›. Ayd›nlatma alan›nda
önümüzdeki dönemde LED’in ciddi bir paradigma de¤iflikli¤ine
yol açmas› beklenirken, 2015 gibi yak›n bir tarihte piyasan›n en
az yüzde 50’sinin LED’e geçmesi ve bu oran›n 2020’de yüzde
75’e ulaflmas› öngörülüyor. Türkiye’de LED dönüflümü konu-
sunda hem endüstriyel tüketicilerde, hem de son kullan›c›larda
bir bilinç oluflmaya bafllad›. LED dönüflümü konusunda Türki-
ye’de flu anda en ciddi çal›flma yap›lan alanlardan birisi de yol
ayd›nlatma uygulamalar›. Türkiye’de mevcut 7 milyon konvan-
siyonel yol ayd›nlatma armatürünün k›sa ve orta vadede LED’e
dönüflümü gündemde. 

Uluslararas› Enerji Ajans›n›n tahminlerine göre 12,7 milyar
TEP olan dünya birincil enerji talebinin mevcut enerji politikala-
r› ile devam edilmesi durumunda 2035 y›l›nda yüzde 50 oran›n-

da artarak 18,7 milyar TEP’e ulaflmas› bekleniyor. 
Ülkemizde de son 10 y›lda birincil enerji tüketimi yüzde 50

oran›nda artt›. Artan bu talebi karfl›lamak üzere enerji yat›r›mla-
r›n›n da artt›¤› ülkemizde enerji verimli ayd›nlatmaya geçifl çok
önemli bir gündem maddesi. Philips olarak biz de liderli¤ini üst-
lendi¤imiz LED teknolojisi ile sundu¤umuz enerji verimli ürün ve
teknolojiler arac›l›¤›yla, tüm sosyal paydafllar›m›za kazanma f›r-
sat› sunuyoruz.

3-Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -

rilerinizden bahseder misiniz?
Özellikle LED konusunda herhangi

bir LED spesifikasyonu olmamas› ne-
deniyle Türkiye pazar›nda ne yaz›k ki
kalitesiz ve standarda uygun olmayan
ürünlerin piyasaya ç›kmas›na neden
oluyor. Bu durum ise bizim rekabet
konusunda s›k›nt› yaflad›¤›m›z bir ko-
nu. Belirli standarda uygun olmayan
ürünlere yönelik çözüm önerimiz ise
enerji bakanl›¤› vas›tas›yla uluslararas›
standartlara uygun bir LED spesifikas-
yonunun haz›rlanmas› ve yeni al›mlar›n
bu standartlara uygun olarak al›nmas›-
n›n sa¤lanmas› yönünde. Aksi halde
Türkiye’de LED kirlili¤i de artacakt›r. 

Son zamanlarda ülkemizin de¤i -
flik flehirlerinde kentsel dönüflümle
ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Bu -
radan hareketle Kentsel Dönüflüm
sektörümüzü nas›l etkileyecek ve

sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?
Elektrikte ileri teknoloji kullan›m›n artmas› ve ‹nflaat sektörü-

nün son y›llardaki geliflimiyle birlikte; konut, otel, al›flverifl mer-
kezleri, hastane, okul gibi yap›larda iç mekân tasar›mlar›na veri-
len önemin artmas›, ayd›nlatma sektörüne duyulan talebi art›r›-
yor. Ayn› zamanda mekânlarda esteti¤e verilen önemin yan›nda
enerji tasarrufu sa¤lamaya yönelik çal›flmalar da ihtiyac› art›ran
unsurlar›n bafl›nda geliyor. Bu nedenle 2014 y›l›n› ayd›nlatma
sektörü aç›s›ndan oldukça iyi bitece¤ini, sektördeki büyümenin
sürece¤ini, özellikle enerji verimli ayd›nlatma çözümlerine dönü-
flüm kapsam›nda pazarda hareketlilik olaca¤›n› öngörüyoruz. 

Ayd›nlatma alan›nda önümüzdeki
dönemde LED’in ciddi bir paradigma
de¤iflikli¤ine yol açmas› beklenirken,
2015 gibi yak›n bir tarihte piyasan›n en
az yüzde 50’sinin LED’e geçmesi ve bu
oran›n 2020’de yüzde 75’e ulaflmas› ön -
görülüyor. Türkiye’de LED dönüflümü
konusunda hem endüstriyel tüketiciler -
de, hem de son kullan›c›larda bir bilinç
oluflmaya bafllad›. LED dönüflümü ko -
nusunda Türkiye’de flu anda en ciddi
çal›flma yap›lan alanlardan birisi de yol
ayd›nlatma uygulamalar›. Türkiye’de
mevcut 7 milyon konvansiyonel yol ay -
d›nlatma armatürünün k›sa ve orta va -
dede LED’e dönüflümü gündemde. 
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Panasonic için V‹KO neden ilgi çekiciydi? 

H
er ne kadar tüm dünya Panasonic ‘i iflitsel ve görsel
elektronik cihazlarla tan›m›fl olsa da Panasonic ilk ola-
rak t›pk› V‹KO gibi elektrik tesisat malzemelerinin üreti-

mi ile faaliyetlerine bafllam›flt›r. Elektrik tesisat malzemeleri ise
Panasonic’e ba¤l› olarak ekolojik ürün ve çözümler sunan Eco
Solutions flirketimizin ürün gam›nda yer almaktad›r. Ben de bu
flirkette bulunuyorum. Eco Solutions flirketine ba¤l› bulunan
elektrik anahtar› ve priz ifl alan›nda Panasonic dünya ikincisi
olup, Asya ülkelerinde ise pazar lideri konumundad›r. Tayvan,
Vietnam, Filipinler, Endonezya, Japonya, Kore ve Tayland gibi
ülkelerde pazar lideri oldu¤umuzu söylemeliyim.

Bununla beraber orta ve uzun vadede hedefimiz, Asya’n›n
bat›s›nda,  Avrupa ve Afrika’da da zirveyi ele geçirmekti. Bu ne-
denle bu sektörde güçlü bir partner bulma aray›fl›na girdik. Bu

aray›fl bizi Türkiye’deki konumu çok stratejik bir öneme sahip
olan V‹KO ile buluflturmufl oldu. Hedefimiz ise 2018 y›l›nda
elektrik anahtar› ve priz sektöründe dünyada 1 numara olmak.
Bu vizyonun ard›nda yatan anlam ise 2018 y›l›n›n bizim için bü-
yük bir öneme sahip olmas›; çünkü 2018’de Panasonic olarak
100. y›l›m›z› kutlayaca¤›z. 100. y›l›m›zda, kuruluflumuzda baflrol
oynayan ürün gruplar›nda dünya lideri olmay› arzu ediyoruz. V‹-
KO için yapt›¤›m›z bu yat›r›m ile Afrika, Orta Do¤u ve Avru-
pa’daki pazar pay›m›z› art›rmay› hedefliyoruz. Japonya, konum
itibar› ile Asya’n›n en do¤usunda, Türkiye ise en bat›s›nda yer
al›yor.  Asya’n›n her iki ucunda yer alan bu iki önemli ülkenin li-
der kurulufllar› olarak ortak vizyona do¤ru hedeflenmek ve sek-
törümüzde pazar liderli¤ini elde etmek istiyoruz.

Büyüme plan›n›z nedir? Finansal olarak 2014 y›l›n›n
sizin için karl› geçti¤ini söyleyebilir misiniz?

Mr.Toshihide AR‹‹: V‹KO BY PANASON‹C

‘Üretti¤imiz Ürünlerin %60’›n› Yurt ‹çine,
%40’›n› ‹se Yurt D›fl›na Sat›yoruz.’

S

Elektrik Perpa Dergisi Ocak 201568

2018 y›l›nda elektrik anahtar› ve priz
sektöründe dünyada 1 numara olma -
y› hedefleyen Viko by Panasonic’in
Yönetim Kurulu Baflkan› Mr.Toshihi -
de Arii dergimize Viko by Panaso -
nic’in hedefleri ile ilgili aç›klamalarda

bulundu.
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‹stanbul Sanayi Odas›’n›n 2013 verilerine göre ilk 500 büyük
sanayi kuruluflu listesinde geçen y›la göre 10 s›ra daha yükse-
lerek 318’inci s›raya yerlefltik. 2014 y›l›nda Rusya ve Ukrayna
pazarlar›ndaki politik krizlerden kaynakl› daralmaya ra¤men bu
ülkelerdeki pazar pay›m›z› koruyaca¤›m›z›; Türkiye, Avrupa, As-
ya,  Ortado¤u ve Afrika pazarlar›nda ise büyüme oran›m›z›n ise
15%’in üzerinde olaca¤›n› öngörmekteyiz. 

Türkiye’nin yap› marketlerindeki büyüme potansi -
yelini nas›l görüyorsunuz? Bu büyümenin sizin sektö -
rünüzü de kamç›lamas›n› bekliyor musunuz?

Yap› marketlerinin Türkiye için asl›nda halen yeni bir kavram
oldu¤unu söylemek mümkün. Ancak son y›llarda dünyaca ünlü
yap› marketlerinin Türkiye’de konumlanmas› tüketicilerin ilgisi-
nin bu alanlara do¤ru yo¤unlaflmas›nda da etken oldu.  Tüketi-
ciler art›k geleneksel kanallar yerine yap› marketlerini de tercih
eden bir al›flkanl›¤a sahipler. Yap›lan bir araflt›rmaya göre Tür-
kiye’de 20 milyar dolarl›k ”Yap› Malzemeleri Pazar›” var. Yap›
marketi zincirlerinin ise bu pazardan yüzde 20 dolaylar›nda pay
ald›klar› tahmin ediliyor. Pazar›n di¤er bölümünü de daha küçük
ölçekli yap› marketleri ile geleneksel nalburiye sektörü aras›nda
paylafl›lmakta. Art›k yeni nesil bir tüketici grubu ile karfl› karfl›ya
oldu¤umuz bu dönemde yap› marketlerine olan ilginin de gide-
rek artaca¤›n› rahatl›kla söyleyebiliriz. Bu durum sektörümüz
için de geçerli olup; elektrik anahtar ve prizi gibi son kullan›c›la-
ra hitap eden, giderek dekorasyonun önemli bir unsuru haline
gelen ürünlerimiz ile müflterilerimizin s›cak temas kuraca¤›
alanlardan birisinin de yap› marketleri olaca¤›n› düflünmekteyiz.

Türkiye’den kaç ülkeye ürün ihraç ediyorsunuz?
V‹KO, bugün itibar› ile sektöründe Türkiye’nin en büyük ku-

ruluflu ve aç›k ara pazar lideri konumundad›r.  Y›ll›k 100 milyon
adet üretim kapasitesine sahip ve alan›nda dünyan›n en gözde
örnekleri aras›nda gösterilen endüstriyel tesislerimizde elde et-
ti¤imiz ürünlerin %60’›n› yurt içine, %40’›n› ise yurt d›fl›na sunu-
yoruz. 25,000’in üzerindeki farkl› ürünü Afganistan’dan ‹sveç’e,

Rusya’dan Angola’ya kadar uzanan genifl bir co¤rafya üzerin-
de, 70’den fazla ülkeye ihraç etmekteyiz. Türkiye’nin yan› s›ra
Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, K›rg›zistan, Gürcistan, Koso-
va ve Angola gibi ülkelerde pazar lideri olmam›z›n gurur ve mut-
lulu¤unu yafl›yoruz.

Planlar›n›z aras›nda Türkiye’de bir ‹novasyon veya
Ar-Ge Merkezi kurmak var m›?

V‹KO, kuruldu¤u günden bu yana Ar-Ge ve tasar›m çal›fl-
malar›n› odak noktas› olarak görmüfl ve bu alana ayr› bir önem
vermifl bir kurulufl.  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤› taraf›n-
dan da onayl› ve de¤erli ç›kt›lar üreten bir Ar-Ge merkezine sa-
hip. V‹KO AR-GE Merkezi, inovasyon boyutlar› yüksek, TÜB‹-
TAK destekli TEYDEP projeleri ve üniversite-sanayi ifl birli¤i
kapsam›nda San-Tez projeleri gerçeklefltirmeye devam etmek-
te. Bu alandaki enerjimizi halen 63 çal›flan›m›z›n hizmet verdi¤i
ve ciromuzdan % 3 civar›nda pay ay›rd›¤›m›z bu de¤erli merke-
zin daha da geliflimi için harcayaca¤›z. ‹novasyon ise kuruluflu-
nun 100. y›l›na denk gelen 2018’de elektronik sektörünün “1
numaral› çevreci inovasyon flirketi” olmay› hedefleyen Panaso-
nic için çok önemli bir kavram. Bu rekabetçi ortamda avantaj
sa¤lama, fark yaratma ve yeni de¤erler üretme ad›na olmazsa
olmazlardan. V‹KO’da 2010 y›l›ndan bu yana faydalar› ölçülebi-
len de¤erler üretmek ve rekabet avantaj› sa¤lamak amac›yla
INNOV‹KO projesini yürütmekte. Çal›flanlar›m›zca inovasyonun
anlafl›lmas›, inovatif fikirlerin üretilmesi ve tart›fl›lmas›, böylelikle
yenilikçili¤imizin sürdürülebilirli¤ini sa¤lamay› amaçlayan bu
projeyi çok anlaml› bulmaktay›m. Hatta geçti¤imiz bir y›l içeri-
sinde bu projemiz, Yenilikçilik ve ‹novasyon Kültürü Yaratma
Baflar› Ödülü’ ne ve ard›ndan da ‹SO ‹novasyon Büyük Ödü-
lü’ne lay›k görüldü. Bu baflar›lar inovasyonu kurulufl DNA’m›za
yerlefltirmek ad›na ne kadar do¤ru bir yolda oldu¤umuzun da
göstergesidir. Önümüzdeki süreçte Panasonic’in inovasyon
alan›ndaki deneyim ve yetkinliklerini V‹KO’ya da aktararak geli-
flimimizi sürdürmek istiyoruz.
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K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

V
estel LED Ayd›nlatma olarak yaklafl›k 3 senedir
ayd›nlatma sektöründeyiz. Ürünlerimiz Türkiye’de,
Manisa’daki Vestel City’de üretiliyor. Yurtiçi sat›fl›n

d›fl›nda ihracat da yap›yoruz. AR-GE çal›flmalar› da Vestel
City’de Türk mühendisler taraf›ndan yürütülüyor. Vestel LED
Ayd›nlatma ürünleri portföyümüzde LED panel, LED downlight,
LED lamba, LED tüp, LED sokak ayd›nlatmas›, LED etanj, LED
yüksektavan ve LED lineer ayd›nlatma ürünleri bulunuyor.

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz

hedeflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?
2014 y›l› Vestel LED Ayd›nlatma için güzel bir seneydi.

Ürün gam›m›z› geniflleterek hem iç hem de d›fl mekân
ayd›nlatmalarda baflar›l› projeler gerçeklefltirdik. Pek çok
“ilk” e de 2014 y›l›nda imza att›k.  Örne¤in son tüketiciye
yönelik lamba grubumuzla art›k tüketicilerimizin evlerinde de
var›z. Sürekli olarak büyüyoruz. 2014 y›l›nda Frost&Sullivan
araflt›rma firmas›n›n yapt›¤› araflt›rmaya göre LED Ayd›nlat-
ma sektöründe pazar lideri oldu¤umuz aç›kland›. Bu bizim
için büyük bir gurur kayna¤› oldu.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sek -
törümüzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur
musunuz? Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz
olmas› gereken yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir
sektör olabilmek için neler yapmal›y›z?

Türkiye’de LED ayd›nlatma pazar› çok genifl ve yüksek
bir potansiyele sahip. Hem Türkiye’nin hem de dünyan›n
gelece¤inin enerji verimlili¤i yüksek LED ayd›nlatma
teknolojisinde oldu¤una inan›yoruz. Fakat flu an ülkemizde

LED ayd›nlatma kullan›m›n› Avrupa ile k›yaslad›¤›m›zda
geride kald›¤›m›z› söyleyebiliriz. Bu aç›dan Enerji
Bakanl›¤›’n›n kararnamesi ile sokak ayd›nlatmas›nda
gerçekleflecek LED dönüflümünü çok olumlu bir ad›m olarak
görüyoruz. LED ayd›nlatma armatürleri ile de¤ifltirilecek 15
milyon sokak armatürü ülkemize yüzde 60’a varan enerji
tasarrufu sa¤layacak.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de sorunlar›
var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öneri -

lerinizden bahseder misiniz?
fiu an LED ayd›nlatma sektörünün en büyük s›k›nt›s›n›n,

sektörel standartlar›n istenilen düzeyde olmamas›ndan kaynakl›
kontrolsüz LED ayd›nlatma ithalat› oldu¤unu görüyoruz. Bu
durum, kalitesiz ürünlerin pazara girmesine ve tüketicinin
güvenin sars›lmas›na neden oluyor. Biz Vestel olarak büyüme
ve geliflmenin dünya standartlar›na uygun gerçeklefltirilmesi
gerekti¤ine inan›yoruz. Amac›m›z, Türkiye LED ayd›nlatma sek-
töründe kaliteyi oturtmak, ürün ve ithalat standartlar›n›n belir-
lenerek pazarda kaliteli ürünlerin yer almas›n› sa¤lamak.
Standartlar›n oluflturulmas›, kontrolsüz ithalat›n önüne geçilme-
si ve LED ayd›nlatma kirlili¤inin engellenmesi için sektöre
rehberlik edecek bilimsel çal›flmalar› destekliyoruz.

Tunç GÖZ: VESTEL LED Ayd›nlatma Sat›fl Pazarlama Müdürü

‘Türkiye’de LED Ayd›nlatma Pazar› Çok
Genifl ve Yüksek Bir Potansiyele Sahip’
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3 sene önce kurulan ve 2014 y›l›nda
Frost&Sullivan araflt›rma firmas›n›n yapt›¤›
araflt›rmaya göre LED Ayd›nlatma sektö -
ründe pazar lideri oldu¤umuz aç›klanan
Vestel LED Ayd›nlatma Sat›fl Pazarlama
Müdürü Tunç Göz ile LED ayd›nlatma sek -
törünü konufltuk.
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K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

H
es Kablo olarak çat›s› alt›nda bulundu¤umuz Boydak
Holding’in yönetim de¤erleri ve kurallar› alt›nda organi-
zasyon yap›m›z› flekillendiriyoruz. 1974 y›l›nda enerji

kablolar› üretmek üzere kurulan Hes Kablo olarak, sektördeki

S
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1974 y›l›nda enerji kablolar› üretmek üzere kurulan
ve flu anda dünyan›n 125 ülkesine ihracat yapan ve
sektörünün önde gelen firmalar›ndan birisi olmay›
baflaran Hes Kablo’nun Genel Müdür Ticari

Yard›mc›s› fiükrü Kakillio¤lu ile Hes Kablo’yu ve
sektörümüzü konufltuk.

fiükrü KAK‹LL‹O⁄LU: HES KABLO

‘HES Kablo Olarak Ürünlerimizi 
Dünyan›n Her K›tas›ndan 125 Ülkeye

‹hraç Ediyoruz.’
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40 y›ll›k tecrübemizle ve yapt›¤›m›z yat›r›mlarla bugün fiber op-
tik kablo, bak›r haberleflme kablosu, enerji kablosu, yüksek ge-
rilim enerji kablosu, alüminyum iletken, emaye bobin teli üreti-
miyle kablo ve tel sektörüne hizmet veriyoruz. 

Hizmet verdi¤imiz kablo sektöründe en bilinen ve tercih edi-
len marka olmam›z›n arkas›nda sektörün ihtiyaçlar›n› yak›ndan
takip ederek uygun ve kaliteli ürünleri müflterilere sunmam›z›n
yan› s›ra kablo üretiminin temel hammaddelerinden olan bak›r
ve alüminyum filmaflin üretimini, dolgu/k›l›f/izole gibi maddele-
rin hammaddesi olan PVC ve HFFR granül üretimini, paketleme
malzemeleri olan makara, sand›k, palet gibi malzemelerin üre-
timini kendi entegre tesislerimizde üretmemizin de önemli kat-
k›s› bulunuyor. Son yay›nlanan ‹SO 500 liste-
sinde geçen y›lki yerimizi koruyarak yeniden
65’inci s›rada yer ald›k. Bu liste ile Hes Kablo
olarak Türkiye kablo üreticisi liderli¤imiz bir
kez daha tescillendi. 2004 y›l›ndan bu yana 10
y›ld›r üst üste kablo sektörünün lideri olarak
‹SO listesindeki yerimizi koruyoruz.

2-2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti.
Belirledi¤iniz hedeflere ulaflabildiniz mi? 2015
y›l›ndan beklentileriniz neler?

Bu y›lsonunda hedefledi¤imiz ciro rakam›
bir önceki y›la göre yüzde 10 büyüme kayde-
derek 1 milyar 300 milyon TL’ye ulaflmak. ‹stikrarl› büyümemi-
ze devam ederek 2015 y›l›nda da hemen hemen ayn› büyüme-
yi yakalamay› hedefliyoruz. Kablo olarak ürünlerimizi dünyan›n
her k›tas›ndan 125 ülkeye ihraç ediyoruz. Bölgemizde ve kom-
flu ülkelerde yaflanan savafl ve istikrars›zl›klara ra¤men bu y›l
150 milyon dolar›n üzerinde bir ihracat yapm›fl olaca¤›z. fiu an-
da yüzde 30 seviyelerinde olan ihracat oran›m›z› orta vadede ci-
romuzun en az yüzde 50’sine ç›karmak öncelikli hedefimiz.

Bunun yan›nda 70 ton olan günlük alüminyum filmaflin üre-
tim kapasitemizi yeni tesisimizin devreye girmesiyle günlük 150
tona ç›kard›k. Öte yandan özellikle yüksek gerilim hatlar› kablo-
lar›nda üretim art›fl› söz konusu oldu¤undan yüksek gerilim
kablosu üretti¤imiz 2 CV hatt›m›za ek olarak üçüncü hatt› bu-
günlerde devreye ald›k. Ayr›ca yeni ürünümüz Solar kablolar› da
piyasaya sunmufl olman›n heyecan›n› tafl›yoruz.

3-Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü-
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz? Dünya
ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken yerde mi?
E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabilmek için neler
y a p m a l › y › z ?

Di¤er birçok alanda oldu¤u gibi, kablo standard› konusun-
da ülkemizde ciddi bir eksiklik oldu¤unu söyleyemeyiz. Temel
s›k›nt› baz› firmalar›n maliyeti düflürmek ad›na bilinçli olarak
standart d›fl› ürünleri piyasaya sürmesi ve kullan›c›lar›n fiyat
odakl› tercih yaparak bu ürünleri talep etmesinden kaynaklan›-
yor. Ayr›ca birçok durumda kabloyu sat›n alan kifliyle (müteah-
hit), kabloyu kullanacak kiflilerin farkl› olmas› da marka olmufl
kablo üreticilerini rahats›z eden konular aras›nda yer al›yor.
Çünkü siz ürününüzün kalitesini ve performans›n› yükseltmek

için çal›flarak bu u¤urda ciddi maliyetlere katlan›rken, sat›n al-
ma yapan firman›n asgari kriterlerini sa¤layan tüm markalar
aras›ndan en ucuz olan› tercih etmesi ciddi bir paradoks olufl-
t u r u y o r .

Bunun yan›nda kablo standartlar›m›z›n Avrupa düzeyinde
oldu¤unu belirtirken piyasa denetimi, mevzuat ve yapt›r›mlar
aç›s›ndan maalesef ayn› fleyleri söylemek mümkün de¤il. An-
cak bu s›k›nt›lar›n zaman içerisinde kullan›c›lar›n da bilinçlen-
mesiyle azalaca¤›n› düflünüyor ve umuyoruz.

4-Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de sorun-
lar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm önerileriniz-
den bahseder misiniz?

Kablo sektörü mevcut üretim kapasitesi-
nin, talebin çok üzerinde olmas› nedeniyle re-
kabetin çok fazla oldu¤u ve buna ba¤l› olarak
karl›l›klar›n minimum seviyelere indi¤i bir sek-
tör olarak göze çarp›yor. ‹SO ilk 500 ve ikinci
500 listelerine de bak›ld›¤›nda, kablo firmalar›-
n›n yüksek ciro rakamlar›na karfl›l›k çok düflük
karl›l›k oranlar›nda çal›fl›yor olmalar› bu duru-
mun en büyük kan›t›d›r. Karl›l›klar›n düflük ol-
mas›n›n bir di¤er nedeni de standart d›fl› üre-
tim yapan firmalar›n, kalitesiz ve ucuz ürün sa-
tarak piyasay› daha da afla¤› çekiyor olmas›…

E¤itim seviyesinin yükselmesi, kullan›c›lar›n bilinçlenmesi ve
al›m yapan firmalar›n kurumsallaflmas› süreçlerine paralel ola-
rak standart d›fl› üretim yapan firmalar›n piyasadan elenece¤i
ve karl›l›k-rekabet noktas›nda daha makul seviyelere gelinece-
¤ini ümit ediyoruz.

5-Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hareketle
Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek ve sektörü-
müze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?

Bilindi¤i gibi inflaat sektörü kendisiyle birlikte di¤er alanlar›
da etkileyen en büyük sektör konumunda… Hem kentsel dönü-
flüm hem de markal› konut sektörü Türkiye’de geliflmeye de-
vam etti¤i sürece di¤er sektörlerde bundan olumlu flekilde etki-
lenecektir. Kablo sektörünün de bundan etkilenmesi tabii ki çok
do¤al… Markal› konut ya da kentsel dönüfl ile yap›lan konutlar
modern dünyaya uygun ve hem güvenlik hem de teknolojik ba-
k›mdan donan›ml› yap›lar. Bu yap›lar infla edilirken kablo sektö-
ründe olumlu etkiler oluflturdu¤u aflikârd›r.
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2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti.
Belirledi¤iniz hedeflere ulaflabildiz mi?
2015 y›l›ndanbeklentileriniz neler? 

F
i r m a m › z › n özellikle sektöre yeni ürünlerini sunmufl oldu-
¤u 2014 y›l›, ürünlerimizin yer ald›¤› yeni projelerde per-
formans›n› kan›tlamas› ve geliflme sürecini tamamlamas›

aç›s›ndan son derece verimli geçmifltir. Bunun sonucunda, tüm
ürünlerimizin yer ald›¤› proje konseptine geçifl için ciddi aflama-
lar kaydedilmifltir. 2015 y›l›nda da özellikle yurtiçi prestijli proje-
lerde yer almaya devam ederek hak etti¤imiz noktaya ulaflm›fl
olaca¤›m›za inan›yoruz.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde

bir sektör olabilmek için neler yapmal›y›z? 
Sektörümüzde yurtiçi ve yurtd›fl› çal›flma

farkl›l›klar›n›n ortadan kalkmas› ülkemiz men-
faatleri aç›s›ndan çok önemlidir. Zaman›m›z›
ve kaynaklar›m›z› katma de¤eri yüksek, kali-
te odakl› ürün ve çözümler için kullanmal›y›z.
Bu sayede teknoloji ve çözümler ihraç eden
konumumuzu daha da ileriye götürme flans›
edebilece¤imiz bir gerçektir. Önceli¤imizi
mevcut ürün ve çözümlerimizin üzerinde ya-
p›lacak AR-GE ve iyilefltirmelere ay›rarak
flimdiye kadar edindi¤imiz tecrübeleri kullan-
mam›z zaman ve maddi anlamda katk› sa¤-
layacak bir strateji olacakt›r. Ayr›ca, bunun
bir maraton ve uzun soluklu bir çal›flma oldu-
¤u düflünülerek tüm teknolojik geliflmeler ve
gidiflat yak›ndan takip edilerek yeni aç›lacak
ifl kollar›na en bafl›ndan dahil olmak zaman

ve geri dönüfller aç›s›ndan önem arz etmektedir.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -

rilerinizden bahseder misiniz? 
Sektörümüzün en önemli önceliklerinden birisi üretim mali-

yetleri ve talebin buna paralel olmamas›d›r. Yani talep edilen
ürün ve çözümlerin karfl›lanabilmesi için takip edilecek kalite ve
kriterlerin elde edildi¤i üretim maliyetlerinin uyuflmamas› halin-
de düflük karl› ve düflük kalitede tercihlerin yap›lmas› zorunlu
hale gelmekte, bu da uzun vadede arz talep sürecine ve tüm
yan unsurlar›na olumsuz yans›maktad›r. ‹fl güvenli¤i eksikleri ve
kazalar da bunlardan bir tanesidir. Bu konuda belirlenecek ka-
lite ve standartlar›n s›k› takip edilmesi ve hiçbir esnekli¤in tan›n-
mas› halinde gerek sektör karl›l›¤› gerekse uzun soluklu sürdü-
rülebilirlik kolayca sa¤lanabilecektir.

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor.
Buradan hareketle Kentsel Dönüflüm sektö -
rümüzü nas›l etkileyecek  ve sektörümüze
getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz? 

fiehirleflme çok genifl anlamda de¤erlendi-
rilmesi gereken bir konu iken sadece binalaflma
olarak de¤erlendirmesi yanl›fl› üzerine gidiliyor
olmas› gelecek için son derece vahimdir. Bu-
nun haricinde kentsel dönüflüm ile elde edile-
cek ifl hacmi kendini hali haz›rda göstermeye
bafllam›flt›r. Bu ifl hacmi içerisinde elektrik-elek-
tronik daha da önemli hale gelmifltir ve özellikle
enerji da¤›t›m›, izlenmesi ve kontrolü ile birlikte
enerji verimlili¤inin de dikkate al›nmas› ile daha
kaliteli ve katma de¤eri yüksek ürün ve çözüm-
lerle sürecin ilerlemesi sektörümüze teknolojik
faydalar sa¤layacakt›r.

M.Serdar fiALCI: GERSAN Ürün Pazarlama Müdürü: 

‘2015 Y›l›nda Özellikle Yurtiçi 
Prestijli Projelerde Yer Almaya 

Devam Ederek Hak Etti¤imiz Noktaya
Ulaflm›fl Olaca¤›m›za ‹nan›yoruz.’
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2014 y›l›nda, ürünlerinin yer ald›¤› yeni projelerde performans›n› kan›tlayan Gersan’›n Ürün
Pazarlama Müdürü M.Serdar fialc› ile Gersan’›n hedeflerini ve sektörü konufltuk.
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K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

F
irmam›z Seval Kablo 1980  y›l›nda Denizli de enerji kab-
lolar› üretmeye bafllam›flt›r. Bugün 50,000 metrekaresi
kapal› toplam 70,000 metrekare bir alanda bulunan ve

birbirine entegre 6 fabrikas›nda Tesisat Kablolar›, 0,6/1 kV Al-
çak Gerilim Kablolar›, Yang›na Dayan›kl› Profire Halogen Free
Kablolar›, Çelik z›rhl› ve Bak›r Konstanrik Ekranl› Enerji Kablola-

r›,Yer Alt› ve Havai Hat Alüminyum Kablolar›,Trafik Sinyal ve
Havaalan› Pist Ayd›nlatma Kablolar›,Ya¤a ve Hidrokarbona Da-
yan›kl› Kontrol Kablolar› ve Proje Bazl› Özel Kablolar olmak üze-
re  100’ün üzerinde Kablo çeflidi üretmektedir. Seval Kablo
2015 Ocak ay› itibariye son yat›r›m› olan Orta Gerilim Fabrikas›-
n› hizmete açarak 42 Kv ya kadar olan tüm Orta Gerilim Bak›r
ve Alüminyum ‹letkenli Kablolar› üretmeye bafllayacakt›r.

Seval Kablo 2008 Y›l›nda kurmufl oldu¤u bak›r üretim tesi-
sinde Dünya’daki en son teknolojiye sahip makineleriyle 8 mm

Deniz KARAMERCAN: SEVAL KABLO

‘ Seval Kablo Türkiye’nin En Büyük
146’nc› ‹hracatç› Firmas› Olmay› Baflard›’
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Dünyan›n 63 ülkesine ihracat yapan, Türkiye’nin en büyük 146’nc› ihracatç› firmas›ndan bi -
risi olan sektöründe Denizli birincisi ve Türkiye üçüncüsü olmay› baflaran Seval Kablo’nun
Genel Müdürü Deniz Karamercan ile Seval Kablo’nun baflar›s›n› konufltuk.
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filmaflinden 0,18 mm tele kadar bak›r inceltme ve 1,000 mmÇ
‘ye kadar kompakl› bak›r büküm ifllemleri yapabilmektedir. Se-
val Kablo bu tesisinde 42,000 Ton bak›r inceltme ve iletken üre-
tim kapasitesine sahiptir. Seval Kablo 1998 y›l›nda kurmufl ol-
du¤u ve 2014 y›l›nda yapm›fl oldu¤u büyük yat›r›mlar ile gelifl-
tirdi¤i PVC üretim tesisinde y›ll›k 75,000 Ton PVC ve HFFR gra-
nül üretim kapasitesine ulaflm›flt›r.

Seval Kablo kuruluflundan bugüne kadar dünyadaki tüm
sektörel geliflmeleri ve pazarlar› yak›ndan takip ederek ürün
portföyünü gelifltirmifl ve günümüzde 63 ülkeye ihracat yapan
Türkiye’nin en büyük 146’nc› ihracatç› firmas› sektöründe De-
nizli birincisi ve Türkiye üçüncüsü olmay› baflarm›flt›r. Tüm ya-
t›r›mlar›nda oldu¤u gibi ihracatta da önce alt yap› vizyonuyla gi-
rece¤i pazar›n ürünlerini yerinde analiz edip o ülkeye ait kalite
sertifikalar›n› alan ve ülkesinin marka de¤erine katk›da bulunan
Seval kablo befl k›tada hizmet vermektedir.

‹hracat yapt›¤› birçok ülkede kablo pazar›n›n lideri ve en çok
talep edilen markas› olan Seval kablo ürünleri ‹ngiltere, Fransa,
‹talya, Ortado¤u Afrika ve Amerika birleflik Devletleri gibi ülke-
lerde birçok projede tercih edilmifl ve ifl ortaklar›ndan defalarca
teflekkür belgeleri alm›flt›r. Seval kablo ihracat sat›fl organizas-
yonu yine kendi grup firmas› olan Seval export  ile gerçekleflti-
rerek hem üretimde hem de sat›fl da ülkelerin dinamiklerini ta-
leplerini müflteri ve ürün portföyünü finansal yap›s›n› iyi bilen
ekibiyle y›ll›k 75.000 ton kablo üretim ve sat›fl kapasitesine
u l a fl m › fl t › r .

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz hedef-
lere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?

2014 y›l› öngörülerimize paralel bir flekilde cirosal anlamda
% 50, net karl›l›kta % 25 ve kapasite olarak % 30 büyüme ra-
kamlar› ile bizim için gerçekten çok iyi bir y›l oldu. ‹ç piyasa da
bayilik sistemimizin oturmas›, birçok önemli projede yer alan
markam›z Tüprafl gibi birçok sanayi kuruluflunun tek tedarikçi-
si olma baflar›s›n› gösterdi. 2014 y›l›nda Ça¤dafl Kablo A.fi. ola-
rak net ciroda % 40 gibi bir büyüme yaflam›fl bulunmaktay›z ‹h-
racatta ise h›z›m›z› kesmeden devam etti¤imiz çal›flmalar›m›z
ve yat›r›mlar›m›z sayesinde geçen seneye göre % 45 büyüme
sa¤layarakTürkiye Kablo sektörünün ihracatta lideri olma nok-
tas›nda dev bir ad›m atm›flt›r.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü-

müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz? Dün-
ya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken yerde
mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabilmek için
neler yapmal›y›z?

Bu soruya Seval Kablo’ya Dünya’n›n 63 ülkesinden gelen ta-
lepler do¤rultusunda cevap vermek do¤ru olur diye düflünüyo-
rum. Dünya Kablo sektöründe ilk 10’da olan Türk Kablocular›
çok iyi ürünler üretmesine ra¤men katma de¤er bak›m›ndan çok
düflük karl›l›klarla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun en önem-
li sebebi ise arz oran›n›n talepten çok daha fazla olmas›d›r.

‹ç piyasada kablo üretimi ile ilgili yaflanan en büyük sorun
standart d›fl› kablo üretiminin bir türlü önüne geçilememesidir.
Bizler her mecrada bu konuda flikayetlerimizi dile getirsekte ne
yetkili kurumlar›n ne de bizleri temsil eden derne¤in yetersiz ça-
l›flmalar› nedeniyle bu konuya bir türlü çözüm üretilememekte-
dir. Fiyat odakl› al›c›lar›nda çoklu¤u bu ürünlere talebi art›rm›fl
olup bu durum enerji tüketimi ve yang›n tehlikesini en üst düze-
ye ç›karm›flt›r.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de sorunlar›
var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm önerilerinizden
bahseder misiniz?

Sektörel sorunlar›n en bafl›nda gelen haks›z rekabeti bir ön-
ceki soruda san›r›m cevaplad›m. Bunun d›fl›nda ise Ar-Ge ye
yap›lan yat›r›mlar›n azl›¤›, sadece fiyat odakl› sat›fllar yap›lmak
istenmesi üzerine gerekli yat›r›mlara kaynak sa¤lanamamas› ve
katma de¤eri az olan her sektörün yaflam›fl oldu¤u batak risk-
leri. Çözüm tek bir yolla de¤il daha kat›l›mc› ve sektöre yön ve-
ren firmalar›n bir araya gelmesi ile bulunur.  Ne yaz›kki hiçbir fir-
ma bu birlikteli¤e s›cak bakmamaktad›r.

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel dö-
nüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hareketle
Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek  ve sektörü-
müze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?

Kablo yaflam›n her anlan›nda ve her an kullan›lmas› ile za-
ten çok önemli bir unsurdur. Kentsel dönüflüm projeleri de  ay-
n› flekilde kurulucak yeni yaflam alanlar› nedeniyle kablo çok
fazla kullan›lmas› gereken projelerdir. Bu projelerin çoklu¤u ta-
bii ki talebi olumlu yönde etkilemektedir. Ama yine ayn› sorun
devam eder ise yani standart d›fl› ürünlere de kurumlar onay ve-
rirse uzun vadeli katk›s›ndan daha çok zarar verir.

S
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M
u t l u s a n; Elektrik Malzemeleri  Sektöründe 30 y›l› afl-
k›n bir sürede tüketici ihtiyaçlar›n› ve taleplerini dünya
standartlar›nda karfl›lamaya devam etmektedir. Yeni

üretim tesisi ve teknolojik altyap› yat›r›mlar›n› tamamlayan fir-
mam›z 40.000 metrekarelik alanda tüketici nezdinde marka ol-
may› baflarm›flt›r. Ciddi finansa l kaynaklar ay›rarak müflteri
odakl›, e¤itimli personeliyle toplam kalite anlay›fl›n› markas›na
yans›tm›fl, bu anlamda üretiminin yüzde 60’›n› 85’ten fazla ülke-
ye ihraç etmekte yurtiçinde 5000’ni aflk›n yetkili sat›c›s› ve ‹s-
tanbul’da üç ana ma¤azas›yla müflterilerine ulaflmaktad›r. Ürün
gam› içinde anahtar priz serileri, kablo kanal ve aksesuarlar›, w
otomat kutular›, PVC yanmaz spiraller, halojen free spiraller,
polietilen borular, çelik ve izoleli spiraller, sinyal armatürleri ve
ayd›nlatma armatürleri yer almaktad›r. Kalite yönetim sistemini
kuran Mutlusan “Kalite Yetene¤imizdir” sözünden yola ç›karak
TSE ve TSEK, ISO 9001 – 2008 belgelerini, uluslararas› kalite
standartlar›n› uygulamaya dönük çal›flmalar›n› tamamlam›fl
olup VDE, RoHS, CE, Rusya Federasyonu Yanmazl›k Belgesi,
Ukrayna Kalite Belgesi ve Rusya Federasyonu Kalite Standard
belgelerine sahiptir. Firmam›z›n 800’ün üzerinde çal›flan› vard›r.

Ülkemize faydal›y›z, çal›flan›m›za faydal›y›z, topluma ve
halka faydal›y›z. 40 y›ldan beri durmadan çal›flt›k ve çal›flma-
ya da devam ediyoruz. Yeni ürünler gelifltirmeye devam edi-
yoruz. Bu ürünlerden S›va üstü anahtar serilerimizin kal›plar›
ve haz›r 2014 sonunda üretim plan›na al›nd›. Yeni bir anahtar
serisi tasar›m›m›z haz›rland› 2015 y›l›n›n ilk çeyre¤inde bunun-
la ilgilide üretime geçiyoruz ayr›ca 2015 y›l› sonunda veya so-
nunda modüler serilerin de üretimine bafllayaca¤›z. 2020 y›l›-
na kadar her y›l için planlar›m›z haz›r, yüzde yüz yerli serma-
yeli bir flirket olarak müflterilerin beklentileri do¤rultusunda
ürün yelpazemizi gelifltiriyoruz. 

Firmam›z›n büyümesi,  ürün yelpazemizin genifllemesi, ihra-
cat yapt›¤›m›z ülke say›s›n›n artmas› hem içinde bulundu¤umuz
elektrik ve ayd›nlatma sektörünün geliflmesine, hemde ülkemi-

zin ticaretine büyük katk› sa¤l›yor.
2014 y›l›nda Mutlusan olarak belirledi¤imiz hedefleri faz-

las› ile tutturduk. 2015 y›l›nda ise piyasaya yeni ç›kacak
ürünlerimizle birlikte var olan gücümüze güç kataca¤›z.
Özellikle kentsel dönüflümle birlikte inflaat sektöründe ya-
flanan geliflmelerin sektörümüzün geliflimine katk›s›n›n bü-
yük olaca¤›na inan›yoruz. 

Mustafa KAÇMAZ: MUTLUSAN ELEKTR‹K

‘Yüzde Yüz Yerli Sermayeli Bir fiirket Olarak
Müflterilerin Beklentileri Do¤rultusunda

Ürün Yelpazemizi Gelifltiriyoruz.
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Mutlusan’›n bugünlere gelmesinde büyük
eme¤i olan Mutlusan Elektrik Yönetim Kuru -
lu Baflkan› Mustafa Kaçmaz Okuyucular›m› -
za Mutlusan Elektrik ile ilgili bilgiler verdi.
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K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

1
984 y›l›nda ‹stanbul da kurulan ve 30 y›l›n› geride b›rak-
m›fl olan Klas Kablo ilk y›llarda Koaksiyel kablo üretimi ile
ön plana ç›km›flt›r. 90 l› y›llarda üretim çeflitlili¤ini Harici

ve Dahili Telefon Kablolar›, Sinyal Kumanda kablolar› ve Data
kablolar› ile artt›rm›flt›r. KlasData markas› ile RS-232 ve RS-422
protokolünde KD serisi Data kablolar›n› ç›kararak sektörde ön-
cü olmufltur. Dünyada ve ülkede gerçekleflen de¤iflimleri yak›n-
dan takip eden Klas kablo  2000 li y›llarda yeni yat›r›mlarla, dün-
yada uygulanmas› o y›llarda zorunlu k›l›nan  Yang›na dayan›kl›
kablolar grubunu ve Enstrumantasyon kablolar›n› ürün gam›na
dahil etmifltir. Özel kablo imalatç›s› kimli¤i tafl›yan firmam›z›n
bugünkü ürün çeflitlili¤i 17 bin gibi rakamlara ulaflm›fl ve arta-
rak devam etmektedir. 

‹stanbul fiiflhane  merkez sat›fl ofisinin yan› s›ra, Ankara, ‹z-
mir ve Antalya bölge müdürlüklerimiz ile sektörümüze hizmet
vermekteyiz. Seçkin ve sektörün önde gelen bayi kanal› ile
ürünlerini pazara sunan firmam›z kuruldu¤u günden günümüze
kadar ki 30 senelik süre de; Türk Kablo sektörünün öncü, gü-
venilir ve köklü bir markas› konumuna ulaflm›flt›r.

Klas kablo tescilli markas›yla üretilen yang›na dayan›kl› kab-
lolar; ak›ll› veya yar› ak›ll› binalarda tahliye s›ras›nda belirli bir sü-
re fonksiyonunu sürdürmesi gereken sistemlerde kullan›lmak-
tad›r. Bu kablolar; alevi geciktirme, alevi yaymama, 3 saatlik ya-
tay alev testi, alev alt›nda mekanik darbe testi, alev alt›nda su
püskürtme testi, duman yo¤unlu¤u testi, korosiv gaz testi ve di-
¤er tüm elektriksel ve fiziksel testlerden geçirilen ürünler olup;
yang›n s›ras›nda fonksiyonunu sürdürme özelli¤ine sahiptirler.
Yang›na dayan›kl› kablolar grubundaki ürünler TSE, TSEK, Rus-
ya Federasyonu yang›n Sertifikas› (GOST) ve Alman VDE tara-
f›ndan ürün sertifikalar›na sahiptir. Klas Kablo marka tesciliyle

ayr›ca koaksiyel, yang›n alarm, telefon, enstrumantasyon, bus,
kontrol kablolar› gibi di¤er ürün gruplar› da üretilmektedir.
1984’ten beri Klas markal› koaksiyel kablolar ülkemiz de ve
dünyada güvenle kullan›lmaktad›r ve sektörde çok önemli bir
yere sahiptir. Kontrol kablolar› PVC ve halojensiz versiyonlar› ile
ana ürün gruplar›m›zdan biridir. 

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -
deflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?

2014 bizim için stratejik hedeflerimiz do¤rultusunda ç›kt›¤›-
m›z yolun ilk ve en önemli y›l› olma özelli¤ine sahip. Ayn› za-
manda bizim için ilk ama Klas Kablo için 30. Kurulufl y›l›…30 y›l-
l›k deneyim, yenilenen kadronun heyecan›  ve enerjisi ile ger-
çekten baflar›l› ve etkili bir çok güzel ifle imza atmam›za olanak
sa¤lad›. Hedeflerimize ulaflt›¤›m›z gibi bekledi¤imizden çok da-
ha büyük bir sonuç ve etki ile karfl›laflt›k diyebilirim. Bizim için
hedef sadece ciro yapmak yahut cirosal bir büyüme elde etmek
de¤il ayn› zaman da güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme elde et-
mek. 

Klas kablo olarak 2015 y›l›nda birinci s›rada olan ve en s›-
cak, önem verdi¤imiz projemiz tesis ve makine yat›r›m› do¤rul-
tusunda kapasite artt›r›m›na gitmek. Tüm faaliyetlerimizi bu
projemiz do¤rultusunda yürütüyor ve bu hedef do¤rultusun da

Serdar BAYKAL: KLAS KABLO

‘ Klas Kablo Türk Kablo Sektörünün
Öncü, Güvenilir ve Köklü  Bir Ma r k a s ›

Konumuna Ulaflm›flt›r.
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30 y›ll›k geçmifli ile sektörünün önde gelen
kablo üreticilerinden birisi olmay› baflaran
Klas Kablo’nun Genel Müdür Yard›mc›s›
Serdar Baykal ‹le sektörün sorunlar›n›
konufltuk.
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yol al›yoruz. ‹nflallah yak›n zaman da bu konudaki yat›r›mlar›m›-
z› sizler arac›l›¤› ile sektörümüzle de paylafl›yor olaca¤›m. 

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -

mek için neler yapmal›y›z?
Sektörümüz geliflimini sürdürürken, talepler art›yorken ayn›

oranda kablo teknolojilerinde bir geliflim gözlemleyemiyoruz ne
yaz›k ki. Bunun da birkaç nedeni var. Kendi bünyelerinde Ar-Ge
departman› olan çok az üretici firma var; ne yaz›k ki, firmalar Ar-
Ge’ye yat›r›m yapm›yorlar

Sektörümüzün, belirtmifl oldu¤um bafll›ca sorunlar› aras›n-
da bizim için en önem tafl›yan› hiç flüphesiz standart d›fl› üre-
tim. Üreticiler Ar-Ge ve kablo teknolojileri gibi konulara yat›r›m
yapmal› ve yapt›klar› iflte kolaya kaçmaktan kesinlikle vazgeç-
melidir. Firmalar talep edilen güvenlik ve performans standart-
lar›n› ürettikleri ve pazara sunduklar› tüm ürünlerde mutlaka uy-
gulamal›d›r. Bayiler ve kullan›c›lar da zamanla “ucuza kaçma-
n›n” do¤ru bir yaklafl›m olmad›¤›n› sadece kendileri için de¤il,
ayn› zamanda müflterileri için de anlayacaklard›r. Türkiye’de
üretilen ürünlerin itibar›n›n artmas›, do¤al olarak Türkiye’nin ge-
liflmifl pazarlar ile rekabet etmesini sa¤layacakt›r. 

Ülkemiz kablo sektöründe standartlar ve denetleme nokta-
s›nda aç›klar oldu¤unu söyleyebilirim. Standartlar belirlenirken
yabanc› standartlar aynen al›n›p tercüme ediliyor; belgelendir-
me kriterleri haz›rlan›yor ve TSEK belgeleri veriliyor. Yap› stan-
dartlar›na bak›ld›¤› zaman bizim konumuza giren kablo ile ilgili
alanlarda yabanc› standartlar›n ço¤unda çok net veri bulunu-
yor. Tüm elektriksel, fiziksel, mekanik ve di¤er özellikler s›n›rla-
r› çizilerek veriliyor. Bu standartlara göre Avrupa’da bir ürün
sertifikas› ald›¤›n›zda ifliniz bitmiyor. Denetleme mekanizmas›
ve bunun sonunda da yapt›r›mlar son derece önemli. Ancak
Türkiye de durum maalesef bu kadar net de¤il. Katalog de¤er-
leri baz al›narak marka yaz›ld›¤›n› düflünürsek firmalar›n üretici-
lerinin beyan etti¤i yap› ve de¤erlere uymas› gerekiyor. Elbette
katalo¤umuzdan sonra kablo yap›m›zda de¤ifliklik veya yenilik
olabilir ama teklif edilen kablo yap›s› ile üretilen kablo yap›s›n›n
örtüflmemesi gibi sorunlarla karfl›lafl›yoruz.  Bunu denetleyip
yapt›r›m uygulayabilecek bir mekanizma ise ne yaz›k ki ülke-
mizde yok. 

Tüm bunlar›n yan› s›ra projelerde yap›lan hatalar›n kontrol
mekanizmas› ile önlenebilece¤ini düflünüyoruz. Haks›z rekabe-
tin çok yafland›¤› kablo sektöründe prensip sahibi kablo firma-
lar›n›n var olmas›n›n ne kadar zor oldu¤unu belirtmek isteriz.
Etik ticaret anlay›fl›, hem firmalar aras› hem çal›flanlar aç›s›ndan
son derece önemli bir noktada duruyor. Hepimizin bildi¤i bir
gerçek var ki yang›nlar genelde elektrik kontaklar›ndan ç›k›yor
ve kablolardan yürüyerek devam ediyor. Ölümlerin büyük bir
ço¤unlu¤u ise yanarak de¤il, alev alan kablolardan ç›kan zehir-
li gazlardan insanlar›n zehirlenmesi neticesinde gerçeklefliyor.

Avrupa’ya bu tip kablolar› satabilmeniz için çok ciddi koflullar›
bafltan kabul etmeniz ve uluslararas› sertifika kurulufllar›ndan
sertifikan›z›n olmas› gerekmektedir. Sertifikan›n en büyük yap-
t›r›m›, bu kurulufllardan ba¤›ms›z kablonun yap›s›nda herhangi
bir de¤ifliklik yapman›z imkans›zd›r. Hammadde temin etti¤iniz
tedarikçilerinizin dahi ayn› flekilde belli standartlara sahip olma-
s› aranan en büyük kriterdir. Y›lda en az iki kere kendi tesisimiz-
de bizlerden ba¤›ms›z olarak da dünyan›n her yerinde ürünleri-
miz, sertifikaland›r›ld›¤›m›z kurum taraf›ndan test edilir ve stan-
darda uygunlu¤u denetlenir.  Tüketicinin bilinçlenmesi ve do¤-
ru ürünü talep ederek, eflde¤er firmalar› rekabete dahil etmesi
oldukça önemli bir boyut kazanm›flt›r; Marka konusunda karar
vermeden önce göz önünde bulundurulmas› gereken kriterlerin
çok iyi saptanmas› gerekti¤i aflikard›r. 

Tercih konusu yang›na dayan›kl› kablo ise tek bafl›na TSE
veya TSEK yeterli olmamaktad›r. Uluslararas› sertifikalar kesin-
likle sorgulanmal›d›r. Sat›n almaya ç›kmadan önce olmas› gere-
ken elektriksel, fiziksel, mekanik ve di¤er özellikler alt› çizilerek
çok iyi saptanmal›, bu kriterler dahilinde teklif toplanmal› ve fir-
malar›n ayn› zeminde rekabet etmeleri sa¤lanmal›d›r. Marka
saptan›p sat›n alma gerçeklefltikten sonra ifl bitmiyor. Teknik
spektlere uygun oldu¤unu taahhüt eden ve tercih edilen firma-
lardan test raporu istenmelidir. Bizler geçmiflte büyük fiyat fark-
lar› ile kaybetti¤imiz projelerde test raporlar›n›n katalog de¤er-
leri ile örtüfltü¤ünü ancak flantiyelere inen kablolar ile raporlar›n
uzaktan yak›ndan ilgisi olmad›¤›n› tespit ettik. Bu demek oluyor
ki kimi zaman test raporlar› da tek bafl›na yeterli olam›yor. Tür-
kiye’de akredite olmufl bir laboratuvar olmad›¤› için maalesef
bu konular çok netlik kazanam›yor. Klas Kablo olarak kendi la-
barotuvarlar›m›zda her türlü testi yapabilecek yeterlili¤e sahibiz.
Dünyada atak yapm›fl ülkelere bakt›¤›n›z zaman ülkelerin ciddi
bir devlet politikas› izledi¤ini görüyorsunuz. Sonuçta izlenen
devlet politikalar›, standartlar ve denetlemenin iyi oluflu ile orta-
ya ç›kan do¤ru ürün, bu ürünü do¤ru üretip do¤ru pazarlayan
üretici ve süreklili¤i sa¤layan anlay›fl çerçevesinde güzel iflleri
hep birlikte yapabiliriz. 

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek  ve

sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?
Kentsel dönüflüm projeleri ›fl›¤›nda inflaat sektörü son dere-

ce haraketli bir dönem yafl›yor. Malumunuz ‹nflaat sekötörünün
do¤rudan yahut dolayl› yönden etkiledi¤i binlerce farkl› sektör
söz konusu. Bizim sektörümüz direkt etkilenen ana sektör nite-
li¤inde. Gerek toplu konut mant›¤› ile yap›lan inflaatlar gerekse
de mahalle aras›ndaki bireysel binalar, irili ufakl› tüm firmalar›-
m›z› olumlu yönde etkilemekte ve ifl yapabilmesini sa¤lamakta-
d›r. Burada en önemli konu satt›¤›n›z mal›n kalitesi müflteri ka-
litesini belirleyen faktör oldu¤u için Riskler ve geri dönüflüm sü-
reçlerinde risk – kredi takibat›d›r. 
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2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti.
Belirledi¤iniz hedeflere ulaflabildiz mi?
2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?

2
014 y›l› bafl›nda yap›land›rd›¤›m›z sat›fl ve pazarlama de-
partmanlar›m›z›n da gücüyle oldukça baflar›l› 3 çeyrek
geçirdik. Kalite ve standartlar üstü üretim yaklafl›m›m›z›n

ve dinamik ekiplerimizin sayesinde bu sene siparifl ve sat›fl an-
lam›nda kendi rekorlar›m›z› k›rd›k. Özellikle son çeyrekte hizmet
verdi¤imiz sektörlerdeki riskleri de öngörerek emin ad›mlarla
ilerliyoruz. ‹fl modelimizi hedef sektörlerimize göre revize ede-
bilme becerimiz ve kurumsal yap›m›z 2014 için baflar›l› bir y›l
geçirmemizde önemli bir etken oldu.

Bu ba¤lamda 2015 bizim için 2014’te bafllatt›¤›m›z aksi-
yonlar›n  devam› niteli¤inde olacak. 2015 ayn› zamanda bildi-
¤iniz üzere yine bir seçim y›l›. Maalesef Türkiye’de ekonomik
gidiflat seçimlere endeksli, her seçim öncesi bir beklenti, ar-
kas›ndan bir ç›k›fl süreci yaflan›yor. Bu durumdan üreticiler
belirli oranda etkileniyor.  2M Kablo olarak büyük bir avantaja
sahibiz, hem iç piyasada hem de ihracattaki co¤rafi da¤›l›m›-
m›z oldu¤u gibi Pazar çeflitlendirmesinde de ciddi mesafeler
ald›k. Bu da 2015’te ticari olarak büyümemizi destekleyecek
bir unsur olacak beklentisindeyiz.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -

müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -

mek için neler yapmal›y›z?
Elektrik sektörüne genel olarak bakarsak Türkiye olarak böl-

gemizde hat›r› say›l›r bir noktada oldu¤umuzu söyleyebilirim.
Özellikle üreticiler olarak güçlü tesislere sahibiz, bilgi birikimimiz
yüksek. Dünyada birçok ülkeye ihracat gerçeklefltirebilecek ka-
pasite ve kalitede üretim yapabiliyoruz. Ancak ticaret ve marka
gücü anlam›nda daha kat edecek çok yolumuz var. Her fleyden
önce markalaflmaya yeterince önem vermiyoruz. Oem üretimi
kendi markam›z ile üretime tercih ediyoruz. Bu sebeple dünya-
da tan›nan birçok markan›n ürünü asl›nda Türkiye’den gidiyor.
Markalaflma her sektör için oldu¤u gibi elektrik sektörü için de
önemli bir kald›raç.

Di¤er taraftan ticaret konusunda da ciddi yol almam›z ge-
rekiyor. Ticaret sonucu cebine giren paran›n tamam›n›n kar
olmad›¤›n›n daha çok fark›na varmal› üretici ki ar-ge ve labo-
ratuvarlar›na yat›r›m yapabilsin, daha katma de¤erli ürünler pi-
yasaya sürebilsin. 

‹lker ‹fiGÖR: 2M KABLO 

‘Elektrik Sektörüne Genel Olarak Bakarsak
Türkiye Olarak Bölgemizde Hat›r› Say›l›r

Bir Noktada Oldu¤umuzu Söyleyebilirim.’
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Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -

rilerinizden bahseder misiniz?
Son dönemlerde inflaat sektörü ve bu sektör ile ba¤lant›l›

sektörler yüksek risk içeriyor. Kablo sektörü bunlardan birisi.
Özellikle düflük karl› grupta olan enerji kablo üreticileri bu risk-
lerden olumsuz etkilenebiliyor. Risk analizi yapabiliyor olmak bu
dönemde oldukça önem kazand›. Bu sezgiye sahip olman›n ya-
n›nda piyasalardaki risklerden en az etkilenebilmek için üretim
ve ticaret altyap›lar›n›n çeflitlendirilmifl olmas› firmalara daha
fazla esneklik kazand›rmaktad›r. 

Birçok sektörde oldu¤u gibi elektrik sektöründe de düflük
kaliteli, standartlar› dahi sa¤lamaktan uzak ürün ithalat› ve üre-
tim problemi var. Bu durumu olumluya çevirmek için kontrol,
kabul mekanizmalar›n›n yetersizli¤i aflikar. Tüketici bilincini sa¤-
lama çal›flmalar› bir nebzeye kadar etkili, önemli olan kontrol
mekanizmalar›n›n gelifltirilerek tüketicinin kalitesiz, standart d›fl›
ürünlerden korunmas›.

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek  ve
sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?

Kentsel dönüflüm özellikle ‹stanbul’da ciddi bir ivme kazan-
d›. Kentsel dönüflümde öncelikli amaç riskli alanlar›n dönüflü-
mü idi. fiu anda gelinen noktaya bak›ld›¤›nda rant› yüksek böl-
gelerdeki binalar›n dönüflümünün ön plana ç›kt›¤›n› görüyoruz.
‹stanbul’da birçok sokak flantiye görünümünde.

Muhtemel bir depremde yüksek hasar veya y›k›lma riski ta-
fl›yan binalar›n dönüflümü oldukça önemli. Elektrik sektöründe-
ki birçok alt kolun inflaat sektörü ile ba¤lant›l› oldu¤unu düflü-
nürsek kentsel dönüflümün elektrik sektörüne bir süre daha ti-
cari anlamda destek olaca¤›n› söyleyebiliriz. 

Tabi kentsel dönüflümün binalar›n sadece deprem riskine
karfl› güçlendirilmesi/yenilenmesi oldu¤unu kabul etmek hak-
s›zl›k olacakt›r. Maalesef mevcut birçok binada beton kalitesi
yetersiz oldu¤u gibi, pek ortal›kta görünmeyen elektrik tesisat›
çok daha kötü durumdad›r. Örne¤in eski binalardaki kablolarda
b›rak›n yang›na dayan›kl› veya halojensiz kablo kullan›m›n› gü-
nümüz koflullar›nda kullan›lan birçok elektrikli cihaz›n yükünü
tafl›yamayacak kablo tesisat›na sahiptir. Zay›f ak›m tesisatlar›
ise günümüz haberleflme ve görüntü aktar›m› altyap›s›n› kald›-
ramayacak, kaliteli iletim sa¤layamayacak haldedir. 

Kentsel dönüflüm proje ve uygulamalar› esnas›nda altyap›-
n›n hayati bir bilefleni olan elektrik tesisat›n›n yap›land›r›lmas›
yetkisiz-bilgisiz kiflilerin inisiyatifine b›rak›lmamal›, nihai kullan›-
c›lar ayn› beton kalitesi gibi elektrik tesisat› konusunda da aza-
mi hassasiyet göstermeli, daha flartname oluflturulmas› aflama-
s›nda yetkili üçüncü parti kiflilere dan›flmal›d›r. Özellikle kablo
tesisatlar›nda mutlaka yang›na dayan›kl›, halojen gaz› ç›karma-
yan kablolar tercih edilmeli, kablo kesitlerine dikkat edilerek uz-
man görüflü ile hareket edilmelidir. Aksi halde birçok yüklenici
maliyet bask›s› ve fazla kar etme arzusu alt›nda “Nas›lsa görün-
müyor” mant›¤› ile kolayl›kla standart d›fl› ürünlere yöneliyor ve
bu da elektrik sektörünün geliflimine olumsuz yans›yor.
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K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

B
emis Elektrik, endüstriyel elektrik malzemeleri üret-
mektedir. ‹sminin aç›l›m› da; Bursa Elektrik Malzemeleri
‹malat Sanayi fleklindedir. 1994 y›l›nda kurulmufl 20 ya-

fl›nda 1600 çeflit % 100 yerli üretimi ile 23 ülkeye ihracat yapan
ve Türkiye’de sektörünün lideri konumundad›r.

Üretimini tasar›mdan kal›ba, kal›ptan bask›ya, montaj, am-

balaj ve sat›fla hatta sat›fl sonras› hizmete kadar yapmakta olan
entegre bir tesise ve zihniyete sahiptir.

Sanayi tipi fifl ve prizler, plastik da¤›t›m panolar›, buat ve
buton kutular›, kablo tafl›y›c› makaralar, otomatik enerji aktar›m
tamburlar› ve el lambalar› üreten Bemis; ISO 9001-2008, CE,
TSE, TÜV Rheinland Gost belgelerine sahiptir. Patentli üretim
yapan Bemis, endüstriyel alanda kalmay› ve geliflmeyi sürdüre-
c e k t i r .

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -

fiinasi GÜNEfi : BEM‹S ELEKTR‹K

‘BEM‹S % 100 Yerli Üretimi ve 23 Ülkeye
‹hracat Yapan Yap›s›yla Türkiye’de
Sektörünün Lideri Konumundad›r.’

S

Elektrik Perpa Dergisi Ocak 201594

20 y›ll›k geçmifli 1600 çesit ürünüyle sektörünün lider firmas› Bemis’in Yönetim Kurulu
Baflkan› fiinasi Günefl ‹le üretimlerini ve sektörü konufltuk.
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deflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?
2014 y›l›n› 2013 y›l›n›n üzerinde kapatmay› baflard›k. Ancak

hedeflerimizin biraz alt›nda kald›k. Bunun birden fazla sebebi
var. Bunlardan en önemlisi Arap Bahar› denilen ve komflu ülke-
lerimizdeki kar›fl›kl›k (savafllar) diyebilirim. ‹kinci önemli sebep
ise, ülkemizde yaflanan seçim süreçleridir. Üçüncüsü ise, ürün-
lerimizde yap›lan iyilefltirme çal›flmalar› sebebiyle kal›p reviz-
yonlar› s›ras›nda üretim yapamad›¤›m›z, dolay›s›yla zaman za-
man mal yok demek zorunda kalmam›zd›r.

2015 y›l›nda revizyon konusundan dolay› aksama olmaya-
cak. Genel seçiminde piyasalar› olumsuz etkilemeyece¤ini dü-
flünür ve etraf›m›zdaki s›k›nt›lar›n k›smen bitece¤ini kabul eder-
sek 2014 y›l›ndaki sat›fl›m›z› 2015 de % 40 artt›raca¤›m›za ina-
n›yoruz. Bu hedefe ulaflabilmek için yeni ürünlerimizin de
önemli derecede katk›s› olaca¤›ndan eminim.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -

mek için neler yapmal›y›z?
Sektörümüz üretim olarak ve kalite olarak kesinlikle bulun-

mas› gereken yerde ancak itibar olarak bulunmas› gereken yer-
de de¤il, bunun içinde yap›lmas› gereken çok fley var. Sadece
flu kadar›n› söyleyece¤im, üretimden uygulamaya sektör kon-
trol alt›na al›nmal›, elektrik malzemesinin üretimini de montaj›n›
da kafas›na göre her isteyen yapamamal›. Sektörümüzün itibar
kazanmas›na yönelik baflar›l› çal›flmalar yap›l›rsa, konjonktür de
buna çok uygun ifl sa¤l›¤› ifl güvenli¤i aç›s›ndan dolay›s›yla da-
ha iyi bir noktaya daha k›sa sürede gelebiliriz.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -

rilerinizden bahseder misiniz?
Sektörümüzün bence en önemli sorunu ucuz ürün ve ucuz

hizmet talebidir. Buna da sebep olan iflimizin öneminin bilinme-
mesidir. Yap›lmas› gerekende çok aç›kt›r. Ucuz ürün asl›nda
pahal›d›r. ‹letkenin kötü olmas›ndan dolay› daha fazla enerji tü-
ketir ve ›s›n›r hatta yanar ve yakar. Ucuz hizmet ise en baflta
ucuzdur ço¤u zaman ifl bitene kadar bile en pahal› hale gelir
hatta di¤er ifllerinizi bile aksat›r. Bunlar›n bilinmesini sa¤lamak
gerekir diye düflünüyorum.

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek ve
sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?

Kentsel dönüflüm, sektörümüzü hiçbir fley yapmasak da
olumlu etkileyecek ancak konuyla ilgili sektörel olarak birkaç
katk› koyarak sektörümüzden bahsettirebilirsek hem sektörü-
müzün fark›ndal›¤›n› artt›r›r hem de pay›m›z› artt›r›r›z diye düflü-
n ü y o r u m .
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K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

F
ederal fiirketler Grubu; elektrik malzeme imalat›ndan
mermere, ayd›nlatmadan, do¤algaza kadar farkl› alanlar-
da faaliyet gösteriyor. Grubun  lider firmas› Federal Elek-

trik, alçak gerilim otomasyon ve flalt malzemeleri üretiminde
Türkiye'nin önde gelen firmalar›n-
dan biri. Avrupa'n›n ve dünyan›n
belirlemifl oldu¤u IEC ve EN stan-
dartlar›n›n belirledi¤i kalitenin üze-
rinde ürünler üretmekte, 25 y›ld›r
elektromekanik sektöründe faali-
yetlerini sürdürmektedir. 2008 y›l›n-
da dünyada “tan›nm›fl marka” ola-
rak tescil edilen firmam›zda 3 bin
250 çeflit ürün üretilmekte, 4 k›tada
45 ülkeye sat›fl yap›lmaktad›r.

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan
nas›l geçti. Belirledi¤iniz hedefle -
re ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan
beklentileriniz neler?

2014 y›l› firmam›z aç›s›ndan
oldukça verimli geçti. Firma ola-
rak stratejimiz, k›sa vadeli plan-
lardan ziyade, orta ve uzun vade-
li planlarla hareket kabiliyetimizi
gelifltirmek. Bildi¤iniz gibi ülkemizin 2023'teki hedefi 500
Milyar $. Bu, ihracat› 3-4'e katlamak demek. Bu hedeften
yola ç›karak stratejilerimizi bu paralellikte belirledik. 

2014 y›l›nda yüksek katma de¤er elde edecek çözümle-
re yönelik olarak çal›flmalar›m›z› bafllatt›k. Ürün odakl› bak›fl
aç›s›ndan ar›narak, müflteri odakl› düflünce sistemini tüm
çal›flanlar›m›zla birlikte benimsedik. 2015’de de bu strateji-
mizi devam ettirece¤iz. 

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?

Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -
mek için neler yapmal›y›z?

Dünya ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda sektörümüz olmas› gereken
yerde kesinlikle de¤il.  Ürün gelifltirme, kalifiye eleman, strate-
jik yönetim gibi konularda Dünya ile rekabet edebilir seviyede
olsak bile, en önemli konular›n bafl›nda yer alan “Denetim ve

kalite anlay›fl›nda ne yaz›k ki, Dün-
ya s›ralamas›nda çok gerilerdeyiz
diyebilirim. Bu s›k›nt›lara örnek
vermem gerekirse; 

CE garantisinin içeri¤i ve mü-
e y y i d e l e r i : CE iflareti bildi¤iniz gibi
üründe beyan etti¤iniz teknik de-
¤erleri tafl›d›¤›n› garanti etmek an-
lam›na gelir. Ancak ülkemizde bu
sadece bir iflaretten öteye gideme-
mifltir. Zaman›nda firmam›z CE ifla-
retinin yaz›l›fl boyutlar›ndaki milim
sapmalardan dolay› daval›k olmufl-
tur. Kimse ürünleri incelememifltir.
Biz de bunun üzerine CE iflareti ko-
nulan ürünlerin denetlenmesi ve
böylelikle kalitenin ön plana ç›kma-
s› için birçok yaz›lar yazd›k. Ancak
CE nin taahhüt etti¤i teknik de¤er-
leri yerine getirmedi¤iniz zaman ül-

kemizde bu suça uygulanacak bir ceza-i müeyyide bulunmu-
yor. CE uygulanmas› neredeyse 10 seneden beri yürürlükte,
ancak denetimler CE iflaretin büyüklü¤ünün standartlara uygun
olup olmad›¤›n›n kontrolü ile kalm›fl durumda. Sanayi Bakanl›¤›
bu konuda piyasay› bofl b›rakm›flt›r. 

TSE gibi belge veren kurumlar›n piyasadaki ürünleri denet-
l e m e m e s i : Bu konu ile ilgili geçti¤imiz senelerde zoraki de olsa
TSE taraf›ndan piyasadan elektrik ürünlerinden toplatt›rd›k. Ya-
p›lan basit testlerden bile, ürünlerin %80 inin geçmedi¤i görül-
dü. Ancak uygulanan ceza sadece bir ikaz yaz›s› oldu.  Bu ko-
nuda da Sanayi Bakanl›¤›, Hazine Müsteflarl›¤› vb. yetkililerle

‹rfan NURDO⁄AN: FEDERAL ELEKTR‹K 

‘Denetim ve Kalite Anlay›fl›nda  Ne Yaz›k
ki, Dünya S›ralamas›nda Çok Gerilerdeyiz’ 

S
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uzun bir de¤erlendirmesini yapt›k.
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M
erkezi ‹stanbul‘da bulunan Gempa Ayd›nlatma,
ürünlerini Türkiye’de yayg›n bayi ve sat›fl a¤› sa-
yesinde müflterileriyle buluflturmaktad›r. Genifl

ürün çeflitleriyle hizmet veren Gempa, dekoratif ayd›nlatma
sektörünün modas›n› yak›ndan takip edenlerin vazgeçilme-
zi olmaya devam etmektedir. Emin ad›mlarla ilerleyen, sun-

du¤u ürünleriyle
Türkiye ve uluslar
aras› piyasalarda
h›zla büyüme e¤ili-
mi göstererek sek-
törün önde gelen
firmalar› aras›nda
yerini almaktad›r.
“Sadece Ayd›nlat-
mak Yetmez” slo-
gan› ile yola ç›kan
Gempa Ayd›nlat-
ma’n›n ana misyo-
nu; “Herzaman da-
ha kaliteli hizmet,
daima daha kaliteli
ürünler sunmak”t›r.

görüflülmüfl ve cayd›r›c› müeyyidelerin getirilmesi istenmiflti.
Ancak hala bir çözüm getirilmemifltir. Avrupa’ da ürünün üze-
rindeki etiket de¤erlerini tafl›mayan ürünlere verilen cezalar 150
milyon Euro’ ya kadar ç›kmaktad›r. 

Yerli Üreticilerin Desteklenmemesi: Tüm Dünya yerli üreti-
cisini destekleyecek ad›mlar atarken, Türkiye’ de bu yolda
yap›lan en büyük hamlelerden biri olan kamuda yerli ürün
tercih edilmesine dair “Baflbakanl›k Genelgesi” ne yaz›k ki
uygulanm›yor. Bizim gibi pek çok sanayici bu konudan
muzdarip. B›rak›n özellefltirilen kamu kurumlar›n›, Devlet
ihalelerinde bile yerli ürünlere karfl› bir cephe var. En son ka-
t›ld›¤›m›z büyük bir kamu ihalesinde Çin mallar›ndan daha
ucuz fiyatlar önümüze ç›kar›larak, adeta s›radan bir tedarik-
çi s›fat›na sokulduk. Kendi ülkemizde ve hatta kendi flehri-
mizde yap›lan ihalelerde bile de¤erlendirmeye hiç al›nma-
dan yabanc› markalara yönelen uygulamalarla bile karfl› kar-
fl›ya kald›k. Birçok ülke kendi menfaatlerini ön plana alarak,
yerli ürün kullan›m›n› sa¤lamak için kanunlar getiriyor, kam-
panyalar yap›yor. EPDK’ n›n bu ifle el atmas›, genelgeyi uy-
gulat›r hale getirmesi ve denetim yapmas› gerekiyor.

Çin Mallar›n›n ülkeye rahatl›kla girmesi: Bildi¤iniz gibi ülke-
miz Çin mallar›na bo¤ulmufl durumda. Bu mallar ülkemize ko-
layl›kla girmektedir. Her önüne gelen, 30m2 lik dükkan› olan
Uzakdo¤u’ dan ithalat yap›p, yerli üreticiymifl gibi gazetelere
ilan vermektedirler. Birçok Afrika ülkeleri bile Uzakdo¤u’ nun
kalitesiz ürünlerini ülkesine sokmamakta ve kullanmamaktad›r.
Art›k Sanayi Bakanl›¤›’ n›n  buna dur deme zaman› gelmifl ve
hatta geçmifltir.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm
önerilerinizden bahseder misiniz?

Yukar›da belli bafll› sorunlara de¤indik zaten. Her sektörde
oldu¤u gibi bizim sektörümüzde de s›k›nt›lar mevcut. Biz firma
olarak bunlar› yak›ndan takip ediyoruz. Sadece kendi ürünleri-
mizde kaliteyi yakalamak için, fark yaratmak için u¤rafl vermi-
yor, haks›z rekabet oluflturan, piyasaya ve dolay›s›yla tüketici-
ye zarar veren tüm unsurlar› ortadan kald›rmay› kendimize gö-
rev addediyoruz.  

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kent -
sel dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Bura -
dan hareketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l et -
kileyecek  ve sektörümüze getirileri ne yönde olacak

ö¤renebilir miyiz?
Kentsel dönüflüm kapsam›nda, Türkiye’de yenilenmesi

gereken 10 milyon konut bulunuyor. Önümüzdeki 20 y›l için-
de gerçekleflecek dönüflümün toplam maliyetinin 400-500
milyar dolar olmas› bekleniyor. Dolay›s›yla bu denli bir yat›-
r›m hem bizim sektörümüzü hem de birçok sektörü olumlu
olarak etkileyecektir. 

Ali GÖÇER:  GEMPA AYDINLATMA

‘Gempa, Dekoratif
A y d › n l a t m a

Sektörünün Modas›n›
Yak›ndan Takip

E d e n l e r i n
Vazgeçilmezi Olmaya
Devam Etmektedir.’







E K T Ö R E YÖ N VE R E N L E R

K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

F
i r m a m › z 2008 y›l›ndan beri LED ayd›nlatma sektöründe
faaliyet gösteriyor. Led ayd›nlatma konusunda yaklafl›k 7
y›ll›k bir tecrübeye sahibiz. Ürün yelpazemiz ço¤unlukla

iç ayd›nlatma ürünlerinden olufluyor. Led panel, led spot, led
ampul ve led floresan ana ürünlerimiz. S›n›rl› say›da ürün çefli-
dimiz var. Bu bizim bilinçli tercihimiz. Böylece ürün portföyü-
müzdeki her kalem ürün hakk›nda yeterli bilgi ve tecrübeye sa-
hip oluyoruz ve pazar›n ihtiyaçlar›na daha sa¤l›kl› cevap verebi-
liyoruz.  2013 y›l›nda faaliyete geçen Çin Operasyon Merkezi-
miz, tasar›m ve malzeme seçiminden bafllayarak, sevkiyat ön-
cesi kalite kontrol hizmeti ve müteakiben lojistik destek sa¤l›-
yor. Böylece hedefledi¤imiz kalite standartlar›nda ürün tedarik
edebiliyoruz. 

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -

deflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?
2014 y›l› mal ve hizmet piyasalar›nda çok hareketli bir y›l ol-

mad›. Buna ra¤men hedeflerimize yaklaflt›k. 2014 y›l›ndaki en
kazançl› faaliyetimiz Çin Operasyon Merkezimizin tam olarak
ifller hale gelmesiydi. 2015 y›l›nda yeni anlaflmalar yapt›¤›m›z
fabrikalardaki üretimlerle birlikte ithalat ve sat›fl miktar›m›z çok
artacak. Rakamsal olarak ifade etmem gerekirse, %50 den faz-
la büyüme hedefliyoruz. 

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -

mek için neler yapmal›y›z? 
Sektörümüz h›zla büyüyor ve gelifliyor. LED teknolojisi bü-

tün dünya için yeni bir teknoloji. Di¤er ülkelerle karfl›laflt›rd›¤›-
m›zda, yeni teknolojilere intibak aç›s›ndan Türk tüketicisi hep
bir ad›m önde. Dolay›s›yla talep cephesinde bir problem görün-
müyor. Ancak üretim konusunda ayn› fleyi söylemek zor. Sana-
yi devriminin bafllang›c›ndan beri geliflmifl ülkelerin hep birkaç
ad›m gerisinden gidiyoruz. Biliflim teknolojisinde trendi yakala-
ma flans›m›z vard›, baflaramad›k. Led teknolojisinde de treni ve
trendi kaç›rmak üzereyiz. Son y›llarda Uzakdo¤u taklit ürün ye-
rine kendi tasar›mlar›n› gelifltirmeye bafllad›. Biz o bofllu¤u dol-
duruyoruz flu s›ralar ve Çin’i taklit etmekle meflgulüz! “Üretim
yap›yoruz” diyen firmalar›n maalesef ço¤u ithal ürüne etiket ve

ambalaj eklemekten baflka bir fley yapm›yor. Bir k›sm› da basit
montaj yap›yor sadece.  

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -
rilerinizden bahseder misiniz?

Sektörün en önemli sorunlar›ndan biri kamunun sektörü ye-
terince dikkate almamas›. Enerjide d›fla ba¤›ml› bir ülkenin ka-
mu yönetimi ciddi bir tasarruf arac› olan led ayd›nlatmaya daha
çok önem vermeli ve gerekirse sektör için bir yol haritas› da
oluflturmal›. Her ne kadar piyasa arz ve taleple flekilleniyorsa
da, gelecek için sektörün bir ortak akla ihtiyac› var. Firmalar
aras›ndaki rekabet böyle bir ortak akl›n tebarüz etmesine engel
oluyor. Burada kamunun devreye girmesi ve daha uzun vadeli
bir çal›flma yap›lmas› gerekiyor. Bunun yan›nda mikro ölçekte
sorunlar da var. Bilgi kirlili¤i, kalite al›flkanl›¤›n›n yeterince olufl-
mamas›, denetim eksikli¤i, tüketiciyi yanl›fl bilgilendirme gibi
sorunlar.. Özellikle ithalat yapan toptanc› firmalar›n sektörün
gelece¤ini etkileyebilecek olumsuz ad›mlardan kaç›nmas› gere-
kiyor. Patates satar gibi led satamazs›n›z. 

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek  ve

sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?
Kentsel dönüflümün sektörü nicelik olarak büyütece¤i mu-

hakkak. Ancak nitelik olarak pek de olumlu bir etkisi olaca¤›n›
düflünmüyorum. Kentsel dönüflümde yat›r›m mallar›n›n tedarik
karar› taahhüt firmalar›nca verildi¤i sürece, kalite konusunda
fazlaca bir mesafe al›nmas› zor. Taahhüt firmalar›n›n pazardaki
sat›n alma kriterlerine bakt›¤›m›zda bunu rahatl›kla görebiliriz. 

Adem ÇALIK: LEDAY LED / VATAN YATIRIM VE DIfi T‹C. LTD.fiT‹

‘2015 Y›l›nda %50’den Fazla 
Büyüme Hedefliyoruz.’ 

S

Elektrik Perpa Dergisi Ocak 2015102





E K T Ö R E YÖ N VE R E N L E R

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti?
Belirledi¤iniz hedeflere ulaflabildiniz mi?
2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?

2
0 1 4 y›l›nda baflta Pazarlama ve Sat›fl olmak üzere, Ar-Ge,
Üretim, ‹thalat, ‹hracat, Sat›n alma, Halkla ‹liflkiler, Lojis-
tik, Muhasebe ve Finansman bölümlerinde bütünüyle ye-

ni bir yap›lanman›n ilk aflamas›n› gerçeklefltirdik ve bunun so-
nucunda Stambu olarak sektörün önemli oyuncular›ndan biri
olduk, ses getirdik, takip edildik ve örnek gösterildik. Ayn› za-
manda 2014 y›l›n›, ciro olarak yüzde 74 gibi önemli bir büyüme
performans› ile kapat›yor ve baflar›l› bir faaliyet dönemi geçirmifl
olman›n hakl› gururunu yafl›yoruz. Ciroya ilaveten, 2014 y›l›nda
ürün çeflitlili¤i, ulaflt›¤›m›z nokta say›s› ve çal›flan personel say›-
s›nda da yine ciddi art›fl görüyoruz. 

Pazarlama stratejimizin sat›fl bölümünde, bayi organizasyo-
nu üzerinde tüm sat›fllar›m›z› yapmay› planl›yoruz. Türkiye’nin 7
bölgesinde, 38 bayimizle birlikte sektöre hizmet veriyoruz. Tabi
ki de¤erli ifl ortaklar›m›z›n verdi¤i destekle ve güvenle 2015 y›-
l›nda %200’lük bir büyümeyi planlad›k. Ayr›ca, ürün portföyü-
müze ekledi¤imiz yeni ürünlerden de katk› beklemekteyiz. Bu-
na ilaveten 2015 y›l›nda ihracatta da daha aktif olmay› planla-
maktay›z. Sektörde sadece Türkiye’de de¤il uluslararas› alanda
da markalaflma çabalar›m›z› sürdürmeyi planl›yoruz. Di¤er yan-
dan da üretmeyi planlad›¤›m›z ürünler için bir üretim tesisi kur-
may› hedefliyoruz. Biz sektöre güveniyoruz ve sürdürülebilir bü-
yümeye inan›yoruz.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -
mek için neler yapmal›y›z?

Asl›nda elektrik sektörünün birçok segmente ayr›ld›¤›n› dü-
flünüyorum. Örne¤in, anahtar priz ve fifl - grup priz, ayd›nlatma,
elektrikli ve pilli aletler, makineler, görüntü – ses sistemleri, gü-
venlik ürünleri, ›s›tma – so¤utma – havaland›rma ürünleri, jene-
ratör – güç kaynaklar›, kablolar ve bak›r – alüminyum ürünler,
motor – makine, orta – yüksek gerilim ürünleri, kontrol ve oto-
masyon ürünleri, panolar, pano – flalt ürünleri, pil – akü, plastik
– metal ürünleri gibi. Dolay›s›yla sektörümüz çok genifl bir ürün
yelpazesine sahiptir.

Türk markalar› sadece Türkiye’de de¤il, uluslararas› arena-
da da bulunmakta ve Türkiye ihracat›na ciddi destek vermekte-
dirler. Buradaki en önemli etken ve olmas› gereken Türkiye ‹h-
racatç›lar Meclisi’nin de belirtti¤i gibi markalaflmad›r.

Biz Stambu olarak ulusal ve uluslararas› arenada markalafl-
mak için ilgili teknikleri uygulamaktay›z. Bunun ilk önceli¤inin de
kalite ve azami müflteri memnuniyeti oldu¤unu düflünüyoruz.
Bundan dolay› tüm bölümlerimizde kesintisiz iletiflim, sosyal
sorumluluklar›m›z›n bilincinde, çal›flan haklar›na sayg›l›, tüm
paydafllar›yla iletiflim içerisinde olan bir anlay›fl ile çal›flmalar›-
m›z› sürdürmekteyiz. Günümüzde ürünleri markalar›yla birbirin-
den ay›r›yoruz ve markalar›n dünyas›n› yafl›yoruz. Gerek B2B
gerekse de B2C olan sektörlerde firmalar veya nihai tüketiciler
üründen çok firman›n yani markan›n sundu¤u toplam de¤erle il-

Dr. Bülent ÇEL‹K: STAMBU ELEKTR‹K A.fi

‘2014 Y›l›n›, Ciro Olarak Yüzde 74 Gibi
Önemli Bir Büyüme Performans› ‹le
K a p a t › y o r u z ’
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Türkiye’nin 7 bölgesinde, 38 bayisi ile  birlik -
te sektöre hizmet veren STAMBU ELEKTR‹K
A.fi’nin Yönetim Kurulu Baflkan› Dr. Bülent
Çelik ile STAMBU’yu ve 2015 y›l› hedeflerini
konufltuk.
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gilenmektedirler. Biz Stambu olarak markalaflma çabalar›m›z›
sürdürerek gerek ulusal gerekse de uluslararas› arenada talep
edilen bir marka olmay› hedefliyoruz.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -

rilerinizden bahseder misiniz?
15 y›ld›r sektörde bulunan birisi olarak k›saca flunlar› söyle-

yebilirim; perakende, toptanc›, ‹malatç› veya ‹thalatç› flirketlerin
giderleri her y›l flu veya bu nedenle katlanarak artmaktad›r. Kâr-
l›l›k ve sürdürülebilirlik sektörümüzün en önemli iki konusudur.
Biz Stambu olarak k›sa vadede flirket karl›l›¤›n› artt›rmaktan da-
ha çok, marka iletiflimine, ürün yönetimine, da¤›t›m kanallar›m›-
za ve bir flirket için en önemli kaynak oldu¤una inand›¤›m, bün-
yemizdeki ve h›zla büyüyen insan kaynaklar›m›za yat›r›m yap-
may› planl›yoruz ve sürdürülebilir büyümeye inan›yoruz. 

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek ve
sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?

Kentsel dönüflümde riskli görülen konutlar›n y›k›larak, yeni-
den yap›lmas› sa¤lanarak can güvenli¤inin korunmas› amaçlan-
maktad›r. 1. Uluslararas› Kentsel Dönüflüm Sempozyumu’nda
Türkiye’de 20 y›lda 6,5 milyon konutun y›k›l›p yeniden yap›lma-
s›n›n hedeflendi¤i belirtilmektedir. 

Bildi¤iniz gibi günümüzde özellikle büyük flehirlerde toplu
konutlar ve siteler fleklinde büyük inflaat uygulamalar› yap›l-
maktad›r. Bu da daha çok büyük ölçekli inflaat firmalar›yla, ima-
latç› ve ithalatç› firmalar aras›nda oluflan bir ticaret fleklinde ger-
çekleflmektedir. Oysa kentsel dönüflüm sadece toplu konut uy-
gulamalar› olmay›p apartman gibi küçük ölçekli inflaat uygula-
malar›n› da kapsad›¤› için kentsel dönüflümün semtlerdeki
elektrik sektörünü, pazardaki ara toptanc› ve toptanc›y› hare-
ketlendirece¤ini düflünüyorum. Bunlar›n da sektöre yans›mala-
r›n›n olumlu olaca¤› inanc›nday›m. 

Bu süreçte biz de Stambu olarak pazarlama ve sat›fl ekibi-
mizle sektördeki perakende, ara toptanc› ve toptanc› firmalar›-
m›za ve de¤erli bayilerimize gereken tüm destekleri vermeyi
p l a n l a m a k t a y › z .
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Veysi DEN‹Z: DEN‹Z ELEKTR‹K

‘ Deniz Elektrik En ‹yi Kaliteyi En Uygun
Fiyata Üretip Satmay› Kendisine 

‹lke Edinmifltir.’

D
eniz Elektrik,1986 y›l›nda flah›s firmas› olarak Toptan
ve Perakende Elektrik Malzemesi sat›fl›yla ticari haya-
t›na bafllad›.1989 y›l›nda Limited olarak flirketleflti.

Güneydo¤u ve Do¤u Anadolu Bölgesinde servis a¤› kurarak
Elektrik Malzemesi Sat›fl ve Pazarlamay› bafllatt›. 1996 y›l›nda
Halojen ve Metal Halide Projektörle ilgili bir atölye devir alarak
malzeme sat›fl›n›n yan›nda Üretim Sektörüne de ad›m att›.
S‹MDEN markas›yla üretti¤i halojenlerin ‹stanbul’da ve Türki-
ye genelinde pazarlad›.1998 y›l›nda Voltaj Regülatörü imalat›-
na bafllad›.2000 y›l›nda markalaflma ad›na S‹M-DEN patenti-
ni alarak üretimine devam etti.2003 y›l›nda bir ayd›nlatma te-
sisini sat›n alarak üretim yelpazesini geniflletti. 2004 y›l›nda
ISO 9001 2008 belgesini alarak kalitesini ortaya koydu ve ay-
d›nlatma firmalar› aras›ndaki yerini ald›. fiirketimiz 2006 y›l›n-
da TSE, CE belgelerini alarak kalitesini belgeledi.

Deniz Elektrik S‹M-DEN markas›yla öncelikle AB ülkele-
rinde Polonya, ‹ngiltere, Romanya, Bulgaristan, ‹sveçe ihra-
cata bafllad› ayr›ca Arnavutluk, Ukrayna, Kazakistan, Özbe-
kistan, Türkmenistan, Irak ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti

baflta olmak üzere birçok dünya ülkesine ihracat yapmakta-
d›r ve her gecen gün hedefledi¤i ülkeleri ihracat portföyüne
dâhil etmektedir. Di¤er dünya ülkelerine ihracat yapmak için
de her sene yurtiçi ve yurtd›fl› fuarlar›na kat›lmaktad›r.

Kalitesiyle, dürüst hizmet anlay›fl›yla en h›zl› flekilde çal›fl-
malar›na devam eden Deniz Elektrik Malzemeleri San. Ve
Tic.Ltd.fiti. en iyi kaliteyi en uygun fiyata üretip satmay› ken-
disine ilke edinmifltir.
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K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

T
empa Pano’nun Dünya Pano sektöründeki bugünkü
güçlü rolü 1950’li y›llara kadar uzanmaktad›r. Beyo¤-
lu’nda küçük bir atölyede temelleri at›lan firmam›z, bu-

gün Dilovas› Makine OSB’de 21 bin metrekare kapal› alanda,
Balkanlar ve Ortado¤u’nun en büyük yat›r›m›n› gerçeklefltirerek
sadece Türkiye’de de¤il Dünyada da sektörün önemli bir oyun-
cusu oldu¤unu kan›tlam›flt›r. Türkiye’den yurtd›fl›na bofl pano
ihracat›n› ilk defa bafllatan firmam›z yurtd›fl›ndaki faaliyetlerine,
2000 y›l›nda ‹ngiltere’de kurulan flubemiz Tempa Pano UK i l e
bafllam›fl daha sonra Fransa’da (Tempa France ) ve Roman-
ya’da da (RTS Electro) sat›fl ofisleri açarak kendi flirketleri ile
kendi markas›n›n ürünlerini satm›flt›r. Firmam›z a¤›rl›kl› olarak
Bat› Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyan›n pek çok noktas›na
direkt sat›fl yapmaktad›r. Fas, M›s›r, Kenya, Lübnan, Yunanis-
tan, Irak, Suudi Arabistan, Malezya ve Kazakistan’da Tempa
Pano nun yetkili sat›fl noktalar› bulunmaktad›r.

25 y›ld›r  Pano Sektöründe hizmet veren firmam›z, kuruluflu-
nun ilk y›llar›ndan beri, yapt›¤› iflte en iyi olmak, tüm dünyaya
ürün satmak tan›nan-bilinen bir marka yaratmak hedefinden
asla vazgeçmemifltir. Kalite, üretime bafllad›¤›m›z ilk günden bu
yana  önceli¤imiz olmufltur. Firmam›z›n temellerini att›¤›m›z 50
metrekarelik atölyede de, flu anda hizmet verdi¤imiz 21 bin
metrekarelik fabrikam›zda da kaliteden asla vazgeçmedik.  Di-
lovas› Makine OSB de gerçeklefltirdi¤imiz yat›r›mla birlikte,
adetli olarak al›nan pano projelerinin teslim süreleri ile müflteri
beklentilerinin çok ötesine geçerek memnuniyet yaratmay› ba-
flard›k. Bununla birlikte küçük miktarl› hatta anl›k olarak istenen

sipariflleri, stok teslim hale getirilerek  müflterilerimize sunuyo-
ruz. “Piyasada hemen herkes taraf›ndan kabul edilen; en sona
b›rak›lan ve en düflük bütçeler ayr›lan, bununla birlikte güvenlik,
kullan›m oran› gibi önemli gerekçelerle kaliteli olmas› gereken,
elektrik ifllerinde s›kça kullan›lan pano konusu, Tempa Pano ta-
raf›ndan sorunsuz üretimle çözülmüfl durumdad›r.

Firmam›z›n temel üretim esas›; her türlü alçak gerilim elek-
trik panellerinin tasar›m› ve üretimi olmakla beraber, projelerin
gereksinimi olan PLC’li kontrol sistemlerinden, DCS kontrol ya-
p›lar›na, mimik kontrol kumanda desteklerinden, her türlü SCA-
DA ve bilgisayarl› izleme sistemlerine kadar farkl› birçok projeyi
de baflar› ile yürütebilmekteyiz. Alçak gerilim ve da¤›t›m pano-
lar› ile ilgili her türlü gereksinim için genifl ürün yelpazesine sa-
hip olan firmam›z , mühendislik tabanl› ve müflteri odakl› , stan-

Nurhan GAZERYAN: TEMPA PANO

‘2014 Y›l› Yat›r›m ve Kapasite Art›fl›m›z›n
Reel Sonuçlar›n› Gerçeklefltirdi¤imiz 

Bir Y›l Oldu’
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Dilovas› Makine OSB’de 21 bin metrekare
kapal› alanda üretim yapan, Balkanlar ve Or -
tado¤u’nun en büyük yat›r›m›n› gerçekleflti -
rerek sadece Türkiye’de de¤il Dünyada da
sektörün önemli bir oyuncusu haline gelen
Tempa Pano’nun Orta¤› Nurhan Gazeryan
ile Tempa Pano’nun hedeflerini ve pano
sektörünü konufltuk.
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dart ve özel tasarlanm›fl kabin ve pano üretimi yapmaktad›r.
Duvar Tipi Panolar, Dikili Tip Panolar, Paslanmaz Panolar, EMC
Panolar, Elektronik Sistem Kabinleri, Konsol Sistemleri, Pano
Tipi Klima Üretimi, Özel Üretim Panolar’›n yan›nda teknik olarak
oldukça kapsaml› ve yüksek müflteri beklentisini karfl›layan pa-
nolarda üreten Tempa Pano portföyüne, Atex sertifikas›na sa-
hip Ex-proof panolar , Tip Testli Tembar bara sistemleri ve pa-
nolarda ana baralara delik açmadan güvenli ve h›zl› montaj im-
kan› sa¤layan K-Bar sistemini de ekleyerek ve uygun fiyat yük-
sek kalite anlay›fl›ndan vazgeçmeyerek pazar ihtiyaçlar›n› karfl›-
lamaktad›r. 

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -
deflere ulaflabildiniz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?

2014 y›l› yat›r›m ve kapasite art›fl›m›z›n reel sonuçlar›n› ger-
çeklefltirdi¤imiz bir y›l oldu. Hem verimlilik art›fl› hem de yeni
hatlar›n devreye girmesi ile ciddi bir büyüme gerçeklefltirdik.
Özellikle yurtd›fl› pazar›ndaki beklentilerimizi büyük oranda ger-
çeklefltirdik.  2015 y›l› için baflar›m›z› devam ettirmek, yurtd›fl›
pazar›nda yakalad›¤›m›z büyümeyi daha da ilerletmek istiyoruz.
Tempa Pano’nun hiç de¤iflmeyecek bir dünya flirketi olma he-
defi var. Bu küçük bir atölyede üretim yaparken de böyleydi,
bugün 21.000 metrekarelik büyük bir fabrikada üretim yapar-
ken de böyle. Dünya için pano üretmek, dünya standartlar›nda
üretim yapmak ve bunlar› tüm dünyaya satmak gibi basit ve
uzun verimli hedeflerimiz var. Yapt›¤›m›z her yat›r›m, att›¤›m›z
her ad›m bu hedefe daha sa¤lam ad›mlarla yürümemizi sa¤l›-
yor. Dünya çok büyük, bu sebeple nerelerde nas›l konumlana-
ca¤›n›z çok önemli. Baz› bölgelerde önemli bir oyuncu olacak-
s›n›z, baz› bölgelerde sadece varl›¤›n›z önemli olacak, baz› böl-
gelerde ise hiç olmayacaks›n›z. Biz de geçen y›llar içinde bu ko-
nuda çok ciddi tecrübeler edindik. Bazen bunun için bedel de
ödememiz gerekti ama flu anda oldukça iyi bir noktaday›z. 

Firma içerisinde ise yapmam›z gereken fleyler var; daha ku-
rumsal ve daha profesyonel bir yap› kurmak. Yat›r›m taraf› hiç
bitmeyecek elbette, flu an yeni fabrikam›z kendimiz ve ülkemiz
için çok önemli bir noktada olsa da önümüzdeki dönemde bel-
ki de dünyan›n baflka bir ülkesinde de yat›r›m yapabiliriz. Zama-
n›n bize neler getirece¤i, ne tür f›rsatlar sunaca¤›n› bilemeyiz fa-
kat böyle bir zorunluluk, istek ve ihtiyaç ortaya ç›kabilir.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -
mek için neler yapmal›y›z?  -Her sektörün oldu¤u gibi bizim
sektörümüzün de sorunlar› var. K›saca bize bu sorunlardan
ve sizin çözüm önerilerinizden bahseder misiniz?

Türkiye’nin hizmet ve mal üretimi aç›s›ndan dünyaya hizmet
verebilecek potansiyeli var. Bu potansiyel pano sektörünü çok
daha ilerilere tafl›yacak. Sektörün önü aç›k çünkü enerji ihtiyac›
sürekli art›yor, bu elektri¤in de iletimi , da¤›t›m› ve kontrolü de-

mektir. Elektroteknik sektörünün, dünya enerji ihtiyac›n›n art›fl›-
na paralel olarak büyüyece¤ini öngörmekteyiz. Özellikle Türk
üreticilerinin sektörden daha fazla pay alabilece¤i bir süreç
bafllam›flt›r. Ancak bu belirli kalite, fiyat, termin kombinasyonu-
nu sa¤layan firmalar için geçerli olacakt›r. Bunun için, sürekli
geliflime ve yat›r›ma ihtiyaç duyan sektörümüzün orta ve uzun
vadeli stratejik planlar›n›n yap›lmas› ve desteklenmesi flartt›r.
Bu da küçük ölçekteki firmalar›n pazarlar›nda önemli müflteri
kay›plar›na yol açmaktad›r.  Bizler kaliteyi her fleyin üzerinde tu-
tan bir firma olarak sektörde yaflanan tüm zorluklara ra¤men ,
daha da uzun y›llar  baflar› ile üretimimize devam edece¤imiz
i n a n c › n d a y › z .

Sektörümüzde çok ciddi bir ilerleme var; Türkiye son dö-
nemde çok baflar›l› ve rekabetçi firmalar ç›kartmay› baflard›. El-
bette belli bir oranda düzensizlik ve disiplinsizlik bizim sektörü-
müzde de söz konusu; fakat bize özgü bir sorun de¤il bu, ülke-
miz sanayisinin genelinde var olan bir durum. Günümüzde çok
kaliteli üretimler yapan, belli kapasitelere ulaflm›fl üreticilerimiz,
pano sektöründe dünya çap›nda oyuncular olabilecek noktala-
ra ulaflt›lar. Çok önemli makine yat›r›mlar› yap›ld›, yeni tesisler
ve fabrikalar kuruldu, sektörde çal›flanlar belli bir tecrübeye
ulaflt›. Sektör firmalar›m›z dünya genelinde çok say›da ülkeye
ihracat yapabiliyor; bu ülkelerin say›s› ve ihracat oranlar› sürek-
li olarak art›yor.

Bu noktada sektörün insan kayna¤› s›k›nt›s›na dikkat çek-
mek istiyorum. Bugün art›k makine alma konusunda bir s›k›nt›-
m›z yok, yeterli finansman›n›z varsa istedi¤iniz makineyi istedi-
¤iniz ülkeden almak, getirtmek mümkün. Biz de dahil birçok fir-
ma makine almak için rahatl›kla Japonya’ya bile gidebiliyoruz,
havayolu ulafl›m›ndaki geliflmeler mesafeleri sorun olmaktan ç›-
kard›. En yüksek teknolojideki makineyi al›yorsunuz da bu ma-
kineyi kiminle çal›flt›racaks›n›z, kiminle üretim yapacaks›n›z,
araflt›rma gelifltirme faaliyetlerini kiminle yapacaks›n›z, ürünlerin
tasar›m›n› kime yapt›racaks›n›z, dünyaya ürün satacaks›n›z ki-
minle satacaks›n›z… hepsi insan kayna¤› ile ilgili önemli soru-
lar/sorunlar bunlar. Bu konuda yak›n geçmifle kadar sadece fir-
ma sahiplerinin gayretleri ile geliflmeler olabiliyordu. Geldi¤imiz
noktada eksiklerimiz, yap›lacak çok fleyler olmas›na ra¤men
belli bir mesafe kat ettik. Baz› sivil toplum kurulufllar›n›n, der-
neklerin, vak›flar›n bu sorunun çözümüne yönelik çal›flmalar›
var. Benim de yönetim kurulunda görev ald›¤›m Teknolojik E¤i-
timi Gelifltirme Vakf› (TEGEV) bunlardan birisi. Baflar›s› kan›tlan-
m›fl olan Alman modeli ile ülkemizin kalifiye, e¤itimli, yetiflmifl
insan gücü sorununa çözüm üretmeye çal›fl›yoruz. En son da
tekrar vurgulamak istiyorum, ülkemizin her alanda oldu¤u gibi
endüstride ve üretimde nitelikli insan kayna¤›na olan ihtiyac›
hayati bir noktada. Makineyi, teknolojiyi sat›n alabilirsiniz; dün-
yan›n en iyi üretim tesisini, en son teknolojiye sahip fabrikas›n›
kurabilirsiniz, bu daha çok bir finansman sorunudur. Fakat bu
makineleri çal›flt›racak, üretim yapacak, ürünleri tasarlayacak
ve bunlar› dünyaya satacak personele ancak onlar› yetifltirerek
sahip olabilirsiniz.
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K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

1
911 y›l›nda Franz Bettermann taraf›ndan kurulmufl bulu-
nan OBO Bettermann Elektrik Tesisat Ürünleri konusun-
da sektörünün öncü firmas›d›r. Bugün 40’tan fazla ülke-

de kendi firmalar› ile faaliyet göstermektedir.  ‹lk kuruluflunda
sadece metalden mamul ürünler üretirken bugün 7 farkl› ürün
grubunda 30.000’den fazla çeflit ile müflterilerinin ihtiyaçlar›na
zaman›nda, en do¤ru ve en kaliteli ürünlerle cevap vermektedir.
Ana ürün gruplar›m›z aras›nda : VBS – Ba¤lant› ve Tespit Sis-
temleri ,TBS-  Darbe Gerilimlerinden ve Y›ld›r›mdan Korunma
Sistemleri , KTS – Kablo Tafl›ma Sistemleri, BSS – Yang›ndan
Korunma Sistemleri , LFS – Kablo Döfleme Sistemleri, EGS –
Modüler Priz Sistemleri, UFS – Döfleme Alt› Kanal Sistemleri 

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -

deflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?
Firmam›z 2014 y›l›nda da büyümeye devam etmifltir. 2014

y›l›nda bafllad›¤›m›z yeni yap›lanmam›z önümüzdeki senede
devam edecektir. 2015 y›l›nda pazara sunaca¤›m›z yeni ürünle-
rimiz ile 2014 y›l›na göre daha fazla büyüme
hedefliyoruz. Bu sene içinde daha fazla yafla-
maya bafllad›¤›m›z ödeme problemlerinin
2015 senesi içinde azalmas›n› ümit ediyoruz. 

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi ola -
rak bize sektörümüzle ilgili k›sa bir de¤er -
lendirmede bulunur musunuz? Dünya ile
karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas›
gereken yerde mi? E¤er de¤ilse dünya öl -
çe¤inde bir sektör olabilmek için neler

y a p m a l › y › z ?
Sektörümüzün en büyük sorunu stan-

dartlar›n olmay›fl› veya uygulanmay›fl›d›r.
Dünya standartlar›nda üretim yapmak ve bu

ürünlerin ülkemizdeki projelerde kullan›lmas› sektörümüz için
tek ç›k›fl yoludur. Sat›n almalar›n sadece en ucuz fiyata baka-
rak yap›lmas›, ihtiyaç-fiyat-kalite orant›s›na bak›lmamas› sektö-
rümüzün geliflmesindeki en önemli engeldir. Sektörümüzün ge-
liflebilmesi için uygulamay› yapan teknik kiflilerinde sat›n alma-
larda teknik aç›dan etkin bir rol oynamas› gerekmektedir. Kali-
te sadece üretici firmalar›n de¤il ayn› zamanda sektördeki tüm
kullan›c›lar›n da sorumlulu¤undad›r. 

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de sorunla -
r› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm önerile -
rinizden bahseder misiniz?

Ülkemizde eksik olan veya uygulanamayan standartlar›n,
tamamlanmas› ve uygulanmas› sektördeki tüm teknik kiflilerin
bu konuda çaba sarf etmesi ile olacakt›r. Bu konuda herkes üs-
tüne düfleni yerine getirmeli ; teknik e¤itimin ve geliflimin yaflam
boyu sürdü¤ünü unutmamal›d›r. Bu nedenle tüm teknik kiflile-
rin kendi geliflimleri için sürekli ö¤renmeye ve ö¤rendiklerini ifl
yaflamlar›nda kullanmalar›na gereksinim vard›r. 

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -

ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l
etkileyecek  ve sektörümüze getirileri ne
yönde olacak ö¤renebilir miyiz?

Kentsel Dönüflüm ülkemiz ekonomisi ve
insan yaflam› için çok önemlidir. Ancak dikkat
edilmesi gereken husus her konuda oldu¤u
gibi günümüz ilim ve fen düzeyine uygun ya-
p›lar›n yap›lmas›d›r. Biraz daha fazla kar elde
etmek için dünyada geçerli standartlardan ve
bilimden asla taviz verilmemesi gerekmekte-
dir. Aksi halde 5-10 sene sonra ülkemiz d›fla-
r›dan çok güzel görünen fakat içleri y›kt›klar›
gecekondudan beter bir halde olan beton y›-
¤›nlar› ile dolacak ve milli kaynaklar›m›z bofla
harcanm›fl olacakt›r.

Yalç›n TEZCAN: OBO BETTERMANN

‘Sektörümüzün 
En Büyük Sorunu Standartlar›n Olmay›fl›

Veya U y g u l a n m a y › fl › d › r ’
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1911 y›l›nda Franz Bettermann taraf›ndan kurulan  ve Elektrik Tesisat Ürünleri konusunda
sektörünün öncü firmas› olan, 40’tan fazla ülkede kendi firmalar› ile faaliyet gösteren OBO
Bettermann’›n Genel Müdürü Yalç›n Tezcan ile sektörümüzü konufltuk.
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K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

A
rd›ç Elektrik 1987 y›l›ndan beri faaliyetlerini sürekli ye-
nilenerek ve büyüyerek devam ettirmekte olup , Türki-
ye’de “Metal Kablo Tafl›ma Sistemleri” yapan en iyi fir-

malar aras›nda yerini almaktad›r.

Ürün yelpazemiz tüm metal kablo tafl›ma sistemlerini kap-
samaktad›r. Bu ürünler 3 ana bafll›k alt›nda toplamam›z müm-
kündür. Sac tava diye de adland›r›lan kablo kanallar›, tel örgü
kablo kanallar›, Kablo merdivenleri. Bu 3 ana gruba dördüncü
grup olarak her türlü ask› sistemleri, ba¤lant› aparatlar› ve akse-
suarlar›n› da ekleyebiliriz.

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -
deflere ulaflabildiniz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?

Bizler firma olarak her y›l›n sonunda toplanarak gelecek y›l
için kendimize hedefler belirliyoruz ve bunlar› unutmamak ad›-
na not olarak toplant›ya ifltirak eden herkese ulaflt›r›yoruz böy-
lece hedefler akl›m›zdan ç›km›yor. Bildi¤iniz gibi herfley her za-
man ka¤›t üzerindeki gibi olmuyor ama elimizdeki notlar›m›za
bakt›¤›mda aç›kça söyleyebilirim ki neredeyse tüm hedeflerimi-

ze ulaflt›k gibi, ama hala 1-2 tane küçük madde daha var, san›-
r›m bunlar 2015’e uzayacak.

2015 y›l›n› ARDIÇ için zirve y›l› olarak görüyoruz. Uzun y›l-
lard›r alt yap›ya ve insana yapt›¤›m›z yat›r›mlar›m›z›n meyveleri-
ni toplama zaman› geldi diyebiliriz. Kalitemiz ve hizmetimiz ne-
redeyse Avrupa’l› rakiplerimizin seviyesine ulaflt› ve her kulvar-
da onlarla rekabet edebilecek durumda oldu¤umuzu görüyo-
ruz, hal böyle olunca baflar›nda gelmesi kaç›n›lmaz oluyor  ve
beklentilerde büyük oluyor. 2014 y›l›na bakt›¤›m›zda ve baflar-
d›¤›m›z iflleri göz önüne al›rsak ve halen devam etmekte olan
birkaç büyük projemizi düflünürsek 2015 y›l›na fazlas›yla iyim-
ser bak›yoruz ve beklentilerimizi en üst seviyede tutmak duru-
munda kal›yoruz.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -
mek için neler yapmal›y›z?

Uzun süredir sektörde olan öncü firmalardan oldu¤umuz-
dan ve sürekli fuarlara kat›ld›¤›m›zdan ve yurt d›fl› seyahatleri-
miz sebebiyle hem Türkiye hem de dünya piyasalar›n› yak›ndan
incelme flans›m›z oluyor.

Harun KARTAL: ARDIÇ ELEKTR‹K

‘2015 Y›l›n›
ARDIÇ ‹çin
Zirve Y›l› 
O l a r a k

G ö r ü y o r u z . ’
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Türkiye’de “Metal Kablo
Tafl›ma Sistemleri” üretimi
konusunda isim yapan ve
konusunda sektörüne ön -
cülük eden Ard›ç Elek -
trik’in ‹hracat Müdürü Ha -
run Kartal ile Ard›ç Elelk -
trik’i konufltuk.
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fi un u aç›kça söyleyebiliriz ki kablo kanal› sektörü maalesef
istenilen seviyede de¤il ve bu flartlarda dünya piyasas›nda yer
edinmek çok zor.

Dünya ölçe¤inde bir sektör olabilmek için ARDIÇ Elektrik
firmas›n›n yapt›¤› gibi makineleflme ve otomasyona büyük
önem verilmeli ve her türlü yat›r›m yap›lmal›. Zaten siz makine-
leflmeyi gerçeklefltirdi¤inizde hem kaliteli ürün ortaya ç›k›yor,
hem de fiatlar daha az iflçilik kullan›ld›¤›ndan daha uygun hale
geliyor. Bizler firma olarak sadece ve her zaman otomasyona
ve insana yat›r›m yap›yoruz.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -

rilerinizden bahseder misiniz?
Bana göre temel sorun kaliteyi unutarak sadece fiata en-

deksli bir pazar ve müflteri kitlesinin oluflmas›. Sektörümüzde
standart ve kalite problemlerinin oldu¤unu söyleyebilirim. Çün-
kü genel olarak hem ço¤u müflterilerde hem de baz› imalatç›-
larda yanl›fl bir alg› var, kablo kanal›n› sadece sac› “delip bük-
mek” olarak görüyorlar, ama bu alg› çok yanl›fl. Enerji ve elek-
trik sektörü hata kabul etmez, herfley standartlara uygun ve be-
lirli kalitede olmal›d›r. Fakat genel gidiflat gösteriyor ki piyasa-
daki rekabet kaliteyi getirece¤ine, bunun tam aksine kaliteyi
düflürüp fiatlar› daha afla¤›ya çekmeye çal›flmak yönünde ilerli-

yor. Mesela yan›n›zda çal›flan, ama sacdan ve üründen hiç an-
lamayan birisi, sizden ayr›l›p 1-2 tane ilkel veya çok eski maki-
ne al›p ayn› ürünü üretmeye çal›fl›yor, ama sonuçta oluflan tab-
lo sadece kalitesizlik ve problemler. Ve daha kötüsü müflteriler
belirli standartlar›, kaliteleri ve yat›r›mlar› olan firmalar› bu tip fir-
malarla k›yaslamaya çal›fl›yor.Bize göre tek çözüm kaliteden
ödün vermemek ve tabi bunu yaparken de rekabetçi bir ortam-
da uygun fiatlar sunabilmekte. Ayr›ca tüm uygulamac› ve son
kullan›c›lar› kalite ve standartlar›n önemi hakk›nda bilinçlendir-
mek gerek.

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek  ve

sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?
Kentsel dönüflüm hem modern Türkiye için hem de dünya-

n›n göz bebe¤i ‹stanbul’umuz için çok önemli ve gerekli, kent-
sel dönüflümün Türkiye’nin baflka flehir ve bölgelerinde de ol-
mas› çok daha güzel. Ayr›ca kentsel dönüflüm sayesinde ayr›
bir ivme kazanan inflaat sektörünün hareketli olmas› tüm sek-
törleri her zaman olumlu yönde etkilemifltir. Yap›lan bir çok bi-
nan›n pek çok yerlerinde kablo kanallar›na ihtiyaç duyulacakt›r
ve bu da pazar› daha hareketli bir hale getirecektir.
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Adil fi‹fiMAN: TEKN‹K ROVELVER

‘ Teknik Rovelver 
Gerçeklefltirdi¤i Sürekli 

Yat›r›mlar ve Çal›flmalar›yla
Sektörün Öncü Kurulufllar›

Aras›nda Yer Alm›flt›r.’

T
EKN‹K ROVELVER firmas› 1986 y›l›nda 100 metreka-
relik bir alanda üretime bafllam›flt›r. Kaliteli üretim ve iyi
hizmet felsefesi ile flu an 1500 metrekarelik firmam›za

ait imalathanemizde hizmet vermekteyiz. Gerçeklefltirdi¤i sü-
rekli yat›r›mlar ve çal›flmalar›yla sektörün öncü kurulufllar› ara-
s›nda yer almaktad›r. Firmam›zda üretim, hassasiyetle yap›l-
makta olup, üretimin izin verilen toleranslar dahilinde, müflte-
ri taleplerine tam uygunlu¤u sa¤lamaktad›r.

Konular›nda uzman çal›flanlar›n uzun y›llara dayanan tec-
rübeleri do¤rultusunda gerçeklefltirilen tüm faaliyetlerin temel

dayana¤›, sürekli ve artan müflteri memnuniyetidir. TEKN‹K
ROVELVER firmas› 2003 y›l›nda artan müflteri talepleri do¤-
rultusunda vida üretimine de bafllam›flt›r. Vida üretim tesisle-
rimizde her türlü vida kaliteli ve uygun fiyata müflterilerimizin
hizmetine sunulmufltur. TEKN‹K ROVELVER firmas›n›n sun-
du¤u hizmetler neticesinde müflteri, kullanaca¤› malzemeleri
tek üreticiden temin edebilme flans›na sahip olmufltur. TEK-
N‹K ROVELVER firmas› müflterilerinin bugün ve gelecekte is-
tek ve ihtiyaçlar›n› mümkün olan en ekonomik düzeyde ve za-
manda karfl›layacakt›r.
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2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti?
Belirledi¤iniz hedeflere ulaflabildiniz mi?
2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?

Ü
lkemizde enerji ve elektrik sektörleri oldukça hareketli
bir y›l geçirdi ve 2014 y›l› Siemens için de oldukça yo-
¤un bir sene oldu. Sektördeki bu hareketlili¤in 2015 y›-

l›nda da artarak devam edece¤ini düflünüyoruz. Hükümetin, il-
gili devlet kurumlar›n›n çal›flmalar› ve projeksiyonlar› da bu ön-
görümüzü destekliyor.  Siemens olarak 2014 y›l›nda yeni yat›-

r›mlar ve mevcut yat›r›mlar›n modernizasyonu için sektörün ih-
tiyaçlar›na cevap vermeyi sürdürdük. Enerji üretimi sektöründe-
ki hem yeni santral projelerinde hem de mevcut santrallerin mo-
dernizasyonu projelerinde yer ald›k. Bu projelerde planlama
aflamas›ndan sözleflme aflamas›na kadar her türlü teknik des-
te¤i veriyoruz. Bu sayede ülkemizin enerji ihtiyac›n› karfl›lama-
ya yönelik önemli katk›lar sa¤l›yor ve tüm tüketicilerin enerjiyi en
iyi flartlarda kullanmas› için geliflmifl uzmanl›k ve tecrübemizi
sunuyoruz. 

2015 y›l›nda ise Türkiye’deki çal›flmalar›m›z›n yan›nda bölge
ülkelerdeki projeleri de takip etmeye devam edece¤iz. Türki-

S‹EMENS

‘Yaflam Seviyesi ‹yilefltikçe 
Enerji ‹htiyac›m›z Art›yor ve 

Enerji Ülkemizin En önemli Gü n d e m
Maddelerinden Biri Olmay› Sürdürüyor’

S
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ye’de oluflturdu¤umuz uzmanl›k ve bilgi-birikim hem ülkemizde
hem de bölge ülkelerde tercih edilmemizi sa¤layan önemli fark-
l›l›klar›m›z aras›nda yer al›yor. Ayr›ca bu alana yönelik verimli
ürün ve çözümlerimiz her geçen gün çeflitlenerek art›yor. Dola-
y›s›yla 2015 y›l›nda yenilenebilir enerji santralleri, fosil yak›tl›
enerji santralleri ve endüstriyel tesislere hizmet vermeye devam
edece¤iz. 

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -
mek için neler yapmal›y›z?

Yaflam seviyesi iyilefltikçe enerji ihtiyac›m›z art›yor ve ener-
ji ülkemizin en önemli gündem maddelerinden biri olmay› sür-
dürüyor. Ülkemizde bu konudaki bilinç seviyesinin artt›¤›n› söy-
leyebiliriz, örne¤in fabrikalar veya tesisler ürün ve sistem kuru-
lumlar›nda daha seçici oluyor. Gözlemledi¤imiz kadar›yla özel-
likle yeni tesis kurulumlar›nda güç kalitesini daha az etkileyen,
enerjiyi daha verimli kullanan, ifl ve iflçi sa¤l›¤›n› ön planda tu-
tan cihaz, makine ve ekipmanlar tercih ediliyor. Do¤al olarak
yap›lan tüm bu çal›flmalar genel anlamda kaliteyi art›r›yor. Re-
kabetin çok ileri aflamalara yükseldi¤i günümüzde üretim ya-
panlar baflta olmak üzere tüm firmalar için süreklilik büyük
önem arz ediyor. Bu noktada güç kalitesinde yaflanabilecek
bozulmalar üretim süreçlerini aksatabilece¤i için art›k kabul edi-
lemez olarak de¤erlendiriliyor. Geçmifl y›llara k›yasla güç kalite-
sinde çok önemli aflamalar kaydettik. Altyap›lara yap›lan yat›-
r›mlar ve bunlar›n teknolojik sistemlerle desteklenmesiyle birlik-
te güç dengesizlikleri belirli seviyelerde kontrol alt›nda tutulabi-
liyor. Türkiye’de elektrik otomasyonu alan›nda önemli bir mü-
hendislik uzmanl›¤› var.  Bina otomasyonu sektörü aç›s›ndan
bakt›¤›m›zda inflaat sektörü geliflmifl, kanun ve yönetmelikleri
haz›rlanm›fl, bina teknolojilerinin önemini kavrayan geliflmifl ül-
kelerin ön planda oldu¤unu söylemek mümkün. Türkiye, bu kri-
terler aç›s›ndan geliflmifl ülkelerin seviyesine yak›n bir konumda
bulunuyor. Türkiye’nin enerji verimlili¤i konusunda belirledi¤i
hedefler var ve bu hedeflere ba¤l› olarak mevcut bina stoku ve
kentsel dönüflüm uygulamalar›, inflaat sektörünü, dolay›s›yla bi-
na teknolojilerini gündemde tutuyor. Bina otomasyonu sektörü
de inflaat sektörüne paralel bir geliflim gösteriyor. ‹çinde bulun-
du¤umuz koflullara ve inflaat sektöründeki hareketlili¤e bakt›¤›-
m›zda h›zl› bir ivmeyle hareket edildi¤ini söyleyebiliriz.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -
rilerinizden bahseder misiniz?

Elektrik otomasyonu sektöründe en büyük sorunlardan biri
beklenmedik ar›zalar nedeniyle yaflanan plans›z kesintiler ve
bunun sonucunda ortaya ç›kan kay›plard›r. Bunlar› ortadan kal-
d›rmak için elektrik sistemlerinin çok iyi izlenmesi ve kontrol
edilmesi gerekir. Bunun çözümü de, santral veya tesislerdeki

sistemlerin en yeni teknolojilerle modernize edilmesi, bir bak›m
program›yla sürekli ve düzenli kontrolü yap›larak takip alt›nda
tutulmas›, muhtemel ar›zalar›n önceden tespit edilmesi ve ar›za
oluflmadan önce önlem al›nmas›d›r. 

Ayr›ca elektrik alan›nda en büyük öneme sahip konulardan
biri de flüphesiz ki verimlilik ve sürdürülebilirlik... Biz Siemens
olarak tüm çal›flmalar›m›z› sürdürülebilirlik ve verimlilik oda¤›n-
da gerçeklefltiriyoruz. Çevre alan›nda, gerek kendimiz gerekse
müflteri ve tedarikçilerimiz için yapt›¤›m›z çal›flmalarda ekolojik
dengeyi korumaya yard›mc› inovatif ürün ve çözümler sunuyo-
ruz. ‹fl alan›nda, uzun vadeli de¤er yaratmak için çal›fl›yoruz. 

Siemens olarak enerji üretim tesisleri elektrik ve otomasyon
sistemleri alan›nda kontrol sistemleri, proses optimizasyonu,
diagnostik, santral otomasyonu ve enerji yönetimi gibi çok sa-
y›da bafll›k alt›nda zengin bir ürün portföyüyle hizmet veriyoruz.
Ürün ve çözümlerimizle, müflterilerimizin enerjiyi daha verimli
yönetmelerini sa¤layarak, yüksek bütçeye sahip, geri dönüflü
uzun y›llar› bulabilen enerji yat›r›mlar›n›n henüz bafllang›çta
do¤ru flekillendirilmesine katk›da bulunuyoruz. Örne¤in, birden
fazla lokasyonda enerji üretim tesisine sahip firmalar, Sie-
mens’in enerji otomasyon çözümü ile tüm santralleri tek bir
merkezden yönetebiliyor. Siemens Otomasyon ve Elektrik Sis-
temleri zengin portföyünü koruyucu bak›m hizmeti ve perfor-
mans art›r›c› tedbirlerle birlikte, durufl sürelerini ve bak›m mali-
yetlerini minimize etmeyi sa¤layan servis hizmetleri sunuyor ve
sektör flirketlerine önemli avantajlar sa¤l›yor.  

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere imza at›l›yor. Buradan hare -
ketle kentsel dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek ve

sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?
Küçük semtlerden mega flehirlere kadar, dünya nüfusunun

yar›s›ndan fazlas› kentsel bölgelerde yafl›yor. 2050 y›l›na kadar
kentsel nüfus oran›n›n yüzde 70’e ulaflmas› bekleniyor. fiehirler
dünyadaki enerjinin yüzde 75’ini tüketirken, sera gaz›n›n yüzde
80’inin de kayna¤›n› oluflturuyor. Bu durumda, iklim de¤ifliklik-
leriyle mücadelenin sonucunu flehirler belirleyecek. Günümüz-
de ak›ll› bina olarak tan›mlanan, otomasyon teknolojileriyle do-
nat›lm›fl binalar›n say›s› ve tüketiciler taraf›ndaki bilinçlenme az
önce de de¤indi¤im gibi h›zla art›yor. 

Bir flehir nüfusu, ulafl›m sistemi, bina ve tesis say›s›, enerji
yönetimi gibi pek çok alanla de¤erlendirilebilir. Gelecekte ener-
ji verimlili¤ini ön planda tutan, gereksiz elektrik, su ve ›s›tma/so-
¤utma maliyetlerini ortadan kald›ran binalar› daha s›k görece-
¤iz. Bu sistemin ard›nda ise kapsaml› ve ince detaylara dikkat
edilmifl otomasyon projelerin olmas› gerekiyor. Örne¤in 40-50
katl› yeni bir bina yap›ld›¤›nda buray› küçük bir flehir olarak de-
¤erlendirmek ve baflta yang›n güvenli¤i olmak üzere tüm he-
saplamalar› dikkatlice yapmak gerekiyor. Siemens olarak gerek
bina teknolojileri gerekse di¤er konularda her zaman enerji ve-
rimlili¤ine yönelik çal›flmalar gerçeklefltiriyoruz.
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K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

E
L B ‹, 1987 y›l›nda h›rdavat ticareti yapmak üzere “Elbis-
tan H›rdavat” ad›yla kurulmufl ve 1993 y›l›nda d›fl pazar
talebiyle elektrik tesisat malzemeleri de dahil olmak üze-

re ürün yelpazesini geniflletmifltir. Firmam›z, 1996 y›l›nda elek-
trik tesisat malzemesi üretimine bafllam›fl, iki y›l içerisinde ihra-
catla birlikte üretim kapasitesini art›rarak ELB‹ Elektrik ‹thalat
‹hracat San. Tic. Ltd. fiti ad›n› alm›flt›r. 2002 y›l›nda Arnavut-
köy’deki modern tesislerine tafl›nan ELB‹, 2005 y›l›nda ünvan›-
n› ELB‹ Elektrik ‹th. ‹hr. San.Tic. A.fi olarak de¤ifltirmifltir. 2006
y›l›nda kurulan ELB‹ Elektrik Uluslararas› Tic. ve San. A.fi’den
sonra 2007 y›l›nda Finlandiyal› Ahlström Capital ile bir ortakl›¤a
gitmifltir. 2010 y›l›nda Ukrayna ve 2011’de Rusya irtibat bürosu
ve Türkiye bölge bürolar› aç›lm›flt›r. 2012 y›l›nda Ahlström Capi-
tal’in tüm hisseleri almas›yla flirket %100 Ahlström Capital’in ifl-
tiraki durumuna gelmifltir. 2013 y›l›nda ise ELB‹, ABB firmas› ta-
raf›ndan sat›n al›narak bir ABB grup flirketi üyesi olmufltur.

Anahtar ve priz baflta olmak üzere grup priz, ayd›nlatma, si-
gorta kutular›, aksesuar üretimi ve sat›fl› yapan ELB‹ Elektrik
hizmetlerini ISO 9001:2000 Kalite Belgesi çerçevesinde sun-
maktad›r. 

Karadeniz ve Balkanlar, Do¤u Avrupa, Türki Cumhuriyetler,
Orta Do¤u ve Afrika’y› kapsayan bölgede toplam 47 ülkeye sa-
t›fl yap›yoruz. Sat›fllar›m›z›n büyük bir k›sm›n› yurt d›fl›na ger-
çeklefliyor. Mevcut faaliyet gösterdi¤imiz ülkelerdeki büyüme-
mizin yan›nda önümüzdeki y›llarda ülke say›s›n› art›rmay› da he-
defliyoruz. Ayr›ca ABB’nin küresel eriflim kapasitesinin de getir-
di¤i olanaklarla dünyan›n birçok farkl› ülkesine ürünlerimizi
ulafltrma flans›na sahip durumday›z.

Halen 9 farkl› seri ve 21 farkl› alt seri alt›nda ürünlerini sunan
ELB‹ Elektrik anahtar ve prizlerde; mimari trendler, geliflen tek-

noloji ve ihtiyaçlar do¤rultusunda farkl›laflan serilere yer veriyor.
Bu do¤rultuda 2011 y›l›nda Zena serimizde yeniliklere imza at-
t›k. Öncelikle Zena Silverline serisine Zena Fildifli olarak adlan-
d›rd›¤›m›z yeni bir renk ekledik. AR-GE yat›r›mlar›m›z ve pazar
analizlerimizin sonucu olarak zamak malzemeden üretilen lüks
bir anahtar ve priz serisi Zena Platin’i sat›fla sunduk. Yine 2011
y›l›nda kordonsuz kompakt tasar›m› ile 17 fonksiyondan oluflan
Neo serimizi sat›fla ç›kard›k. 

2012 y›l›nda Zena serisinin tüm fonksiyonlar› gibi s›va alt›
uygulanan bir ürün olan Zena Hareket Sensörü’nü pazara sun-
duk. Zena Hareket Sensörü, hareket alg›land›¤› zaman belli bir
yerin ayd›nlanmas› veya herhangi bir elektrikli cihaz›n çal›flmas›
istenilen durumlar için ideal kullan›m sa¤l›yor. 

2012 May›s ay›nda anahtar ve priz serileri aras›nda tek bir
çerçevede birden fazla fonksiyon koyabilme özelli¤i sunan mo-
düler serimiz Moda Stila’n›n lansman›n› gerçeklefltirdik. Ard›n-
dan 2013 y›l›nda moda serisine yeni bir dokunufl ekleyerek Mo-
da Viona serisini tan›tt›k. Son olarak da Eylül 2014’te pazarda-
ki yeni tasar›m trendlerin bir uzant›s› olan Vega serimizi pazar›n
be¤enisine sunduk.

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -
deflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?

2014 y›l› faaliyet gösterdi¤imiz tüm pazarlarda karl› büyü-
memizi sürdürdü¤ümüz bir y›l oldu. Uzun y›llard›r istikrarl› yap›-
s›n› koruyan partner ve da¤›t›m a¤›m›z ile tüm pazarlardaki pa-
y›m›z› artt›rmaya devam ettik. Y›l›n son döneminde lansman›n›

Erkan GÜNEY: ELB‹ ELEKTR‹K 

’ 2014 Y›l› Faaliyet Gösterdi¤imiz Tüm
Pazarlarda Karl› Büyümemizi
Sürdürdü¤ümüz Bir Y›l Oldu.’
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Anahtar ve priz baflta olmak üzere grup priz,
ayd›nlatma, sigorta kutular›, aksesuar üreti -
mi ve sat›fl› yapan ELB‹ Elektrik‘in Pazarla -
ma ve Sat›fl Operasyon Direktörü Erkan Gü -
ney ile ELB‹’yi ve ihracatlar›n› konufltuk.
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gerçeklefltirdi¤imiz yeni serimiz Vega özellikle proje kanal›nda
ciddi ivme kazand›rd›.

Faaliyet gösterdi¤imiz tüm ülkelerdeki elektrik ve inflaat pa-
zarlar›n›n geliflimlerini takip ediyoruz. Tümünde gerçekleflece-
¤ini öngördü¤ümüz büyümeye ayak uydurmak için y›la bafllar-
ken yapt›¤›m›z tüm haz›rl›klar›n sonuçlar›n› fazlas›yla alm›fl du-
rumday›z. Markam›z›n gücünü art›rmak için k›sa, orta ve uzun
vadeli büyüme stratejilerimiz bulunmaktad›r ve buna ba¤l› ola-
rak hem yurt içi hem de yurt d›fl› yat›r›mlar›m›z devam etmekte-
dir. Ticari pazarlama faaliyetlerimiz ile da¤›t›m kanallar›m›z›
do¤rudan desteklerken, Medya ve halkla ‹liflkiler çal›flmalar›m›z
ile ürünlerimizin tan›t›m›n› ve marka alg›m›z›n geliflmesi ile ilgili
çal›flmalara devam ediyoruz. Tüm bunlar do¤rultusunda faali-
yet gösterdi¤imiz pazarlardaki büyümemizi sürdürmeyi, yeni
ürünlerle konumumuzu güçlendirirken yeni pazarlara da aç›la-
rak markam›z›n de¤erini daha da art›rmay› hedefliyoruz.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -

mek için neler yapmal›y›z?
Türkiye pazar›ndan daha büyük komflu pazarlar›n varl›¤›

yurt d›fl›n› cazip hale getirdi.  Bu avantaj› gören firmalar yapt›k-
lar› çal›flmalarla yabanc› pazarlarda kendilerini kabul ettirmeyi
baflard›. Tüm bu geliflmelerle sektörümüzün ilerleyen periyot-
larda daha güçlü ve daha dinamik bir yap›ya bürünece¤ine ina-
n›yoruz. Özellikle inflaat sektöründe yaflanan rekabet, ev ile ilgi-

li her detay›n ön plana ç›kmas›na neden oldu. Bu da elektrik
anahtar ve priz sektöründe hizmet veren markalar›n sundu¤u
ürün çeflitlili¤inin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Biz ELB‹ olarak anahtar ve prizlerde; mimari trendler, geli-
flen teknoloji ve ihtiyaçlar do¤rultusunda farkl›laflan serilere yer
veriyoruz. fiu anda sektörde rekabetçi bir konumda olabilmek
için sundu¤unuz ürünlerin çeflitlili¤i büyük önem tafl›yor. Biz de
bu do¤rultuda farkl›laflan ihtiyaçlara yan›t veren ve teknolojik
yat›r›m› gerektiren  seriler üretmeye ve pazara sunmaya devam
edece¤iz. Ayr›ca hizmet verdi¤imiz kurum ve kurulufllara güçlü
bir marka olarak hizmet vermenin önemli bir nokta oldu¤una
inan›yoruz. 

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzünde sorun -
lar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm önerile -

rinizden bahseder misiniz?
Sektörümüz hammadde tedari¤inde yurtd›fl›na ba¤›ml› ol-

du¤undan yurtd›fl›ndaki geliflmelere endekslidir. Bu yüzden
global krizler sektörümüzü hammadde fiyatlar› yönünden etki-
lemektedir. 

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek  ve

sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?
Kentsel dönüflümle birlikte inflaat sektörü alt›n ça¤›n› yafla-

maya bafllad›. ‹nflaat sektörünün büyümesi elbette elektrik sek-
törünü de olumlu etkileyece¤ini düflünüyoruz.
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KUVEL PANO: Abdullah AKSEK‹: 

‘Geliflen Teknolojiyi Yak›ndan Takip Ederek,
Koflulsuz Müflteri

Memnuniyetini Hep 
Ön Planda Tutuyoruz’

1
997 y›l›nda kurulan firmam›z elektrik panosu üretimi konusunda hizmet verme-
ye bafllam›flt›r. Geliflen teknolojiyi yak›ndan takip ederek, koflulsuz müflteri
memnuniyetini hep ön planda tutarak, 2010 y›l›nda kurumsallaflarak müflterile-

rimize daha iyi hizmet vermek için Bayrampafla'daki yeni fabrikam›zda kaliteden
ödün vermeden giderek büyümüfl ve müflterileri ile yat›r›ma ve büyümeye devam et-
mektedir Üretimini yapt›¤›m›z panolar ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi taraf›n-
dan belgelenmifltir. Ça¤›n gerisinde kalmadan, kaliteli yönetim sistemini sürekli iyilefl-
tiren ve bununla beraber müflteri ihtiyac›n› ve beklentilerini zaman›nda karfl›lay›p tek-
nik ve deneyimli kadromuzla kalite standartlar›n› hep yükseltmeyi hedeflemifltir.
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Elektrik ve ayd›nlatma sektörünü yak›n -
dan bilen birisi olarak bize sektörümüzle
ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur
musunuz? Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda
sektörümüz olmas› gereken yerde mi?
E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör
olabilmek için neler yapmal›y›z? Örne¤in
AR-GE deste¤i gibi

E
lektrik ve ayd›nlatma sektörü derken, elektrik üretim,
iletim ve da¤›t›m hizmetinden de¤il, daha dar kapsaml›
olarak elektrik hizmetinin nihai sunumundan ve ayd›nlat-

ma kapsam›nda elektrik kullan›m›ndan söz ediyorsunuz. Bu
kapsamda sorular›n›za yan›t vermeye çal›flaca¤›m.

Ayd›nlatma sektörü hem yeni teknolojik geliflmeler, hem
enerji tasarrufu, hem de estetik kayg›larla giderek çeflitlenen ve
mimari aç›dan da geniflleyen bir alan. Elektrik günlük yaflam›m›-
z›n olmazsa olmaz› konumunda. Ayd›nlatma sektörü için de bu
geçerli. Ülkemizde toplam elektrik tüketiminin yüzde 20’den
fazlas›n› gerçeklefltiren hanelerin elektrik tüketimlerinin yüzde
30’a yak›n bir oranla önemli bir bölümünü ayd›nlatma olufltur-
makta. Kapal› mekanlar›n oldu¤u kadar d›fl alanlar›n ayd›nlat-
mas› da giderek önem kazanmakta. Sokak ayd›nlatmas›n›n da
toplam elektrik tüketimindeki pay› yüzde 2.6 civar›nda. Yani
enerji tasarrufu aç›s›ndan elektrik ve ayd›nlatma sektörünün ye-
ri büyük. Bu nedenle ülkemizin elektrik sektörünün temel ekip-
manlar›n›n üretiminin yeni teknolojilerle desteklenmesi ve yerli
üretimin hem ülkemizde hem de yurtd›fl›nda yayg›nlaflmas› için
stratejik de¤erlendirmelere ihtiyaç var. Bunun için de en baflta
daha çok insana ve araflt›rma-gelifltirmeye kaynak ayr›lmas›
gerekmekte. Mühendislerin tasar›mc› yönünün ön plana ç›kar›l-
mas›n› sa¤layacak bir geliflmeye ihtiyaç var. 

Ülkemizde tasarruflu ampul kullan›m›n›n son y›llarda gide-
rek yayg›nlaflt›¤› bir gerçek ve enerji tasarrufu aç›s›ndan da

önemli bir ad›m. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’n›n 2015-
2019 Stratejik Plan›’nda mevcut ayd›nlatma direklerindeki ar-
matürlerin, daha verimlileriyle de¤ifltirilerek yüzde 40 tasarruf
hedefi konulmufl. Bu daha önceki strateji planlar›nda oldu¤u gi-
bi ka¤›t üzerinde kalmazsa yine önemli bir tasarruf sa¤lanabile-
cektir. Ancak enerji verimlili¤inin yaln›zca ampul de¤ifltirmek
olarak sunulmas› ya da böyle anlafl›lmas› büyük bir açmaz. Ya-
ni enerji verimlili¤i bugün oldu¤u gibi piyasaya terk edildi¤inde;
iflin teknik ve bilimsel yanlar› bir kenara b›rak›l›p sadece yeni
ürünlerin pazarlanmas›n›n bir arac› haline geliyor. Oysa mekan-
lar›n ihtiyaçlar›n›n do¤ru tespit edilmesi kaliteli ve verimli ayd›n-
latman›n temel kural› olarak dikkate al›nmal›. 

Bu noktada da mekanlar›n elektrik tesisat projeleri büyük
önem tafl›yor. Fakat, bakanl›k taraf›ndan elektrik iç tesisleri yö-
netmeli¤ini güncel standartlara uyumlu hale getiren yönetmelik

Hüseyin YEfi‹L: EMO / Elektrik Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Baflkan› 

‘Mekanlar›n ‹htiyaçlar›n›n Do¤ru Tespit
Edilmesi Kaliteli ve Verimli Ayd›nlatman›n

Temel Kural› Olarak Dikkate Al›nmal›.’ 
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Elektrik Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Baflkan› Hüseyin Yeflil dergimize elektrik ve
ayd›nlatma sektörü ile ilgili de¤erlendirmelerde bulundu.
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çal›flmam›z y›llard›r yay›mlanmam›fl olup; halen bekletilmekte-
dir. Elektrik ‹ç Tesisleri Yönetmeli¤i’nin güncellefltirilmesi çal›fl-
mas›, EMO taraf›ndan 21 Nisan 2005 tarihinde 3. ve son tasla-
¤›n haz›rlanmas›yla tamamlanm›fl ve 20 May›s 2005 tarihinde
de bakanl›¤a iletilmifltir. Haz›rlanan tasla¤›n yönetmelik haline
getirilmemesi tesisatlar›n uluslararas› düzeyde sa¤l›kl› ve gü-
venli haz›rlanmas› sürecini geciktirmektedir. EMO’nun yapt›¤›
yönetmelik çal›flmas›nda elektrik tesislerinde elektriksel koruma
ve güvenli¤i kapsayan teknik konularla ilgili yönetmelik madde-
lerinin güncel uluslararas› standartlara göre sa¤lanmas› için
elektrik tesisatlar›n›n Türk Standartlar›na (TS) ve di¤er uluslara-
ras› standartlara (CENELEC/IEC taraf›ndan haz›rlanan EN, HD,
IEC) uygun olarak yap›lmas›n› sa¤lama amac› ile hareket edil-
mifltir. Güncellenen yönetmelik, mevcut yönetmeli¤in yetersiz
kald›¤› sanayi yap›lar›, hastane yap›lar›, tar›m ve hayvanc›l›k ya-

p›lar›, prefabrike yap›lar›, karavan, inflaat flantiyesi, sergi/fuar
alan›, yüzme havuzu, süs havuzu gibi bir çok özel tesisin 1kV
alt›ndaki tesisatlar›n› çok detayl› olarak kapsam›fl, idari bölüme
ise mevcut yönetmeli¤in idari bölümü aktar›lm›flt›r. “Elektrik Te-
sisat Sertifikas›” ile tesisat›n detaylar›, denetleme ve test sonuç-
lar› kay›t alt›na al›nacak, gere¤inde binan›n sigortalanmas›na
esas olacakt›r. Elektrik tesisatlar›n›n periyodik denetlenmesi,
küçük elektrik ifllerinin belgelenmesi, yönetmeli¤in getirdi¤i ye-
niliklerdir. Bu yönetmeli¤in yay›mlanmas› elektrik sektörü için
de bir ivme kazand›racakt›r. Hem ekipmanlar›n kullan›m› hem
de ifllerin yap›l›fl biçimi aç›s›ndan standartlara uyumun sa¤lan-
mas›, yanl›fl ve yetersiz projelere kaynak ve zaman harcanma-
s›n› önleyecek, önemli bir enerji tasarrufunu aç›¤a ç›karacakt›r. 

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kent -
sel dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Bura -
dan hareketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l et -
kileyecek ve sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤ -

renebilir miyiz?
Kentsel dönüflüm süreci de toplumun ihtiyaçlar›n› de¤il, yi-

ne piyasan›n ihtiyaçlar›n› dikkate alarak flekillenen bir mülkiyet
de¤iflimi olmufltur. Bu kapsamda ekonominin çarklar›n›n dön-
dürülmesi için iktidar›n politikalar›n›n oda¤›na yerlefltirdi¤i infla-
at sektörüne yeni rant olanaklar› yarat›lmaktad›r. Elbette kentsel
dönüflüm süreciyle ayd›nlatma ve elektrik sektörünün ifl hac-
minde geliflme olmaktad›r ve olacakt›r. Ancak yukar›da bahse-
dilen teknik ve bilimsel gereklilikler yerine getirilmeden kentsel
dönüflüm süreciyle yap›lan yap›lardaki elektrik sistemlerinde
dünya standartlar›na uygun bir dönüflümün sa¤lanmam›fl ola-
ca¤› da aç›kt›r. Kentsel dönüflüm süreçleri tek bafl›na elektrik ve
ayd›nlatma sektörü için de¤erlendirilebilecek bir konu olma-
makla birlikte, mevcut binalar›n elektrik tesisatlar› ve ayd›nlatma
sistemleri ile ilgili de herhangi bir çal›flma yap›l›p, kentsel dönü-
flüm içerisinde bunun de¤erlendirilmedi¤i de aç›kt›r. Bu neden-
le kentsel dönüflümün elektrik sektörü aç›s›ndan yaratt›¤› ya da
yarataca¤› ifl hacmini de ülkemiz ekonomisi aç›s›ndan sa¤l›kl›
olarak de¤erlendirebilmek mümkün gözükmemektedir. 
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2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti.
Belirledi¤iniz hedeflere ulaflabildiz mi?

2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?

2
014 y›l› grubumuzun sahip oldu¤u mühendisli , üretim in-
san kaynaklar› imkanlar› ifl tecrübesi ile bir at›l›m y›l› ol-
mufltur. Üretici firmam›z Europower üçüncü üretim tesisi-

ni devreye koymu, burada 12-40,5 kv TE‹Afi a uygun  metal
cladlar  üretimine bafllam›flt›r. Alçak gerilim bölümünde, Eaton
lisansl› partneri olan, x-Energy (form 4 b ye kadar) üretmeye
bafllam›flt›r. TSE li olarak, trafo merkezleri için, kontrol kuman-
da röle panolar üretimini gelifltirmifltir. 40 a yak›n ülkeye ihracat
yapar hale gelmifltir.

TÜRKAK AB-0517-T Akreditasyon lu  YG  laboratuvar› kur-
mufl bölümündeki , mühendis teknik kadrosu ile saha testler‹
,devreye alma, e¤itim, iflletme bak›m servislerini  ,Türkiye ve
yurtd›fl›nda yapan güçlü bir bölüm oluflturmufltur. ‹nsan kay-
naklar›nda  örnek ve lider  bir kurulufl  haline gelmifltir. Taahhüt
k›sm›nda yurtiçi ve  d›fl›nda  RES ,GES,HES,YG trafo  merkez-
leri olarak EPC projeleri alm›fl,bu bölümde Türkiye çap›nda ön-
de gelen gruplardan olmufltur.

Demiryolunda 27,5 KV ,2000 A,20 KA/3 sn  vakumlu motor-
lu yük ay›r›c›lar, normal mono trifaze ay›r›c›lar  , enerji nakil hat-

M.Behiç HARMANLI: G‹R‹fi‹M ELEKTR‹K A.fi

‘Elektromekanik Sektörü  Türkiye’nin
Lokomotif Sektörlerindendir’
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2014 y›l›n›n  Giriflim Elektrik’in at›l›m y›l› oldu¤unu belirten Giriflim Elektrik Yönetim Kurulu
Baflkan›- Elektrik Yüksek Muhendisi M.Behiç Harmanl› ile sektörü konufltuk.
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t›  ,trafo merkezi, Demiryollar› için, kompozit  silikon izolatörler
üretmifltir. 2015 y›l›nda ,her ne kadar moral bozucu  duyumlar
olsa da,  bu büyük ortam›n  firmam›z› mühendislik ve  mevcut
potansiyeli ile  olumlu olabilece¤ini düflünmekteyiz. Özellikle ih-
racatta , servis ve taahhütte ciddi geliflmeler yarataca¤›m›z›
umut ediyoruz.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -
mek için neler yapmal›y›z?

Elektromekanik sektörÜ Türkiye’nin  lokomotif sektörlerin-
dendir. Buna tüm elektrik teçhizat› beyaz eflya, ayd›nlatma
ekipmanlar›, tesisat ekipmanlar›, elektronik kompenentleri ilave
edersek önemli ve h›zl› geliflen bir sektör durumundad›r. üreti-
mi % 50 a yak›n ihracat gerçeklefltiren bir sektördür.  Buna ra¤-
men baz› sorunlar› mevcut olup, araflt›rma, gelifltirme de kay-

nak eksikli¤i, iflletme ve sermaye problemleri di¤er sektörlerde-
ki baflta inflaat, endüstriyel yat›r›mlardaki ekonomik problemler-
den ve özellefltirmeden dolay› gelen borçlanma,s ektörde da-
ralmalar ve endifleler yaratmaktad›r. Teknoloji kullan›m›nda da
bak›ld›¤›nda, bu konuda geliflmifl ülkeler s›n›f›nday›z diyebiliriz.

3Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -

rilerinizden bahseder misiniz?
Çözüm ise, ayr›fl›mlar de¤il birleflmelere ihtiyaç vard›r. Hü-

kümetimizin yerli üretimi koruyacak teflvikler getirmesi, istih-
dam say›s›na göre vergi indirimleri koymas›, Kosgeb tan›m›n›n
s›n›rlar›n› esneklefltirmesi ve Eximbank kredilerinin daha uzun
vadeli , düflük faizli krediler haline getirmesi ile de bir çözüm yo-
luna  ulaflabilir. Tabi öncelikle  ticari ahlak› kalitelefltirecek, ya-
sal  yapt›r›mlar› gelifltirmek, cayd›r›c› koflullar oluflturmak, çek
baflta olmak üzere, ödeme  resmi belgelerin de¤erini ,güvenini
art›r›c› önlemler de  al›nmal›d›r.

ARGE/ÜRGE çal›flma ve projelerine vergi indirim avantajla-
r› da getirilmelidir. ‹flverenler olarak, devlet taraf›ndan sadece
bir vergi kayna¤› görünmeyip devletin destek güveni ve koru-
mas›nda oldu¤unu hissetmeli giriflimci ruhu kazanmam›za yar-
d›mc› olmal›d›r.

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek  ve

sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?
Kentsel dönüflüm büyük flehirleri,  gecekondudan, imar

plans›zl›¤›ndan koruyan en önemli at›l›md›r. Sadece buralarda
ihale flekli en ucuza de¤il de ortalama de¤erlere  uygun olana
verilmeli, siyasi yaklafl›m kay›rmalar› güdülmeden yap›lmal›d›r.
Sektörümüzü olumlu etkileyece¤i bir gerçektir. Kentsel dönü-
flümlerde bölgesel firmalar desteklenmeli öncelik bu firmalara
v e r i l m e l i d i r .
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Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak
bize sektörümüzle ilgili k›sa bir de¤erlen -
dirmede bulunur musunuz? Dünya ile
karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas›
gereken yerde mi? E¤er de¤ilse dünya öl -
çe¤inde bir sektör olabilmek için neler
y a p m a l › y › z ?

A
yd›nlatma Sektörü son 10 y›ld›r sürekli olarak Türkiye
ortalamas› üzerinde büyüme gösteriyor. Sektör her ge-
çen gün çevre co¤rafyalar için önemli bir tedarik ve üre-

tim merkezi olma yönünde h›zl› bir geliflme göstermektedir. Uy-
gun flartlar›n oluflmas› halinde sektörün büyümesini sürdürece-
¤i aflikar. Özellikle sektörde yaflanan yeni teknolojik geliflmeler
ve bu sayede Elektronik Sektörünün ayd›nlatman›n bir parças›
olmas› ile sektör büyük bir dinamizm ya-
flam›fl bu sayede birçok yeni aktör sek-
töre girifl yapm›flt›r. Ancak, Dünya ölçe-
¤inde konuflabilmek ve yer alabilmek için
tek yap›lmas› gereken üretim planlama-
lar›n›n ölçek ekonomisinde düflünülmesi
ve sektör aktörlerinin yol haritalar›n› buna
göre belirlemeleri gerekmektedir. Tabii
ki, bu noktada hükümetin ve karar verici-
lerin do¤ru stratejileri planlamalar› ve  uy-
gulamalar› son derece önemli rol oyna-
m a k t a d › r .

Her sektörün oldu¤u gibi bizim
sektörümüzün de sorunlar› var. K›sa -
ca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm

önerilerinizden bahseder misiniz?

Sektörde en önemli sorun haks›z rekabettir. Bunun iki aya-
¤› bulunmakta; Birincisi yurtiçi haks›z rekabet, ikincisi yurtd›fl›
kaynakl› haks›z rekabet. Dernek olarak bu konuda tüm meka-
nizmalar› hayata geçirmek için yo¤un bir çal›flma içindeyiz. Sa-
nayi, Ekonomi, Gümrük ve Çevre Bakanl›klar› ile yapt›¤›m›z gö-
rüflmeler neticesinde birçok koldan korunma tedbirlerini haya-
ta geçirece¤iz.

Sanayi Bakanl›¤› ile Piyasa Denetimi, Ekonomi Bakanl›¤›
Anti Damping ve ‹lave Gümrük Vergisi, Gümrük Bakanl›¤› ile ‹h-
tisas Gümrükleri ve son olarak Çevre Bakanl›¤› ile AEEE, At›k
Yönetmelikleri konular›nda çal›flmalar›m›z süratle devam et-
mektedir. 2015 y›l› bu projelerin önemli bir k›sm›n› hayata geçi-
rilece¤i, gerek üreticiyi gerekse tüketiciyi koruma konusunda
birçok önlemin al›naca¤› y›l olacakt›r.

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere imza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek  ve
sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?

Kentsel dönüflümün yeni bir pazar yaratt›¤› çok aç›k flekilde
görülmektedir. Ancak, bu tarz dönüflüm proje-
lerinde en önemli nokta bu projelerde kullan›lan
birçok malzemenin katma de¤erden yoksun ve
a¤›rl›kl› olarak ucuz ve kalitesiz  ithal ürünler ol-
mas›. Bu da maalesef milli servetin ciddi flekil-
de israf› manas›na gelmektedir. Son y›llarda
bahse konu kalitesiz mal ithalat› sebebi ile itha-
lat rakamlar› nerede ise 500 milyon ABD Dola-
r›na ulaflm›fl ve sektör için çok önemli tehdit
oluflturmaya bafllam›flt›r.

Maalesef bu yüzden çok ciddi büyüme po-
tansiyeli bulunan yerli imalatç›lar›m›z önemli s›-
k›nt›larla karfl› karfl›ya kalmaktad›r. ‹flte bu nok-
tada yukar›da bahsetti¤im korunma tedbirleri
sektör için önemli bir milat olacakt›r.

Fahir GÖK: AG‹D

‘A y d › n l a t m a
S e k t ö rü nde Y a fl a n a n

En Önemli Sorun 
Haks›z Rekabettir.’
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Ayd›nlatma sektörü yak›ndan bilen AG‹D’in Yö -
netim Kurulu Baflkan› Fahir Gök’ten sektörün so -
runlar› ve sektörün geliflimi ile ilgili bilgiler ald›k.
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K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

T
P ELECTRIC, 1989 y›l›nda elektrik sektörü için teknik
plastik malzeme üretmek amac›yla teknik ö¤retmen Sa-
yim Tütüncü taraf›ndan ‹zmir’de kuruldu. Kuruluflunun ilk

y›llar›nda kal›p imalat› yapmakta, özel sektör kurulufllar›na yan
sanayi hizmeti vermekte ve bu kurulufllara plastik malzeme
üretmekteydi. 1995 y›l›nda elektrik sektörü için kauçuk grubu
fifl & priz üretimine baflland›. Kauçuk fifl & priz üretimine bafllan-
mas›n›n ard›ndan yap›lan pazar araflt›rmalar›, sektörün ihtiyaç-
lar› ve gereksinimler do¤rultusunda yeni ürünlerin üretimine de

bafllayarak üretim kapasitesi ve ürün gam› art›r›ld›.  
Bugün ‹zmir Kemalpafla’ da kurulu üretim tesisimizde son

teknolojinin uyguland›¤› genifl makine parkurumuz, 120 çal›fla-
n›m›z, yurtiçinde 65 ana bayimiz ve yurtd›fl›nda 35 ülkeye yap›-
lan ihracat›m›z ile ürünlerimizi tüketicilere ulaflt›rmaktay›z. Üre-
timini ve sat›fl›n› yapmakta oldu¤umuz ürünleri, gereksinimler
do¤rultusunda ele al›p rekabet flartlar›na uygun hale getiriyor ve
rakiplerine göre imaj›na art› de¤er katacak, tercih edilebilirli¤i
sa¤layacak farklar sunmaya çal›fl›yoruz.  Pazarlar›n öngördü¤ü
ulusal ve uluslararas› standartlara göre müflteri odakl› çözümler
gelifltirerek, ISO 9001 kalite yönetim sistemine göre üretim ya-
p›yor, yeni ürün gelifltirilmesi sürecinde dünya trendini takip
ederek, kaliteden öden vermeden alternatif ve pratik çözümler

Bora YALÇIN : TP ELECTRIC 

‘Sat›fl›n› Gerçeklefltirdi¤imiz Ürünlerin
%60’›n› ‹ç Piyasaya, %40’›n› ‹se 

D›fl Piyasaya Sunmaktay›z.’
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1989 y›l›nda elektrik sektörü için teknik plastik malzeme üretmek amac›yla teknik ö¤ret -
men Sayim Tütüncü taraf›ndan ‹zmir’de kurulan ve üretti¤i ürünlerin yüzde 40’n› dünyan›n
35 ülkesine ihraç etmeyi baflaran TP ELECTRIC’in Genel Müdür Yard›mc›s› Bora YALÇIN
ile TP ELECTRIC’i ve sektörü konufltuk
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ile fark›ndal›k yarat›yoruz.
25 y›ld›r sektörde yapm›fl oldu¤umuz geliflim ve ataklar ile

yaratm›fl oldu¤umuz fark›ndal›¤›,  marka imaj›n› da yenileyerek
art›rd›k. Elektrik sektöründe 1989 y›l›nda TPLAST ismi ile faali-
yete bafllad›¤›m›z yolculu¤umuzda de¤iflen ça¤›n dinamiklerine
ayak uydurmak, marka alg›m›z› ve sektörel imaj›m›z› gelifltirmek
amac› ile yapm›fl oldu¤umuz kurumsal çal›flmalar›m›zla 2011
y›l›nda TP ELEKTR‹K alt markas›n› oluflturulduk.  2013 y›l›nda
ise tür de¤iflikli¤i yaparak TPLAST PLAST‹K VE ELEKTR‹K
MALZEMELER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹’ den TP ELEKTR‹K MAL-
ZEMELER‹ SAN. T‹C. A.fi.’ ye geçifl yapt›k. Tür de¤iflikli¤inin
akabinde kurumsal çal›flmalar›m›z› tamamlayarak yeni isim ve
yeni “TP ELECTRIC” logosunu da kullanmaya bafllayarak yep-
yeni ve daha güçlü bir yap›yla hiz-
met vermeye bafllad›k.

Bugün TP ELECTRIC markas›y-
la Avrupa’da sektörün öncü firma-
lar›yla rekabet ediyor, gün geçtikçe
artan üretim kapasitemizle ürün
portföyümüzü müflteri taleplerine
ve ihtiyaca göre geniflletiyor ve pi-
yasaya sunuyoruz. Marinalar, çi-
mento endüstrisi, demiryollar›,
elektrifikasyon iflleri, demir çelik en-
düstrisi, tersaneler ve gemi inflaa
sektörü, ses ve ›fl›kland›rma sis-
temleri, inflaat sektörü, petrokimya
endüstrisi, enerji üretim ve da¤›t›m
sistemleri, rafineriler, mermer ve
do¤altafl endüstrisi, fabrikalar, tü-
neller, araç üstü ekipmanlar, ma-
den endüstrisi, limanlar, makine
imalat sektörü gibi elektrik ba¤lant›
sistemlerinin kullan›ld›¤› tüm sektörlerde çok genifl ürün yelpa-
zesi tam çözüm orta¤› olmaktay›z. 

Sektörde söz sahibi oldu¤umuz ana ürün gruplar›m›z› ise
kauçuk fifl-prizler, CEE norm fifl-prizler, mobilbox saha da¤›t›m
kutular›, termoplastik buatlar, alüminyum buatlar, kombinasyon
kutular›, montajl› kombinasyon kutular›, montajl› alüminyum
kombinasyon kutular›, alüminyum buton kutular›, kauçuk el
lambalar›, aksesuarlar, nemliyer serisi anahtar ve prizler olarak
özetleyebiliriz. Üretti¤imiz ürünlerin yan› s›ra yüksek ak›m fifl-
prizler, tek kutuplu fifl-prizler ve çok kontakl› fifl-prizler gibi tica-
ri ürünlerin de sat›fl›n› gerçeklefltiriyoruz. Bu konuda Avrupa’ n›n
önde gelen üreticilerinin Türkiye yetkili sat›c›l›¤›n› yapmaktay›z.
Sat›fl›n› gerçeklefltirdi¤imiz ürünlerin %60’›n› iç piyasaya,
%40’›n› ise d›fl piyasaya sunmaktay›z.

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -
deflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?

2014 y›l›nda belirlemifl oldu¤umuz hedeflerimizi gerçeklefl-
tirme oran›m›z bugünümüzü baz ald›¤›m›zda geçmifl oldu¤u-
muz üç çeyrekte %90 diyebiliriz. Y›l›n›n sonuna kadar hedefle-

rimizi gerçeklefltirmifl olmay› planl›yoruz. Y›l içerisinde piyasaya
sunmufl oldu¤umuz MOBILBOX ve GT CONNECTORS ad›n›
verdi¤imiz ürünlerimizin tan›t›m›n› yaparak baflta ses ve ›fl›k sis-
temleri, marinalar, demiryollar› ve mermer sektörü olmak üzere
sektörün pek çok alan›nda istedi¤imiz sonuçlara ulaflt›k. Mer-
mer sektörü için farkl›l›k yaratacak ve sektörün yaflad›¤› pek çok
olumsuzlu¤u ortadan kald›racak flekilde tasarlad›¤›m›z GT
CONNECTORS için sektörde ciddi tan›t›mlar yapt›k ve çok
olumlu geribildirimler ald›k. Keza montajl› termoplastik ve alü-
minyum kombinasyonlarda etkinli¤imizi daha fazla ön plana ç›-
kararak, fabrikalar ve elektrik taahhüt konular›nda etkin rol ald›k.
Bu sayede çok güzel projelere imza att›k. 2015 y›l› için belirle-
mifl oldu¤umuz hedeflerimizin bafl›nda, uzun ar-ge çal›flmalar›-

m›z ile CEE Norm ürün gruplar›nda
yapt›¤›m›z de¤ifliklikleri y›lbafl›nda
tamamlayarak piyasaya sunmak
gelmektedir. Pazarda rakiplerimizin
sunamad›¤› veya yetersiz kald›¤›
esnek çözümleri gelifltirmeyi, müfl-
teri talebine göre montaj ve kablaj
ifllemleri yapmay›, özel kodlama ve
markalama ile projelerde daha et-
kin rol almay› ve yurtiçi pazarda tek
çözüm orta¤› olmay› hedefliyoruz.
Bunlar› gerçeklefltirmek için güçlü
sat›fl ekibimiz ile pazarlama faali-
yetlerimizi devam ettirece¤iz.

Sektörümüzü yak›ndan bilen
birisi olarak bize sektörümüzle il -
gili k›sa bir de¤erlendirmede bu -
lunur musunuz? Dünya ile karfl› -
laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz ol -

mas› gereken yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir

sektör olabilmek için neler yapmal›y›z?
Dünyada yaflam standartlar› gere¤i hayat›m›z›n her alan›nda

endüstriyel üretim faal olarak ifllemektedir. Her an her yerde ye-
ni bir inflaat, restorasyon, demiryolu inflaat› görebilmekteyiz.
Tersanelerde yeni bir gemi yap›m› ya da tadilat›, fabrikalarda
üretim, petrol ç›kar›m›, tünel, metro yap›m›, e¤lence sektöründe
ve benzeri bir çok alanda yeniden yap›lanma, üretim ya da hiz-
met sürekli devam etmektedir. Bu alanlar›n hepsinde de elektrik
enerjisine mutlaka ihtiyaç vard›r. Bu sektörlerde elektrik malze-
meleri kullan›m› bir gereklilik oldu¤u için bizim sektörde de sü-
rekli hareketlilik vard›r. Bu hareketlilik içerisinde de sektördeki
firmalar›n sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak için uluslararas› standart-
larda üretim yapmas› ve h›zla geliflen sektörde bu geliflime ayak
uydurmalar› gerekmektedir. Her geçen gün elektrik sektöründe-
ki özellikle Türkiye’de rol alan firmalar›n say›s› artmakta ve var
olanlar ise kendilerini gelifltirmektedir. Ülkemizde üreticilerin sa-
y›s›n›n artmas›na karfl›n üretimini uluslararas› standartlara uy-
gun bir flekilde üreten, denetim kurulufllar›nca denetlenen firma
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say›s› oldukça azd›r. Bu haks›z bir rekabeti ön plana ç›kartmak-
tad›r. Üretimde kullan›lan malzemeler, üretim maliyetleri, ürün
kalitesi ve uluslararas› standartlara uygunluk vb. etkenlerden
dolay› birçok oyuncu Türkiye’de istedi¤i konumda yer alama-
maktad›r.  Dünya’da elektrik sektörüne bakt›¤›m›z zaman sektör
devi diyebilece¤imiz 3-4 firma bulunmaktad›r ve bunlar da piya-
sa flartlar›n› belirlemektedirler. Türkiye’deki yerli üreticiler olarak
bizler de hem kalitemiz hem de üretim kapasitemiz ile uluslara-
ras› standartlarda üretim yaparak dünya ölçe¤inde elektrik sek-
töründe yön verenler aras›nda olmaya çal›fl›yoruz.  

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -

rilerinizden bahseder misiniz?
Sanayi ve teknolojinin h›zla geliflmesiyle ile birlikte ülkemiz-

de de sektördeki ihtiyaçlar giderek artmakta ve özelleflmekte-
dir. Talepleri karfl›layabilmek için pazardaki oyuncular›n ço¤u
farkl› aray›fllara yönelmekte ve buna göre üretimler yapmaya
bafllamaktad›r. Pazardaki oyuncular›n fark›ndal›k yaratmas›n›n
yan›nda her gün yeni oyuncular da pazara girmektedir. Üretici-
lerin artmas› da piyasa dengelerini bozmaktad›r. Bizim üretimi-
ni yapt›¤›m›z ürün gruplar› uluslararas› standartlara göre üretil-
mekte ve uluslararas› standartlara göre belgelendirilmektedir.
Standartlara uygun üretim yap›ld›¤› takdirde ürün kalitesi de da-
ha iyi olmakta ve maliyetler de artmaktad›r. Bu da ürün fiyatla-
r›n› etkilemektedir.  Her sektörde oldu¤u gibi bizim sektörde de
merdiven alt› üreticilerin fazlal›¤› ve ürünlerin ulusal veya ulusla-
raras› standartlar›n alt›nda üretilmesi haks›z rekabeti beraberin-
de getirmektedir. Türkiye’ de tüketici bilinci tam olarak yerlefl-
medi¤inden dolay› ürün kalitesinden çok ucuz ürüne yönlenme
oldukça fazlad›r. Kaliteden ödün verilerek fiyata odaklan›lmak-
tad›rlar. Bunun d›fl›nda ise yerli ve yenilenebilir kaynaklar›n ye-
terli düzeyde kullan›lamamas› ve devlet taraf›ndan özel sektör
için yeterli destek ve teflvik mekanizmalar›n›n uygulanamamas›
veya uygulanan alanlar›n k›s›tl› olmas› gibi sorunlar›m›z bafl
göstermektedir. Özellikle ‹zmir’de bu teflvikler çok azd›r. Bu
alanlar›n geniflletilmesi gerekmektedir. Türkiye genelinde sana-

yinin geliflmesi için en baflta devletimizin ilgili kurumlar›n›n ge-
rekli önlemleri al›nmas›, denetim görevlerini yeterince yerine ge-
tirmesi ve devletin finansal anlamda sanayicileri desteklemesi
gerekmektedir. Uluslararas› belgelendirmeler konusunda da
destek verilmelidir ve denetimleri ise ba¤›ms›z denetim kurum-
lar› taraf›ndan yap›lmal›d›r. TP ELECTRIC olarak karfl›laflt›¤›m›z
bu sorunlar karfl›s›nda kaliteden asla ödün veremeyiz. Ürünleri-
mizi uluslararas› standartlara göre üretmekte, uluslararas› kalite
belgelerimizi edinmekte ve denetim kurulufllar›nca denetlene-
rek üretimimizi kalitemizden asla taviz vermeden yapmaktay›z.
Bu flartlar alt›nda en uygun fiyat› sunarak rekabetçili¤imizden
de ödün vermemeye çal›fl›yoruz. Üretimini ve sat›fl›n› yapmak-
ta oldu¤umuz ürünleri gereksinimler do¤rultusunda ele al›p,
ürünlerimizin kullan›ld›¤› sektörlerdeki flikâyetleri, sorunlar› bire-
bir kendi a¤›zlar›ndan dinliyor ve ürünlerimizi rekabet flartlar›na
uygun hale getiriyor ve rakiplerimize göre bize art› de¤er kata-
cak, tercih edilebilirli¤i sa¤layacak farklar sunmaya çal›fl›yoruz.
Ürünlerimizi son kullan›c›larla görüflerek geri dönüfllerini al›yo-
ruz ve gün geçtikçe de büyüme kaydediyoruz. 

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek ve

sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?
Ülkemizde bafllat›lan kentsel dönüflüm projeleri özellikle in-

flaat sektörü, çimento sektörü, tafl mermer, metal parçalar› üre-
timi, haz›r beton, seramik, çat›, kap›, pencere, elektrikli ayd›nlat-
ma gibi pek çok sektörde olumlu hava estirmekle birlikte alt
sektörlerin büyümesinde etkili olmaktad›r. 

Bugün bildi¤im kadar› ile kentsel dönüflüm kapsam›nda,
Türkiye’de yeniden infla edilmesi gereken ortalama 7 milyon
konut bulunuyor. Bununla birlikte köprüler ve ba¤lant›lar›, hava-
liman› ve otoyol yap›m› gibi büyük projelerin oldu¤u kentsel dö-
nüflüm hareketleri belirtmifl oldu¤um sektörlerde büyümeye se-
bep olmaktad›r.

Tüm bu geliflmeler mutlaka ki elektrik sektörüne de olumlu
etki yapmaktad›r.  Bu sektörlerde kullan›lan her türlü makine ve
ekipmanda mutlaka bir elektrik ba¤lant›s›na ve gücün tafl›nma-
s›na ihtiyaç bulunmaktad›r. ‹htiyaç duyulan bu elektrik ba¤lant›
gereksinimi endüstriyel tip fifl-prizler, kombinasyon kutular›,
elektrik panolar›, mobilbox vs. ürünleri ile karfl›lanmaktad›rlar.

Kentsel dönüflümün elektrik sektörüne getirileri olumlu yön-
de olmakta ve bu dönüflümü sektördeki birçok firma f›rsata çe-
virerek pazarda daha iyi konumland›rmakta, ürün tan›t›mlar›n›
ve sat›fllar›n› gerçeklefltirmektedir. 

Biz de müflteriye göre flekil alabilen esnek yap›m›z ve onla-
r›n ihtiyaçlar›na göre flekillenen ar-ge çal›flmalar› ile üretim yap›-
yor, k›sa sürede ürün teslimat› gerçeklefltiriyor ve binlerce ürün
seçene¤imiz ile tek çat› alt›nda müflterilerimize tam çözüm or-
ta¤› oluyoruz.  Ürün kalitemiz ve güçlü sat›fl organizasyonumuz
ile tercih edilen firma olmakta, rakiplerimize göre fark›ndal›¤›m›-
z› artt›rmaktay›z. 
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K›saca firman›zdan ve ürün yel -
pazenizden bahseder misiniz?

V
E K S A N firmas›, y›llard›r ayd›nlatma sek-
töründe hizmet vermektedir. Sektörün
önde gelen güvenilir bir firmas›d›r. 1986

y›l›nda kurulan VEKSAN Ayd›nlatma kuruldu-
¤undan günümüze kadar kaliteden ödün ver-
meden üretim yapmaktad›r. Konvansiyonel
ürünlerde oldu¤u gibi LED’li ürünlerde de ayn›
profesyonel anlay›flla çal›flmalar›na devam et-
m e k t e d i r .

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -

deflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?
VEKSAN Ayd›nlatma, 2014 y›l›nda istedi¤i cirosal büyüme-

yi yakalayamam›fl olsa da 2014 y›l› yeniden yap›lanma aç›s›n-
dan çok verimli geçmifltir.  Yeni yap›lanma ile birlikte üretimimi-
zi  Eskiflehirdeki fabrikam›za tafl›d›k. Kurumsallaflan yeni yap›-
m›zla üretimde hedefledi¤imiz verimlili¤e ulaflmay› planl›yoruz.
2014 y›l›nda LED teknolojisi ile ilgili gerekli yat›r›mlar›, LEDli ye-
ni ürünlerimizin tasar›mlar›n› tamamlad›k. Bunun yan›nda yeni
LED katalo¤umuz ve yeni web sitemizi haz›rlad›k. 2015 y›l›nda
yeni LED’li ürünlerimizi pazara sunup; büyümemizi artt›raca¤›z.
Özellikle LED konusundaki  Avrupa’daki müflterilerimizden ge-
len taleplere daha iyi hizmet verece¤iz.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -
mek için neler yapmal›y›z?

Türkiye Ayd›nlatma sektörünün h›zla büyüdü¤ü gözle görü-
lür bir gerçektir. Bu sektörün y›ll›k büyümesi Türkiye ekonomik
büyümesinin çok üstündedir. Ayd›nlatma sektörü, LED tekno-
lojisi ile birlikte daha da büyüme potansiyeli bulunmaktad›r.
Türkiye pazar›n›n d›fl›nda ve Avrupa pazar›nda da enerji verim-
lili¤ine ba¤l› olarak yenileme talepleri yeni bir pazar  imkan›

oluflturmaktad›r. Türkiye’nin Avrupa ülkelerine
göre iflçilik maaliyetlerinin düflük olmas›, Avru-
pa’ya ulafl›m yak›nl›¤› gibi avantajlar›n yan›nda
e¤er ki teknolojiye ve insana yat›r›m yap›l›rsa
Türkiye Avrupa’da LED üretim üstü olabilecek
potansiyeldedir.VEKSAN Ayd›nlatma olarak te-
mel hedeflerimiz LED’li ürünlerimizde kaliteli ve
rekabetçi ürünler üretip dünyaya satmakt›r.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörü -
müzün de sorunlar› var. K›saca bize bu so -
runlardan ve sizin çözüm önerilerinizden bah -
seder misiniz?

Di¤er birçok sektörde oldu¤u gibi ayd›nlatma sektöründe
de birçok sorunlar yaflanmaktad›r. En önemlisi uzakdo¤udan it-
hal edilen standart d›fl› kalitesiz ürünlerle ilgili iyi bir kontrölün
sa¤lanamam›fl olmas›d›r. D›flardan ithal edilen bu geçersiz
ürünlerin yaklafl›k 500 milyon $ olarak öngörülmektedir. Bu du-
rum sektördeki birçok firma için sorun teflkil etmektedir. Netice
de cari aç›k veren bir ülkeyiz; bu durumda cari aç›¤›m›z daha da
büyüyecektir. Bu gibi sebepler büyük istihdam kay›plar›na yol
açmakta ve ülkemiz için problem teflkil etmektedir. Devletimizin
bir tak›m önlemler almas› gerekmektedir. Bu konuda sanayi
odas›nda bizim de vermifl oldu¤umuz destekler ve giriflimler
söz konusudur. 

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek  ve
sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?

Kentsel dönüflüm h›zl› büyüyen sektörün daha da büyüme-
sine destek verecektir. Kentsel dönüflümün yan›nda AVM, ofis,
konut ve di¤er yap›lardaki ayd›nlatma talepleri için LED ayd›n-
latma yüksek düzeyde enerji verimlili¤i sa¤layacakt›r. Ancak ye-
nilenme talepleri için de sektörde yaflanan haks›z rekabeti ön-
lemek gerekmektedir. Bunun için de flartnamelerde standartlar
belirtilerek standartlara uygun ürünler kullan›lmal›d›r.

Ahmet AKKAYA: VEKSAN AYDINLATMA

‘Ayd›nlatma Sektörünün 
Y›ll›k Büyümesi Türkiye Ekonomik

Büyümesinin Çok Üstündedir.’
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K›saca firman›zdan ve ürün yel -
pazenizden bahseder misiniz?

G
ecem Ayd›nlatma 1 9 9 7’den bu yana
ayd›nlatma konusunda özel çözümler
sunarak, ekonomik, ergonomik, çevre-

ye duyarl›, estetik ve mimari de¤erleri ön plan-
da tutan ürünler üretiyor. Uluslararas› alanda
40 farkl› ülkede varl›¤›n› sürdürürken, dünyan›n
çeflitli yerlerinde iflinin uzmanlar›yla çal›fl›yor.
Gecem, ifl orta¤› olarak mimarlar, mühendis-
ler, ayd›nlatma tasar›mc›lar›, elektrik müteah-
hitleri, elektrikçiler, uluslararas› distribütörler
ve toptanc›larla çal›flarak, kaliteli ürünleri,
fonksiyonel ve yenilikçi çözümleri uygun fiyatlara müflterileri-
ne sunuyor. Sadece alan›nda en iyi ürünleri üretmekle kalma-
yan Gecem, endüstriyel tasar›m yoluyla mimari elementleri
ayd›nlatmayla bütünlefltiriyor.

Ifl›¤›n kalitesinin mekanlara de¤er katt›¤›n›n verdi¤i fark›nda-
l›kla çeflitli uzmanl›k dallar›ndaki profesyonellerle çal›flarak,
do¤ru ve verimli ›fl›¤›n farkl› mimari mekanlarda kullan›m›n›
önemsiyor. ‹flte bu yüzden Gecem “›fl›¤›n yolu” olup teknik ve
mimari ayd›nlatma alan›nda öncü firma olmaya devam ediyor.

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -
deflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?

2014 y›l› Gecem Ayd›nlatma aç›s›ndan son derece verimli
geçen bir y›l oldu. Özellikle LED Teknolojisi alan›ndaki yat›r›m-
lar›yla Gecem müflteri ürün ve müflteri gam›n› çok k›sa bir süre
içerisinde art›rma baflar›s›n› gösterdi. 2015 y›l›nda LED alan›n-
daki yeni ürün ve projelerde aktif bir flekilde rol almay› planla-
yan Gecem sektöre öncü olma hedefinden vazgeçmiyor. 

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?

Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz
olmas› gereken yerde mi? E¤er de¤ilse
dünya ölçe¤inde bir sektör olabilmek için
neler yapmal›y›z?

Ayd›nlatma sektörü LED teknolojilerinin
geliflmesi ile dünyada parlayan sektörlerden
biri haline geldi. Global anlamda LG Samsung
gibi firmalar sektöre h›zl› bir girifl yaparak bu
pazardan pay almaya bafllad›lar. Türkiye’deki
firmalar bu alanda henüz istenilen yerde de¤il.
Özelikle ucuz ve kalitesiz ürünlerin pazar› do-
mine etmesi Türkiye’den üretim yapan firmla-
r› zor durumda b›rakmaktad›r. Özellikle enerji
tasarrufu ve LED gibi alanlara verilecek tefl-

vikler firmalar›n sa¤lam zeminde ilerlemelerine vesile olacakt›r. 

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -

rilerinizden bahseder misiniz?
Sektörün en önemli sorunu özellikle Çin’den gelen kalitesiz

ve ucuz ürünlerin kontrolsüz bir flekilde pazar› domine etmesi-
dir. Öte yandan TSE gibi kurumlar bu ürünleri kalite aç›s›ndan
kontrol etmekete sadece etiketleme gibi konulara e¤ilmektedir.
Yerli firmalar›n rekabet güçlerini art›rabilmeleri için eflit koflullar-
da mücadele etmeleri gerekti¤inden özellikle kalitesiz ürünlerin
ithalat›na s›n›rlama getirilmelidir. 

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek  ve
sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?

Yeni bina yeni yap› malzemeleri ve yeni ayd›nlatma ürünleri
demek olaca¤›ndan kentsel dönüflüm projelerinin ayd›nlatma
alan›na olumlu olarak yans›yaca¤›n› düflünmekteyim.

Bülend ATALAR: GECEM AYDINLATMA

‘2015 Y›l›nda LED Alan›ndaki 
Yeni Ürün ve Projelerde Aktif Bir fiekilde

Rol Almay› Planlayan Gecem Sektöre
Öncü Olma Hedefinden Vazgeçmiyor.’
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1997 y›l›nda kurulan ve dünyan›n 40 farkl› ülkesine ihracat yapan Gecem Ayd›nlatma’n›n
Genel Müdürü Bülend Atalar ile Ayd›nlatma sektörünü konufltuk.
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K›saca firman›z› tan›yabilir miyiz?

P
SL Elektronik, LED ve Fiber Optik ayd›nlatma sistemlerindeki
tecrübesi ile ayd›nlatma sektörünün en önemli oyuncular›ndan
biridir.  Üretti¤imiz iç ve d›fl mekân ayd›nlatma armatürlerini Fi-

berli markam›zla yurtiçinde ve yurtd›fl›nda pazarlamaktay›z. Daha h›zl›
ve daha kaliteli bir hizmet verebilmek ad›na,  2012 y›l›nda Antalya Orga-

nize Sanayi Bölgesi’nde 6 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikam›za tafl›n-
d›k. Bu fabrikam›zda tam otomatik iki dizgi hatt›, 6 ayr› ürün montaj hatt›, tüm
donan›mlara sahip bir mekanik imalat bölümü ile beraber boyahane bölümle-
rimiz de hizmete girerek entegre bir tesis olma yolunda ilerlemekteyiz.  Ayd›n-
latma sektöründeki yenilikleri de yak›ndan takip ederek kendimizi alan›m›zda
her daim gelifltirmeye devam ediyoruz. Yeni nesil LED teknolojilerinin geliflti-
rilmesi ve uygulanmas› için Ar-Ge departman›m›za her geçen gün yeni yat›-

Tufan GÜRBÜZ: PSL ELEKTRON‹K 

‘LED Ayd›nlatma, Tüm Dünyada
Oldu¤u Gibi Türkiye’de de 
Geliflmeye ve Ayd›nlatma 
Sektöründe Kendine Ciddi 
Bir Pazar Edinmeye 
Devam Ediyor.
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LED ve Fiber Optik ayd›nlatma sistemlerindeki
tecrübesi ile ayd›nlatma sektörünün en önemli
oyuncular›ndan birisi olmay› baflaran PSL Elek -
tronik’in  Genel Müdür Yard›mc›s›  Tufan Gürbüz
ile LED’li ayd›nlatma sektöründeki geliflmeleri ve
PSL Elektronik’in 2015 y›l› hedeflerini konufltuk.
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r›mlar yap›yoruz.  Bunun yan› s›ra, 2 ay
önce kurdu¤umuz Ür-Ge departman›-
m›z ile pazar›n ve müflterilerimizin ihti-
yaçlar›n› kapsaml› bir flekilde saptama
ve bu ihtiyaçlara uygun yenilikçi, kalite-
li ve verimli ürünler gelifltirmeyi hedefli-
yoruz.  

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l
geçti. Belirledi¤iniz hedeflere ulafla -
bildiniz mi? 2015 y›l›ndan beklentileri -

niz neler? 
Led ayd›nlatma, tüm dünyada oldu-

¤u gibi Türkiye’de de geliflmeye ve ay-
d›nlatma sektöründe kendine ciddi bir
pazar edinmeye devam ediyor. 2014 y›-
l›nda, kullan›c›lar›n LED ayd›nlatma ko-
nusunda daha çok bilinçlendi¤ini ve LED ayd›nlatma ürünlerini
konvasiyonel ayd›nlatma ürünlere göre daha çok tercih edildi-
¤ini gözlemledik. Bu ba¤lamda, 2014 y›l›nda gerek yurtiçi ge-
rekse yurtd›fl› sat›fllar›m›z ciddi oranda art›fl gösterdi. 2014 y›l›-
n›, Led ayd›nlatman›n s›çrama yapt›¤› bir y›l olarak de¤erlendi-
rebiliriz. Önümüzdeki y›llarda da bu s›çraman›n giderek artaca-
¤› kan›s›nday›z. 

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -

mek için neler yapmal›y›z? 
LED ayd›nlatman›n, hem Türkiye’de hem de dünyada h›zla

geliflmeye ve kendine ciddi bir pazar edinmeye devam etti¤ini
belirtmifltim. Bu noktada Türkiye, LED teknolojisi alan›ndaki ge-
liflmeleri yak›ndan takip etmektedir. Türkiye’de gelecek vaat
eden, Ar-Ge ve Ür-Ge departmanlar›na yat›r›m yapan ciddi fir-
malar›n oldu¤unu göz önüne ald›¤›m›zda, ilerleyen y›llarda dün-
ya çap›nda tan›nan Türk markalar›n›n olaca¤›n› düflünüyoruz. 

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -
rilerinizden bahseder misiniz?

Tüm dünyada oldu¤u gibi LED ayd›nlatma ürünleri uzun
ömrü, enerji tasarrufu, ›fl›ma konforu gibi avantajlar› sayesinde
konvasiyonel ayd›nlatma ürünlerinin yerini al›yor. Türkiye de bu
de¤iflime h›zla ayak uydurmaya bafllad›. Bunun sonucunda,
ucuz, kalitesiz ve standart d›fl› LED armatür ithalat› kontrolsüz
bir flekilde yap›lmaya bafllad›. ‹thal edilen ürünlerin belli stan-
dartlardan geçirilerek kontrollü bir LED ayd›nlatma ithalat› ger-
çeklefltirilmesi gerekti¤ine inan›yoruz. Tabi ki bu serbest ticaret
ve rekabet flartlar›n› bozmadan olabilecek bir kontrol olmal›d›r.
LED ayd›nlatma standartlar› oluflturdu¤umuz takdirde %100
yerli tasar›m/üretim yapan firmalar›n, LED sektörünü ve ülkemi-
zi ileriye tafl›yacak yat›r›mlar yapmas›na olanak sa¤layaca¤›n›
d ü fl ü n ü y o r u z .

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek ve

sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?
Kentsel dönüflüm projelerinde LED ayd›nlatma dönüflümü-

ne yer verilmesi hem ülkemiz için ciddi bir enerji tasarrufu sa¤-
layacak hem de Türkiye’deki ayd›nlatma sektörünü oldukça ha-
reketlenecektir. Ayr›ca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’n›n
enerji kaynaklar›n›n ve enerjinin kullan›m›nda verimlili¤in artt›r›l-
mas›yla ilgili düzenledi¤i yönetmelik ile kamusal alanlarda LED
ayd›nlatman›n zorunlu hale gelmesi de ayd›nlatma için önemli
bir ad›m olmufltur. Enerji Bakanl›¤›, sokak ayd›nlatmas›ndaki
LED dönüflüm pilot projesi ile somut çal›flmalar yapmaktad›r.
Türkiye’nin enerji tasarrufuna gidece¤i bu projelerde, %100
yerli üretim, 3 y›l garantili ve TSE belgeli armatürlerimiz ile yer
almay› hedefliyor ve do¤ru ayd›nlatma ile enerji tasarrufu sa¤la-
yan flehirler oluflturmak istiyoruz.
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K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

K
u r u l u fl u m u z d a n bugüne kadar 30 y›l› aflk›n sürede
Metsan; 5.000’i aflan ürün çeflidimiz ile 40’dan fazla ül-
keye ihracat yapan, 15.000 metrekare kapal› alanda 170

çal›flan› ile Ayd›nlatma sektörünün lider  firmalar› aras›ndad›r .
“Ayd›nlatma teknolojileri alan›nda öncü çözüm ve hizmetle-

riyle, Türkiye’de lider, uluslararas› pazarda söz sahibi olmak.” il-

kesi ile ç›kt›¤›m›z  yolda ilerlemeye ve ifl ortaklar›m›za daha iyi
hizmet sunabilmek için her geçen gün kendimizi gelifltirmeye
devam ediyoruz. Teknolojik, çevreci, kaliteli ve inovatif çözüm-
ler sunmak önem verdi¤imiz ilkelerimiz aras›ndad›r. Uzun y›llar
Downlight ve Halojen ürün grubu ile sektörde söz sahibi olan
firmam›z, sektörün ve piyasa talebinin ledli ayd›nlatma armatür-
lerine yönelmesini müteakiben son iki y›ld›r yapm›fl oldu¤umuz
yat›r›mlar ile LED ayd›nlatmada da genifl ürün yelpazesine sa-
hip olarak LED ayd›nlatma sektöründe de söz . Dekoratif ürün-
ler yan›nda, LED Downligt baflta olmak üzere Led panel ve Li-

Tahsin Güçlü ÖZTÜRK: METSAN LIGHTING

‘Tüketicinin Kalite Bilincine Sahip
Olmadan Ucuz ve Kalitesiz Ürünlere

Yönelmesi Sektörün Temel Sorunlar›ndan
Biri Haline Gelmifltir’
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30 y›l› aflan geçmifli, 5000’i aflan ürün çeflidi, ve 40 ülkeye yapt›¤› ihracat› ile ayd›nlatma
sektörünün önde gelen firmalar›ndan birisi olmay› baflaran METSAN’›n Genel Müdürü Tah -
sin Güçlü Öztürk ile METSAN’› ve sektörümüzün durumunu konufltuk.
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neer Led ürünlerimizide müflterilerimizin be¤enisine sunduk.
Ar-ge ye verdi¤imiz önem 

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -

deflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?
‹nflaat sektöründeki büyüme trendinin de deste¤i ile 2014

y›l› iç piyasa için beklentilerimizi karfl›lad›. 2015 y›l›nda  inflaat
sektöründe büyüme e¤ilimin devam edece¤i ve hali haz›rda
proje aflamalar› tamamlanan pek çok yeni inflaat projesinin pi-
yasay› hareketli tutaca¤› düflüncesindeyiz. Ayn› zamanda mev-
cut ayd›nlatma armatürlerinin yenilenerek LED ayd›nlatmaya
geçifl talebinin de artaca¤›n› beklemekteyiz. 

Mevcut durumda 40’›n üzerinde ülkeye ihracat yapan bir
ayd›nlatma firmas›y›z. ‹hracat›m›z›n içerisinde büyük paya sahip
olan Orta Do¤u, Arap ülkelerinde ve komflu ülkelerde oluflan
politik karmafla ve savafl durumlar› sebebi ile maalesef bu ülke-
lerle yap›lan ticaretteki büyüme trendini olumsuz yönde etkile-
mifltir. 2015 y›l›nda bu etkinin azalaca¤›n› ve ihracat pazarlama-
s›na verece¤imiz deste¤i de art›rarak alternatif pazarlara da ya-
t›r›m yapmay› düflünmekteyiz. 

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -

mek için neler yapmal›y›z?
LED ayd›nlatma teknolojisi; enerji verimlili¤i yüksek, çevreci

ve  yenilikçi bir teknoloji olarak Dünyam›z ve ülkemiz için önem-
li bir yere sahiptir.  Dünya’da oldu¤u gibi Türkiye’de de LED ay-
d›nlatma pazar›n›n çok genifl ve yüksek potansiyele sahip oldu-
¤unu söyleyebiliriz . Fakat flu an Avrupa ile k›yaslad›¤›m›zda ül-
kemizde LED ayd›nlatma kullan›m oranlar›n›n hala yeterli sevi-
yede olmad›¤›n› görüyoruz. Sektörün geliflimi için özellikle
Enerji Bakanl›¤›’n›n yay›nlam›fl oldu¤u kararname ile sokak ay-
d›nlatmalar›nda gerçekleflecek olan dönüflümün önemli bir
ad›md›r. Bu yöndeki çal›flmalar› ve devlet taraf›ndan gelecek
desteklerin h›z kesmeden devam etmesini bekliyoruz .Kamu
kurum ve kurulufllar›ndan bafllayarak, kapal› alanlarda kullan›-
lan ayd›nlatmalar›nda LED ayd›nlatmaya dönüflümü yönündeki
çal›flmalar›nda biran önce teflvik edilmesi gerekti¤i kanaatinde-
yiz . Ayd›nlatma sektörü olarak teknolojiyi yak›ndan takip etti¤i-
mizi söylemek gerekir . LED ayd›nlatma konusunda özellikle üç
y›ld›r oluflan ivme ile Bu y›l %30‘lar› bulan LED ayd›nlatma pa-

y›n›n 2015 y›l›nda da h›z›n› kesmeden %50’lere yaklaflmas› ve
2020 y›l› itibar› ile %75’leri bulmas› ön görülmektedir.  Bizim için
2015 y›l› Türkiye de LED ayd›nlatma sektörü için geçen y›llardan
daha fazla önem teflkil etmektedir.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -

rilerinizden bahseder misiniz?
Ayd›nlatma sektörü h›zla LED ürünlere yönlenmektedir. LED

ayd›nlatma ürünlerinin konvansiyonel ayd›nlatma sistemlerine
göre nispeten daha maliyetli olmas› ve de tüketicinin fiyat üze-
rinden ürünün al›m›na  karar vermesi de maalesef kalitesiz ithal
ürünlerin h›zla yurdumuza girmesini h›zland›rm›flt›r. Tüketicinin
kalite bilincine sahip olmadan ucuz ve kalitesiz ürünlere yönel-
mesi sektörün temel sorunlar›ndan biri haline gelmifltir . 

LED ürün al›rken 50.000 saatleri aflan ürün ömrü ve enerji
tasarrufu düflünülerek tüketici bir yat›r›m yapmaktad›r. Fakat
kalite standartlar›na haiz olmayan, ayd›nlatma verimlili¤i düflük
ve ürün ömrünün de oldukça k›sa oldu¤u özellikle uzak do¤u
menfleli pek çok ürün s›rf fiyat› ucuz olmas› sebebi ile müflteri
taraf›ndan tercih edilmektedir. ‹lk yat›r›m maliyeti düflük olmas›
sebebi ile tercih edilen bu tip kalitesiz ürünler gerek iflletme ma-
liyetlerinin yüksek olmas› gerekse ürün ömürlerin çok k›sa ol-
mas› sebebi ile kullan›c›ya daha pahal›ya mal olmaktad›r. Kali-
teli ile kalitesiz ürün aras›ndaki farklar konusunda toplumun bi-
linçlenmesi önemlidir. ‹htisas Gümrükleri kurularak, standartla-
ra haiz ithal ürünlerin kontrollü ve bilinçli bir flekilde yurdumuza
giriflinin sa¤lanmas› önemlidir. Bu durumda tüketicimiz korun-
du¤u gibi kalitesiz ürünler için dövizimizin yurtd›fl›na gitmesi de
engellenmifl olacakt›r. 

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek  ve
sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?

‹nflaat sektörü yurdumuzun lokomotif sektörleri aras›ndad›r.
‹nflaat sektörünün bundan sonraki büyümesinde de Kentsel dö-
nüflüm projelerinin devreye al›nmas› elbette ki önemli bir rol oy-
nayacakt›r. Fakat bu projelerde kullan›lacak ürünlerin sahip olma-
s› gereken kalite standartlar› konusunda bir yapt›r›m ve denetle-
me mekanizmas› olmas› çok önemlidir. ‹nflaat sektörüne hizmet
veren ayd›nlatma sektörü olarak bizlerde ‹nflaat sektörünün bu
gelifliminden de olumlu yönde yans›yaca¤› kanaatindeyim .
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Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak
bize sektörümüzle ilgili k›sa bir de¤erlen -
dirmede bulunur musunuz? Dünya ile
karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas›
gereken yerde mi? E¤er de¤ilse dünya öl -
çe¤inde bir sektör olabilmek için neler
y a p m a l › y › z ?

S
ektörümüz 2014 y›l›nda genelde dura¤an bir y›l geçir-
di¤ini düflünüyorum. Dura¤an geçmesinin nedenleri ara-
s›nda flunlar› sayabiliriz; 2014 y›l›nda yap›lan cumhur-

baflkanl›¤› seçimi, seçimlerin dolayl›da olsa ekonomiye etkisi
ciddi boyuta. Sektörümüzün büyük bir bölümü ithalata dayal›
oldu¤u için tahmin edilenden yüksek ç›kan döviz kurlar› ve
komflu ülkelerimizde yaflanan s›k›nt›lar› sayabiliriz. Sektörümü-
zün dünya ölçe¤inde tam olarak olmas› gereken yerde oldu¤u-
nu henüz düflünmüyorum. Bunun birçok nedeni var öncelikle
herkesin bildi¤i gibi tüm sektörlerde oldu¤u gibi bizim sektörde
de son 10 y›lda özellikle kendilerini dünyan›n fabrikas› olarak
adland›ran Çin’den yap›lan yo¤un ithalat›n yan›nda ülkemizde
henüz tam yerleflmemifl ayd›nlatma kültürünü ve atölyecilikten
sanayici¤e geçiflte zorlanan üreticilerimizi sayabiliriz.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -

rilerinizden bahseder misiniz?
Bana göre sektörümüzün son zamanlardaki en büyük s›k›n-

t›s›n›n bafl›nda elveriflsiz fiziki çal›flma koflullar› yer al›yor. Sek-
törümüz büyüdükçe mevcut yerleri yetersiz kal›yor ve bir ço¤u-
muz derme çatma yerlerde çal›flmak zorunda kal›yoruz bu du-
rumun üretim kapasitemizi ve kalitemizi oldukça düflürdü¤ünü
düflünüyorum. Baz› firmalar›n bireysel olarak de¤iflik bölgelere

tafl›n›p daha düzgün ortamlarda çal›flma teflebbüsü olmufltur
ve olmaya do¤al olarak devam edecektir. Fakat ben bunun tam
olarak kesin bir çözüm oldu¤unu düflünmüyorum. Ben daha
çok birlikte sektörel olarak siyasilerimizden de ve sivil toplum
örgütlerimizden destek alarak modern ça¤c›l bir ayd›nlatmac›-
lar sanayi sitesinin olmas› gerekti¤ini düflünüyorum ve bu konu-
da derne¤imiz üzerine düflen görevi sonuna kadar yapacakt›r.

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek  ve
sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?

Kentsel dönüflüm ve özellikle TOK‹ arac›l›¤› ile yap›lan
toplu konut projeleri bir çok sektörü etkiledi¤i gibi ayd›nlat-
ma sektörünüde olumlu olarak etkileyece¤ini söyleyebilirim
kentsel dönüflüm ve yeni yap›lan toplu konutlar ve ülkemiz-
de yerleflmeye bafllayan ayd›nlatma kültürünü göz önüne
al›rsak önümüzdeki 5 y›lda ayd›nlatma sektörünün 3 kat bü-
yüyece¤ini ön görüyoruz.

Yaflar DEM‹R: Ayd›nlatma Sanayici ve ‹fl Adamlar› Derne¤i (AYDS‹AD) Baflkan› 

‘Önümüzdeki 5 Y›lda 
Ayd›nlatma Sektörünün 

3 Kat Büyüyece¤ini Ön Görüyorum’
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Ayd›nlatma Sanayici ve ‹fl Adamlar› Derne -
¤i Baflkan› Yaflar Demir ayd›nlatma sektö -
rünün geliflimi ve sorunlar› ile ilgili sorular› -
m›z› cevaplad›.
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K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

F
irmam›z›n temelleri 1956 y›l›nda babam›z Haluk Arac›-
kan taraf›ndan at›lm›flt›r. 1990 l› y›llar›n bafl›nda babam-
dan flirketi devrald›m ve bugün hala bu görevime devam

etmekteyim. ‹lkeli, dürüst anlay›fl›m›z bugün gurur duydu¤umuz
büyük müflteri taban›n› yaratm›flt›r.

24 y›ldan beri, dünya pazar›n›n önemli markalar› ile çal›fl-
maktay›z. HI-LED, REFOND, EVERLIGHT, PROLIGHT, ISKRA
SISTEMI, NATIONSTAR, LUMINIT,3M ve AEG firmalar›n›n tam
yetkili Türkiye distribütörlüklerini yapmaktay›z.Ürün çeflitlerimiz;
SMD LED(5050, 3528, 5630, 3014), Round LED (3mm, 5mm,
8mm, 10mm), Mantar LED (Strawhat), Super Flux LED (Piran-
ha), High Power LED (Emitter, So¤utuculu, COB), ‹ç Mekan fie-
rit LED(5050, 1210-Tek Renk, RGB), D›fl Mekan fierit
LED(5050, 1210-Tek Renk, RGB), Bal›ks›rt› fierit LED(5050,
1210-Tek Renk, RGB), LED Modül (Smd, Mantar, Super
Flux,RGB,Flux Flat), Difüzör, LED Lens çeflitleri,Potansiyomet-
re ve dü¤meleri, Trimpot,Hipot Çeflitleri, LED Sürücü ve Güç
Kaynaklar›, LED Spot ve LED Floresan çeflitleri, programlana-
bilir ve sabit LED animasyon devreleri, LED soket çeflitleri, LED
Ampul ve LED Panel çeflitleri, P10 Panel ve kartlar, Dizgi
LED’ler, AEG LED ayd›nlatma serisi olarak gösterilebilir.

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -

deflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?
Geride b›rakt›¤›m›z y›l›n beklentilerimizi karfl›lad›¤›n› söyle-

yebiliriz. AEG Home-line ve Pro-line serilerini de ekleyerek ürün
çeflitlili¤imizi zenginlefltirdik.  LED Ampul, 60x60 LED Panel,
LED Downlight ve s›va üstü armatür grubu ürünler son zaman-
larda özellikle tercih edilmektedir. ‹lker Elektronik olarak her y›l
inovasyon ve kalite anlay›fl›m›zdan ödün vermeden bir önceki
y›l›n üzerine katarak büyüyoruz ve gelifliyoruz.

2015 y›l› LED’in kullan›m› ve pazara hâkimiyeti aç›s›ndan

kritik bir y›l olacakt›r. LED’li ürün dönüflümlerinin h›z kazanaca-
¤›n› ve dolay›s›yla pazar hacminin daha da geniflleyece¤i aç›k-
t›r. Özellikle ayd›nlatma grubunda ürün çeflitlili¤imizi artt›rarak
2015 y›l›ndaki hedeflerimize ulaflaca¤›m›z› düflünüyoruz.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -
mek için neler yapmal›y›z?

Uygarl›k tarihinin bafllang›c›ndan itibaren ayd›nlatma, in-
sano¤lu için vazgeçilmez bir konu olmufltur. Tarih öncesi ça¤-
larda atefl ile bafllayan ayd›nlatma, bugünün teknolojik flartla-
r›nda LED’li armatürler ile devam etmektedir.  Global ayd›nlat-
ma marketi hesaplar›na göre 2016 y›l›nda genel ayd›nlatman›n
%45’ini, 2020 y›l›nda ise %70’ini LED’li ürünlerin kapsayaca-
¤› öngörülmektedir. %70’lik bu oran 2020 y›l›nda 100 Milyar
Euro’ya denk düflmektedir.* LED’li ayd›nlatma konusunda ba-
t› ülkeleri daha h›zl› bir ilerleme kaydetmektedir. LED ürünleri-
nin Türkiye’deki market pay›na gelecek olursak pazar›n %20-

K.‹lker ARACIKAN: ‹LKER ELEKTRON‹K

‘Türkiye LED Pazar›nda Bulunan 
Kalitesiz Ürünler, Sektörün Önündeki 

En Ciddi Engeldir.’
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24 Y›ldan Beri, Dünya Pazar›n›n Önemli Mar -
kalar› ‹le Çal›flan ‹lker Elektronik’in Genel
Müdürü K.‹lker Arac›kan ile LED’li Ayd›nlat -
ma pazar›n› de¤erlendirdik.



30’unu ancak 2020 y›l›nda almas› öngörülmektedir. Ne yaz›k
ki Türkiye LED pazar›nda bulunan kalitesiz ürünler, sektörün
önündeki en ciddi engeldir.  Dünya ölçe¤inde bir sektör ola-
bilmek ve sektörün önünde bulunan engelleri kald›rabilmek
için öncelikle standartlar›m›z›n do¤ru belirlenip uygulanmas›
g e r e k m e k t e d i r .

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -
rilerinizden bahseder misiniz?

LED’in Türkiye pazar›na girifli çok do¤ru olmad›. Özellikle
Uzak Do¤u’dan ciddi bir bombard›man oldu; dolay›s›yla do¤ru
ürünler de geldi, yanl›fl olanlar da. Bu nedenle, yanl›fl ürünleri
kullanan tüketiciler, yüksek yat›r›m maliyetinin de etkisiyle biraz
hüsrana u¤ram›fl olabilirler. Art›k daha kaliteli ve güvenilir ürün-
ler kullan›lmal›, tüketiciler biraz daha seçici olmal›; özellikle ser-
tifikal› ürünleri tercih etmelidir.

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek ve
sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?

Yeni binalar demek yeni ayd›nlatma ihtiyaçlar› anlam›na gel-
mektedir. Her ne kadar Kentsel dönüflüm projeleri LED ayd›n-
latma sektörünü gelifltirecek gibi görünse de asl›nda tam tersi
bir durum bulunmaktad›r. Kentsel dönüflüm projelerinde genel-
likle LED’li ürünler tercih edilmektedir. Ancak ayd›nlatma proje-
lerinde, genellikle son safhaya kal›nd›¤› için kaynak yetersizli¤i,
yüksek kar elde etme iste¤i gibi etkenlerden dolay› kalitesiz
ürünler tercih edilmektedir.  Sonuç olarak son kullan›c›, düflük
ömürlü LED’li armatürler kullanmaktad›r. Bu durum LED’e olan
güvensizli¤i beraberinde getirmektedir.

*McKinsey&Company verileri dikkate al›nm›flt›r.
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‹sa YAfiAR:  NERSAN ELEKTROMEKAN‹K

‘26 Y›l› Aflk›n Tecrubemiz ‹le 
Elektrik-Elektronik Sektörüne Hizmet

V e r m e k t e y i z . ’

1
988 y›l›ndan beri edinmifl oldu¤umuz deneyim ve bilgi
birikimlerimiz sonucu “Nersan Elektromekanik Sanayi
ve Ticaret Limited fiirketi” olarak üre-

timde en iyi kalite, uygun fiyat ve en
iyi hizmeti temel ilke olarak kabul
etmifl olup, sürekli portföyümüze
yeni ürünler ekleyerek bugün ki
ürün yelpazemize ulaflm›fl bu-
lunmaktay›z. 26 y›l› aflk›n tec-
rübemiz ile elektrik-elektronik
sektörüne hizmet vermekteyiz.
Ayd›nlatma sektörü, inflaat
sektörü ve küçük ev aletleri
sektöründe önde gelen firmalar
ile ifl birlikteli¤i yapmaktay›z.

‹stanbul’da bulunan firmam›z,
idari bölümleri ve üretimde uzman
kadrosu ile hem yurtiçi hem de yurtd›fl›
müflterilerine sat›fl ve da¤›t›m hizmetini
g e r ç e k l e fl t i r m e k t e d i r .

Üretti¤imiz ürünleri ve hizmeti
kalite standart belgeleri ve de-
¤erli müflterilerimizin göster-
dikleri ilgi ile ayd›nlatma

sektöründe “NERSAN” ad›yla bir marka olmay› baflarm›flt›r,
bundan sonra da müflteri odakl›, teknoloji ve yeni ürün yat›-
r›mlar›na devam ederek büyümeye ve sektöre yeni, kaliteli
ürünler sunmaya devam edecektir.

fiirket yönetim felsefesi ile üretim ve pazarlama kimli¤in-
de kalite ve ciddiyetten  taviz vermeden, piyasa koflullar›-

na uygun olarak iç ve d›fl piyasaya kusursuz hizmet ver-
meyi sürdürmekteyiz.

fiirket olarak elimizden geldi¤ince müflterilerimi-
ze en kaliteli ürün ve en iyi hizmeti sunmak en
önemli amac›m›z olmufltur ve böyle olmaya devam
e d e c e k t i r .

NERSAN ELEKTROMEKAN‹K, ayn› zamanda 20
y›l› aflk›n süredir bir dünya markas› olan Tridonic firma-
s›n›n Türkiye distributorüdür. Tüm dünyada da¤›t›m

a¤› olan Tridonic firmas› 50 y›l› aflk›n süredir Avustur-
ya’daki firmas›ndan sektöre yön vermektedir.

2014 Kas›m ay› itibari ile klemens ifl ko-
lunu ayn› fabrikada “Electro Termi-

nal” olarak sürdürmeye de-
vam etmektedir. Nersan

Elektromekanik, “Elec-
tro-Terminal” Türkiye
d i s t r i b u t ö r ü d ü r .







E K T Ö R E YÖ N VE R E N L E R

K›saca firman›zdan  bahseder misiniz?

F
a b r i k a m › z, Sera Grup'un bir üyesi olarak Derinled Elek-
tronik ve Bilgi Sistemleri Sanayii ve Ticaret Ltd. fiti. ad› al-
t›nda 2009 y›l›nda faaliyete bafllam›flt›r. 42,500 m2'lik ara-

zisinde 7,500 m2 kapal› alana sahip olan kuruluflumuzda, son
teknoloji makine parkuruyla, en güncel üretim metotlar›n› benim-
seyerek LED ayd›nlatma ürünleri ve teknolojileri üretimi yap›l-
maktad›r. TSE, CE, TCS, ISO 9001, ISO 14001, ISO18001 bel-
geleri ile ürün ve üretim kalitesini onaylatm›flt›r. 2012 y›l›nda ku-
rulan AR-GE departman›yla  birlikte yeni ürün gelifltirme çal›fl-
malar› h›z kazanm›fl ve ayd›nlatma sektörünün ihtiyaçlar›na yö-
nelik araflt›rma ve ürün gelifltirme faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir.
2014 y›l›nda ‹talya'dan kazan›lan ’Bronze A'Design Award’’ ay-
d›nlatma ürünü tasar›m ödülü ile bu çal›flmalar taçland›r›lm›flt›r. 

LED'li ayd›nlatma ürünlerinin tasar›m, kal›p üretimi, talafll›
imalat, plastik enjeksiyon, kaplama, boyama, SMD dizgi ve
montaj ifllemlerinin tümünü  kendi bünyesinde gerçeklefltiren
Derinled, en verimli ve en dayan›kl› LED çip markalar›n› tercih
etmektedir. Led Panel, LGP Panel, Ultraslim downlight Wall-
washer, Projektör, Led line vb. ürünlerden oluflan ürün gam›
ile de¤iflen müflteri isteklerini karfl›lama ve teknolojik dünya
standartlar›na uyumu ilke edinmifltir. D›fl ve iç mekan ayd›nlat-
malar, hastaneler, belediyeler, oteller, bankalar, süpermarket-
ler, al›flverifl merkezleri vb kurulufllar taraf›ndan özellikle tercih
e d i l m e k t e d i r. 

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz
hedeflere ulaflabildiniz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz
n e l e r d i r ?

Henüz y›l tamamlanmam›fl olmakla birlikte 2014 y›l› için be-
lirledi¤imiz hedeflere büyük ölçüde ulaflm›fl durumday›z. 2014
y›l› içinde bir yandan üretim ve sat›fl faaliyetlerimizi yürütürken
bir yandan da kadrolar›m›z› güçlendirdik. 2015 y›l› hedeflerimiz

do¤al olarak bu y›la göre daha ileri hedefler olacak. Kaliteli ve
estetik ürünler üretmek ve piyasada daha güçlü yer almak en
temel hedeflerimiz aras›nda yer al›yor.  

Sektörümüzü yak›ndan tan›yan birisi olarak, bize sektö -
rümüzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz ?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör  olabil -
mek için neler yapmal›y›z? 

LED Ayd›nlatma Sektörünün, yeni bir sektör olmakla birlik-
te çok genifl bir alana hitap etmesi nedeniyle büyük bir potan-
siyeli bulunuyor. Hem enerji tasarrufu sa¤lamas› hem de çevre-
ci özelli¤i sayesinde LED ayd›nlatma ürünlerine talep h›zla art-
maktad›r. Önümüzdeki y›llarda talebin daha da artaca¤›n› ön-
görüyoruz. Geleneksel ayd›nlatma yöntemlerinden LED ayd›n-
latma yöntemlerine geçifl konusunda Devletimiz’in öncülük edi-
yor olmas› ve yerli üretime destek olacak kararlar al›nmaya bafl-
lanmas› da ayr›ca memnuniyet verici. LED sektörümüz, henüz
dünya ölçe¤inde üretim kapasitesine ve pazar pay›na sahip de-
¤il. Ancak h›zl› bir geliflimin oldu¤unu belirtmemiz gerekiyor. 

Ülkemiz LED Sektörünün önümüzdeki y›llarda, baflta bölge
ülkeleri olmak üzere d›fl pazarlara aç›laca¤›n› düflünüyoruz. Bi-
zim de bu konuda çal›flmalar›m›z sürüyor. Öncelikle ülkemizin
kendi ihtiyac›n› karfl›layabilecek kapasiteye ulaflarak ithal ürün-
ler yerine yerli ürünlerin kullan›lmas›n› geçeklefltirmek ve ayn›
zamanda ihracata yönelik faaliyetlerimizi de art›rmak gerekiyor.
Bunlar› hedefledi¤imiz ve bu yönde çal›flt›¤›m›z takdirde, kolay-
l›kla dünya ölçe¤inde bir sektöre kavuflaca¤›m›za eminiz.  

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -

rilerinizden bahseder misiniz ? 
Henüz tam anlam›yla yeterli olmamakla birlikte, sektörü-

Ali Tekin ÇEL‹K: DER‹N LED

Ülkemiz LED Sektörünün Önümüzdeki
Y›llarda D›fl Pazarlara

Aç›laca¤›n› Düflünüyoruz.’
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2014 y›l›nda ‹talya'dan kazan›lan ’Bronze A'Design
Award’’ ayd›nlatma ürünü tasar›m ödülü ile  LED’li
ayd›nlatma ürünleri üretimindeki çal›flmalar› taçland› -
r›lan Derin LED’in Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Çelik
ile Türkiye’de LED’in gelece¤ini konufltuk.



Ali ZA⁄LIKILIÇ: S‹MGE ELEKTRON‹K

‘Sektörümüzde Öncü ve 
Belirleyici Rol Oynuyoruz’

K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

F
irmam›z 1994 y›l›nda Kayseri 'de kurulmufltur. Simge
Elektronik Ltd.fiti. olarak bir Kayseri firmas› s›fat›yla;
uzun y›llardan beri sektörde görüntülü ve görüntüsüz

konuflma sistemleri, güvenlik sistemleri, sensörlü ayd›nlatma
sistemleri, otomatik kap› sistemleri alanlar›nda üretim-sat›fl-
montaj ve servis hizmetleri vermekteyiz.

Her geçen gün yenilenen ve de¤iflen teknoloji ile birlikte
çal›flma alanlar›m›z içerisinde yer alan uygulamalar› konutla-
r›n ve inflaatlar›n hizmetine en etkili  ve verimli bir biçimde
sunmaktay›z. Firmam›z sürekli kalite-sürekli hizmet prensi-
biyle çal›flmalar›n› h›zla sürdürmekte  olup, geliflen ve büyü-
yen yap›s›yla sektördeki yoluna emin ad›mlarla devam et-
mektedir. Apartman konuflma sistemleri alan›nda faaliyetle-
rini sürdüren S‹MGE;"Hayat›n›z› Kolaylaflt›ran Teknoloji" slo-
gan› eflli¤inde her geçen gün geliflen ve yenilenen teknolojik
geliflmeleri takip ederek çal›flmalar›na devam etmektedir.
S‹MGE, faaliyetlerini Kayseri' de bulunan 4 katl› merkez yö-
netim binas›, ‹stanbul' da imalat tesisleri ve yurt çap›na yay›l-
m›fl bayi ve yetkili sat›c›lar› arac›l›yla yürütmektedir. S‹MGE;
yönetim kurulu, AR-GE departman›, üretim, pazarlama, sa-

t›fl, halkla iliflkiler, teknik servis, ar›za bak›m-onar›m depo ve
sevkiyat bölümlerinde görev alan nitelikli ve deneyimli kadro-
su ile "Sektöründe öncü ve belirleyici" olmay› hedef alm›fl bir
kurulufl olarak hizmet vermeyi amaç edinmifltir. Bu ilkeler ve
amaç do¤rultusunda kuruluflundan itibaren kendisine kalite-
yi ve kurumsallaflmay›hedef seçmifltir.

S‹MGE APARTMAN KAPI KONUfiMA S‹STEMLER‹ d e-
¤erini; Sürekli müflteri memnuniyeti hedefini sürdürmek,
Sektörde öncü ve belirleyici olma ilkesini devaml› k›lmak,
müflterilerine yaflamlar›n› kolaylaflt›ran yeni ürünler sunarak
ürün portföyünü geniflletmek, istikrarl› ve kal›c› bir firma ola-
rak hizmet vermek maddeleriyle s›ralar...

Haberleflme, yap› otomasyonu ve güvenlik sistemleri
sektöründe öncü konuma sahip olan S‹MGE; alan›nda uz-
manlaflm›fl kadrosu ve deneyimli 100'ün üzerinde bayisi ile
ülke çap›nda ürünlerinin müflterilerine ulaflmas›n› sa¤lamas›-
n›n yan› s›ra sat›fl sonras› sürekli servis deste¤i vermektedir.
Ürünlerimize vermifl oldu¤umuz 3 y›l gerçek garanti, kalite
hususunda gösterdi¤imiz önem ve hassasiyetin en aç›k ve
en güzel göstergesidir. 

Sektörel pazardan ve müflterilerinden gelen yeni ihtiyaç
ve talepler do¤rultusunda ürün gelifltirme  ve üretim gurup-
lar›na yeni ürünler katma çal›flmalar›m›z kesintisi olarak sür-
d ü r ü l m e k t e d i r .

E K T Ö R E YÖ N VE R E N L E R

müzde 2014 y›l› içinde kontrol mekanizmalar› daha etkin iflletil-
meye baflland›. Kontrolsüz ve kalitesiz ithal ürünler piyasam›z›
iflgal etmifl durumda. Merdivenalt› sektörü olarak adland›r›lan
sektörün, her türlü yasal zorunluluklar› yerine getirerek üretim
yapan firmalara zarar verdi¤i herkesin malumu. Hem kalite
standartlar›n›n hem de iflyeri ve iflçilerin kanuni mevzuata uy-
gunluklar› kontrol alt›na al›nd›¤›nda sorunlar›m›z›n büyük ölçü-
de giderilece¤ini düflünüyoruz.

Son zamanlarda ülkemizin  de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflüm ile ilgili ciddi projelere imza at›l›yor. Buradan ha -

reketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek ve
sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz? 

Kentsel Dönüflüm Projeleri kentlerimizin ça¤dafl dünya
kentlerine dönüflmesini sa¤larken bir yandan da LED Ayd›nlat-
ma sektörüne büyük potansiyel haz›rl›yor. Bu alanlarda kullan›-
lan LED Ayd›nlatma ürünlerinin di¤er alanlarda da kullan›lmas›-
n›n önünü açaca¤›n›; bu sayede sadece kurum ve kurulufllar›n
de¤il ayn› zamanda bireylerin de LED ayd›nlatma ürünlerine
olan taleplerinin artaca¤›n› düflünüyoruz.
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Uzun y›llardan beri sektörde görüntülü ve görüntüsüz konufl -
ma sistemleri, güvenlik sistemleri, sensörlü ayd›nlatma sis -
temleri, otomatik kap› sistemleri alanlar›nda üretim-sat›fl-
montaj ve servis hizmetleri veren Simge Elektronik’in Genel
Müdürü Ali ZA⁄LIKILIÇ ile Simge Elektronik’i konufltuk







E K T Ö R E YÖ N VE R E N L E R

K›saca firman›z› tan›yabilir miyiz?

N
ovalux Lighting, 2007 y›l›nda kurulmufltur. 1 y›l kadar
önce yeni fabrikam›z›n inflaat›n› bitirdik ve flu anda 2500
metrekarelik kapal› alanda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz

Novalux Lighting, Türkiye’nin müflteri memnuniyeti odakl›,
yeni trendler yaratan, genifl ürün yelpazesi ve h›zl› servisi a¤› ile
sektörün güvenilir ve gözde bir markas› haline gelirken, ayd›n-
latma sektöründe en yenilikçi lider firmalardan biri olmay› ba-
flarm›flt›r. Bu baflar›y›, etik de¤erlere ve çevreye sayg›l› e¤itimli
personeli, ekip ruhu ve  yapt›¤› ileri teknoloji makina parkuru ya-
t›r›m› ile sa¤lam›flt›r. Novalux Lighting dünya standartlar›nda ki
üretim kalitesi sayesinde Orta Do¤u, BAE, ‹ran, K›br›s, Azerbay-
can ve Balkan ülkelerine ihracat gerçeklefltirmektedir.

Ayn› zamanda müflterilerimizin özel tasar›m uygulamalar› ve
konsept ürün taleplerini kendi bünyesinde oluflturdu¤u Tasar›m
ve Ar-Ge departman›nda karfl›lamakta olup enerji tasarrufu ve
verimlilik ilkesiyle, yeni ürün tasar›m› ve gelifltirme çal›flmalar›n›
da sürdürmektedir. 

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti?
Yeni fabrikam›z ile birlikte hem üretim kapasitemizi art›rd›k

hem de daha verimli çal›fl›r hale geldik. Üretim band› say›m›z›
ald›¤›m›z yeni CNC makineleri ile iki kat›na ç›kard›k. Kurumsal
çal›flmalara a¤›rl›k vererek, tüm ürün belgelerimizi yeniledik. Bu
sayede a+  projelere daha da kaliteli ve h›zl› hizmet vermeye
bafllad›k. K›sacas› 2014 bizim için çal›flan›m›za, üretime ve pro-
jelere yat›r›m yapt›¤›m›z bir y›l oldu.

Ercan AYMERGEN: NOVALUX LIGHTING

‘Ayd›nlatma Sektöründe 
Standartlar Konusunda Eksiklikler

Oldu¤unu Görüyoruz’
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2500 metrekarelik kapal› alanda modern makinalarla a¤›rl›kl› olarak LED’li ayd›nlatma ar -
matürleri üretimi yapan Novalux Lighting’in Genel Müdürü Ercan Aymergen ile sektörün
sorunlar›n› konufltuk.
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Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -
mek için neler yapmal›y›z?

Sektörümüzde ciddi anlamda üretim yapan ve kaliteyi be-
nimsemifl firmalar›n say›s›n›n az oldu¤unu görüyoruz. Türki-
ye’nin kronik problemi olan ‹novasyon ve AR-GE’ye, sektörü-
müz de olmas› gereken önemi vermiyor. fiu an dahi bir çok üre-
tici firma uzak do¤u çözümleri üzerine odaklanm›fl durumda.
Novalux Lighting olarak , yaklafl›k 2 y›ld›r ödün vermeden uygu-
lad›¤›m›z yeni teknolojileri takip ederek  , üretimimizi yeni gelifl-
melere göre flekillendirmenin olumlu etkilerini, ciddi anlamda
hissediyoruz. Bu geliflmeler ›fl›¤›nda, üretim parkurumuzun yüz-
de 80’ini LED’li ayd›nlatma armatürleri ve ürünlerine ay›rd›k.

LED üretimi, komponent
ve hammadde konular›n-
da dünya markalar› ile ifl-
birli¤i yapmaktay›z. 

Sektörümüzde stan-
dartlar konusunda olduk-
ça s›k›nt›lar oldu¤unu gö-
rüyoruz. Standartlara uy-
gun yap›lmayan ifllerin
,zamanla müflterileri ve
daha da önemlisi biz üreti-
cileri, ciddi manada zarara
u¤ratt›¤›n› gözlemledik.

Örne¤in; Do¤ru ayd›nlat›lmayan bir mekan da ifl veriminde dü-
flüfller, ‹fl kazalar› ve fazla enerji tüketimi olabiliyor. E¤er sektö-
rümüzde bulunan firmalar›n standartlara uymalar› sa¤lanabilir-
se, ayd›nlatma sektörünün hak etti¤i yere gelece¤ini öngör-
mekteyim. Standartlar›n oturmas› konusunda AG‹D ve Ayd›n-
latma Türk Milli Komitesi gibi sivil toplum kurulufllar›n›n hareke-
te geçmesi ve bu konuda sektör temsilcilerine ve sektör çal›-
flanlar›na e¤itimler verilmesi gerekti¤ini düflünmekteyim. 

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kent -
sel dönüflümle ilgili ciddi projelere imzalar at›l›yor. Bura -
dan hareketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etki -

l e y e c e k ?
Sizde takdir edersiniz ki ayd›nlatma sektörü inflaat sektörü

ile paralel büyüyen bir sektör. Bu nedenle de Kentsel dönüflü-
mün ayd›nlatma sektörüne olumlu etkilerinin olaca¤›n› düflünü-
yorum. Yat›r›mlar artt›kça, ayd›nlatmada da olumlu geliflmeler
olacakt›r ama az öncede dedi¤im gibi bir tak›m standartlar be-
lirlenmedi¤i için yap›lan bina içi ve d›fl› ayd›nlatmalar›nda sorun-
lar yaflanaca¤›n› düflünüyorum. Do¤ru ifllere imza atmak için
muhakkak standarlar belirlenmeli ve standartlara uygun ifllerin
yap›l›p yap›lmad›¤› denetlenebilir hale getirilmelidir.

S
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H
ayat›m›z›n vazgeçilmezi olan elektrikten faydalanabil-
memiz için elektrik tesisat› ve bu tesisat› yapacak kifli-
nin Yetkili Elektrik Tesisatç›s› olmas›, olmazsa olmaz

flartlardan biridir.
Ancak ülkemizde bilinçsizce yetkisiz kiflilerin yapt›klar› elek-

trik tesisatlar›nda yang›nlar ve ölümler yaflanmaktad›r. Avrupa

ülkelerinde sektörde yetkisiz kiflilerin elektrik tesisat yapmas›na
izin verilmedi¤i için elektrik tesislerinde kazalar ülkemizden çok
daha düflüktür.

Alçak gerilimde dünyan›n hiçbir  ülkesinde teknisyenlerin
yetkileri güç üzerinde s›n›rlanmamas›na ra¤men bizim ülkemiz-
de elektrik teknisyenlerinin yetkileri güç ile s›n›rl›d›r. Ne yaz›k ki
bu güçler ilerleyen zaman ile kullan›lan cihazlar artt›kça yetkiler
ters oranda düflmektedir. Bunun neticesinde, hiçbir e¤itim gör-
meyen eline bir kontrol kalemi bir pense alan elektrik tesisatç›-
s› olarak ifl yapmakta s›n›rs›z yetkiye sahip olan bir elektrik mü-
hendisi korsanlar›n yapt›¤› tesisatlar› ücret karfl›l›¤›nda kabulü-
nü yapt›rmakta ve yanl›fla destek vermektedir. Tabi bilinçsizce
yap›lan elektrik tesisatlar›nda do¤al olarak kazalar meydana
gelmektedir. Bir an evvel dünya ülkelerinde oldu¤u gibi volt
üzerinden teknisyenlerin yetkileri verilmelidir.

Kentsel Dönüflümün bizim esnaf›m›za hiçbir faydas› olama-
maktad›r. Büyük firmalar resmi kamu projesi oldu¤undan dene-
time tabi de¤iller. Elektrik tesisatlar› büyük firmalarca yap›lmak-
tad›r. Baz› firmalar yetkisi olmad›¤› gibi ustal›k belgesi olmadan
iflçi çal›flt›rmaktad›r.

Osman YEfi‹LYURT: TETESFED (Türkiye Elektrik Elektonik ve Benzerleri
Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu)

‘Bir An Evvel Dünya Ülkelerinde 
Oldu¤u Gibi Volt Üzerinden

Teknisyenlerin Yetkileri Verilmelidir.’
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Türkiye Elektrik
Elektonik ve 

Benzerleri 
Teknisyenleri 

Esnaf ve 
Sanatkarlar 

Federasyonu 
Genel Baflkan’›

Osman Yeflilyurt
dergimize elektrik

teknisyenlerinin
sorunlar› ile igili

aç›klamalarda 
bulundu.
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K›saca Firman›zdan ve
ürün yelpazenizden
bahseder misiniz?

F
irmam›z kuruldu¤u 1991 y›l›n-
dan beri kablo ba¤lant› ele-
manlar›n›n üretimini yapmak-

tad›r. Sektörün çeyrek as›rl›k s›nai
üretim yapan bir kuruluflu olarak bu
güne de¤in yaln›zca kendi ürünleri-
mizin sat›fl›n› yapt›k. Üretimini yapt›-
¤›m›z ürün yelpazesi; Ex-proof z›rhl›
z›rhs›z kablo rakorlar›, spiral rakorlar,
gemi  ekipmanlar›, klemensler, akse-
suar & geçifl ekipmanlar›, kör tapa,
somun, kutu,  pano ve havuz ekip-
manlar› gibi hat›r› say›l›r çeflitlilik gös-
termektedir. Kendisine yeten ve yaln›zca kendi ürünlerinin sat›fl›
ile yetinen ama istikrarl› bir flekilde büyüyen bir firmay›z. Biz hep
yapay fliflkinliklerden, makyaj ve obez büyümelerden sak›nd›k.
Spekülatif kar zihniyetinden uzak durduk. Bütün bunlar ürün ka-
litesinde ödünsüzlü¤ümüzle birleflince müflteri memnuniyetini ar-
t›rd›, kriz dönemlerinde bile ticari hayat›m›z›n garantisi oldu.  O
kadar ki gelinen noktada müflterilerimiz, bizim üretmedi¤imiz
ürünleri bile bizden talep eder oldu. Çünkü piyasada merdiven al-
t› diye tabir edilen üretim mecralar›ndan piyasaya sürülen nitelik-
siz, sorunlu mallar, müflterileri y›ld›r›yor. Müflteriler de sektör ve
ürün bilgileri deneyimine sahip flirketimizden sadece kendi ürün-
lerimizi de¤il, ayn› zamanda di¤er ürünleri de talep ediyorlar. Bafl-
ka bir de¤iflle bu ürünleri bizim güvencemiz alt›nda tedarik etmek
istiyorlar. Bu da bize k›vanç veriyor. S›rf bu nedenle pek çok
ürünle ilgili pazarlama departman› kurma gere¤i duyduk.    

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti? Belirledi¤iniz
hedeflere ulaflabildiniz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz
n e l e r d i r ?

Biz hiçbir zaman gerçeküstü hedefler koymad›k. Çünkü
gerçek üstü hedefler, etik ve gerçekçi olmayan yöntemlere yön-
lendirir bu yolu seçenleri. Oysa bizim ilkemiz, etik de¤erlere sa-

d›k, aldatmayan ve aldanmayan yol-
lardan yürümektir. Bu nedenle biz,
piyasaya sundu¤umuz ve geri bildi-
rimlerinden övünç duydu¤umuz befl
ayr› markam›zla (REKSAN, REX,
REKSAN/CONTACT, REX/MAR‹N,
R E K S A N / P O O L) kurum olarak bir
markay›z diyebiliyoruz. Yaklafl›m›m›z
gerçekçi olunca hedeflerimizi tuttur-
makta zorlanmad›k ve hatta sistemin
bütün olumsuz koflullar›na karfl›n bir
miktar fazlas›n› elde ettik diyebiliriz.
Bunun bir sonucudur ki, müflteri
beklentilerini daha üst seviyede kar-
fl›layabilmek, bizim güvencemizle ta-
lep ettikleri di¤er ürünleri de onlara
sunabilmek için ba¤›ms›z bir pazarla-
ma departman› kurduk. Gelecek

2015 y›l› beklentilerimiz yine istikrar öncelikli, reel büyüme he-
defleriyle yetinen ama kaliteden ödün vermeyen bir çerçevede
olacakt›r. Özellikle kendi üretimimiz d›fl›nda pazarlayaca¤›m›z
ürünlerde de kendi ürünlerimizde oldu¤u gibi kaliteden ödün
vermeyece¤iz. Bu bak›mdan müflterilerimizin beklentilerinin
karfl›land›¤›n› teyit etmelerini sa¤lamak bafll›ca hedefimiz ve
beklentimiz olacakt›r. Nitekim pazarlama departman›m›z›n sat›-
fla sunaca¤›; SALFLEX, B‹MED, GOTHE&CO, MENNEKES,
M A R E C H A L gibi markalar› seçmifl olmakla, daha bafl›ndan ka-
liteye gösterdi¤imiz özen kolayca anlafl›lacakt›r. 

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -
mek için neler yapmal›y›z?

Sadece sektörümüz de¤il, pek çok s›nai üretim yapan sek-
törde s›çrama noktas›na gelindi¤i halde bir turlu s›çrama yap›la-
m›yor. Teknoloji yenilemede yetersiz kal›n›nca kalitede tutturula-
m›yor. Elbette bu sonuçtan kendi bafl›na sanayici sorumlu tutu-
lamaz. Kamu idaresinin s›nai yat›r›m› özendiren teflviklerine ihti-
yaç var. Çünkü kaynak sorunu yaflan›yor. Bu da ülke olarak da

Müjgan fiAH‹N KOÇAK: REKSAN

‘Sektörümüzün Dünya Ölçe¤inde 
Bir sektör Olmas› ‹çin Daha Kuralc› ve

‹stikrarl› Yol ‹zlememiz Gerekir.’
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1991 y›l›ndan bu yana kablo ba¤lant› elemanlar›  üretimi yapan Reksan’›n yetkilisi Müjgan
fiAH‹N KOÇAK sektörümüzle ilgili dergimize de¤erlendirmelerde bulundu
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sektör olarak da büyüme sorunlar› sarmal›nda bo¤uflmam›za
neden oluyor. Dünya ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda olmas› gereken, da-
ha önemlisi mümkün olan yerde de¤il maalesef. Geliflen tekno-
lojiye üretim flartlar›na uymaya çal›flan bir sektörümüz var. Dün-
ya ölçe¤inde bir sektör olmas› için devletin finansal destek ver-
di¤i ama kendi içinde de daha kuralc› ve istikrarl› yol izlemesi ge-
rekir. Sanayiye ve üretime a¤›rl›k verilmesi ve kalite standartlar›-
n›n yükseltilmesi gerekir. Bu istikrar ve büyümenin de kofluludur. 

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize sorunlardan ve sizin çözüm öneri -
lerinizden bahseder misiniz?

Sektörümüzün sorunlar›n›n bafl›nda üretici olarak teknik ve
kalifiye eleman bulabilme s›k›nt›s› yafl›yoruz.  Teknik anlamda
kalifiye eleman ihtiyac›n› karfl›layacak e¤itimler, seminerler,
meslek okullar› daha ço¤alt›labilir.  ‹flçi bulma kurumlar› perso-
neli firmaya yönlendirme öncesinde yatk›n oldu¤u bir meslek
dal›nda ve  ifl güvenli¤i e¤itimini ald›r›p sertifikas›n› verdikten
sonra sanayicinin talep etmifl oldu¤u  branfllara göre eleman
g ö n d e r e b i l i r .

Ücretler üzerinden al›nan a¤›r vergiler, dolayl› vergiler, kira
vb. üzerinden al›nan stopajlar firma finansman›na bütçe yükü
yarat›yor. Hammadde tedarikçisinden KDV üzerinden yüksek
tevkifat yap›larak devlete ödenen KDV’nin daha hammadde ifl-
lenemeden stok zaman› düflünülmeden ödenmek zorunda ka-
l›nmas› peflin ödeme yükü yarat›yor. Yüksek enerji maliyeti ulus-
lararas› ticarette dezavantaj oluflturuyor.  Sorunlar›n giderilmesi
için devlet taraf›ndan kalifiye eleman e¤itimi sa¤lanmal›, enerji
üzerindeki dolayl› vergiler düflürülmeli, tevkifatl› KDV ya kald›r›l-
mal› ya da vadesi uzat›lmal›, ücret üzerinden SGK ve vergi yükü
azalt›lmal›. Stopaj ekstra yük olmaktan ç›kar›lmal›, imalatç› des-
teklenmeli. Demiryolu tafl›mac›l›¤› yayg›nlaflt›r›larak ucuz ve gü-
venli nakliye sa¤lanmal›.

‹thal edilen kalitesiz ucuz ürünler piyasay› etkiliyor ve üreti-
cin ayakta kalmas›n› zorlaflt›r›yor. ‹thal gelen mal›n denetimlerin-
de daha s›k› kontrol sa¤lanarak kaliteli insan ve çevre sa¤l›¤›n›
koruyacak denetimlerin artt›r›lmas› ve ülkemiz de üretilen kalite-
li ürün ile ucuz ve kalitesiz ithal mal aras›ndaki haks›z rekabetin
engellenmesi gerekiyor.

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere imza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek ve
sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?

Kentsel dönüflümün sektöre etkisi mutlaka iyi olacakt›r.
Yaln›z inflaat sektöründeki yapay büyüme her türlü dalgalan-
maya aç›k oldu¤undan her an sektöre hesap hatalar› yapt›ra-
cak nitelikte seyir izlemektedir. Bu potansiyel tehlikenin sürekli
göz önünde tutulmas› gerekir kan›s›nday›z. Kald› ki piyasadaki
durgunlu¤un tek bafl›na kentsel dönüflümle giderilmeyece¤ini
düflünüyoruz.  Sanayicinin üzerindeki a¤›r mali yüklerin hafifle-
tilerek ihracata yönelik uluslararas› rekabet gücünün desteklen-
mesi gerekti¤ini düflünüyoruz. Sanayici teflvik edilmeli, bu sa-
yede ülke olarak her sektörde dünyada ilk s›ralar da olma flan-
s›m›z olabilir düflüncesindeyiz .
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K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

F
irmam›z alçak gerilim kablolar› üreticisidir. 15 y›ld›r bu
sektörde bulunmaktay›z. Üretimimizin yüzde 60’›n› ihraç
etmekteyiz.  Kaymazlar Kablo sektöründe elde edilen

baflar› ve üstün performans› ile, ülkemizin önde gelen kablo
flirketlerinden biri haline gelmifltir ve Kaymazlar Kablo dünya
çap›nda bilinen bir marka olmay› baflarm›flt›r. Ürün yelpaze-
miz her türlü alçak gerilim ene›ji kablolar›n› içerir. Buna ilave-
ten XLPE ve Halojensiz kablolarda ürün yelpazemiz içindedir.
Kaymazlar Kablo, iç pazarda güvenilir bir isim olmas›n›n yan›
s›ra, ayn› zamanda globalleflen dünyada, yurt d›fl›na rekabet
tafl›d› ve özellikle de Avrupa ülkelerinin yan› s›ra Orta Do¤u,
Afrika ve Orta Asya ülkelerine ihracat sat›fl sonucu olarak güç-
lü bir marka haline gelmifltir.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -

mek için neler yapmal›y›z?
Öncelikle kablo üretimi konusunda ülke olarak çok iyi ko-

numda oldu¤umuzu çok rahatl›kla söyleyebilirim. Kalite anla-
m›nda dünya standartlar›n› yakalam›fl hatta geçmifl durumda-
y›z. Sektörümüzde üretim yapan birçok firma yapt›¤› yat›r›mlar-
la üretti¤i kaliteli kablolarla dünyadaki üreticilerle rekabet ede-
bilecek konuma geldi. Sektör olarak en büyük s›k›nt›m›z kapa-
sitenin üzerinde yap›lan üretim ve bu üretilen ürünlerin elden ç›-
kar›labilmesi için oluflan düflük fiyatlard›r. Bu söyledi¤imden de
anlafl›laca¤› üzere Türk firmalar› olarak kendi kendimizle reka-
bet ediyoruz. Buda bize çok zarar veriyor çünkü karl›l›klar her
geçen gün düflüyor. Burada bize zarar veren Avrupal› üreticiler
de¤il tamamen biz yerli üreticilerin birbirine verdi¤i bir zarar söz
konusu. Bunu aflmam›z laz›m kapasite fazlas› üretim yap›lma-
d›¤› taktirde bu durum normalleflir diye düflünüyoruz. Bir baflka

s›k›nt›da merdiven alt› üreticiler diye de tabir edilen üreticilerin
standart d›fl› kablo üretimi yapmalar›.

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -
deflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?

Çok flükür Kaymazlar Kablo olarak 2014 y›l› hedeflerimizi
tutturduk.  2013 y›l›nda ülkemiz kablo sektöründe bir kriz yaflan-
m›flt› biz bu krizi aflmak için yurtd›fl›ndaki faaliyetlerimize a¤›rl›k
verdik. Daha önce üretti¤imiz ürünlerin yüzde 35’ini ihraç eder-
ken bu oran› 2014 y›l›nda yüzde 60 seviyelerine ç›kard›k. 2014
hedeflerimizi tutturmam›zda hatta geçmemizde yurtd›fl› sat›flla-
r›m›z› artt›rmam›z etkili oldu. Bu arada 204 y›l›nda Kaymazlar
kablo olarak 2015 hedeflerimizi tutturabilmek için ciddi anlamda
altyap› ve üretim yat›r›mlar› yapt›. Bu yat›r›mlarla birlikte  2015 y›-
l›nda ihracat oran›m›z› yüzde 75’lere ç›karmay› hedefliyoruz.

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek  ve
sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz

‹stanbul’da yaflad›¤›m›z için kensel dönüflüme bizzat flahit
oluyoruz. Eski binalar›n birço¤u y›k›l›p yerine yenileri yap›l›yor.
Bizim kablocular›n hitap etti¤i sektörlerin bafl›nda da ‹nflaat
sektörü geliyor. Bu nedenle yeni yap›lan binalar›n, yenilenen bi-
nalar›n elbette sektörümüze olumlu etkileri olacak. Kentsel dö-
nüflümün hemen hemen her sektöre katk›s› olacak ancak ben
kablo sektörüne daha çok katk›s› olaca¤›na inan›yorum.
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Alçak Gerilim Kablolar› üretimi konusunda
sektörünün önde gelen firmalar›ndan olan ve
üretti¤i kablolar›n yüzde 60’›n› dünyan›n de -
¤iflik ülkelerine ihraç eden Kaymazlar Kab -
lo’nun Genel Müdürü Celalettin K›l›ç ile Kay -
mazlar Kablo’nun hedeflerini konufltuk.

Celalettin KILIÇ: KAYMAZLAR KABLO 

‘Üretimimizin Yüzde
60’›n› ‹hraç Ediyoruz.’









E K T Ö R E YÖ N VE R E N L E R

K›saca firman›zdan ve ürün yelpazenizden bahseder
m i s i n i z ?

W
a g o, 1951 y›l›nda kurulmufl bir Alman flirketidir. 38 ülkede
kendi flirketleriyle temsil edilen 9 ayr› üretim tesisiyle dün-
ya     üzerinden 8 ayr› ülkede üretim yapan uluslararas› bir

inovasyon firmas›d›r. 7000’in üzerinden çal›flan› bulunan Wago Al-
manya 2007 y›l›nda açt›¤› Türkiye ofisi ve 32 çal›flan›yla Türk Sa-
nayine hizmet vermektedir. Ürünlerimiz temel olarak 2 ana gruba
ayr›l›r; bir tarafta ba¤lant› teknolojisi di¤er tarafta otomasyon tek-
nolojisinden oluflmaktad›r. Ba¤lant› teknolojisi alt›nda ray kle-
mensler, konnektörler, tesisat ürünleri ve PCB klemensler yer al-
maktad›r. Otomasyon teknolojisinden ise bina ve endüstri için
PLC sistemleri, interface ürünleri, ve sensör teknolojisi bulun-
maktad›r. Bunun yan›s›ra Wago Türkiye, bina ve enerji otomasyo-
nu üzerine do¤rudan çözümü ve proje gelifltiren 10 kiflilik oto-
masyon kadrosu ile detayl› mühendislik hizmeti sunmaktad›r.

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz hedef -
lere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?

2014 y›l› tüm Türkiye de oldu¤u gibi Wago Türkiye aç›s›ndan da
pek çok zorlu¤u piyasa ile yaflayarak ve paylaflarak geçmifltir. Özel-
likle siyasi çalkant›lar ve beraberinden 2 farkl› seçim ortam›n›n global
ekonominin negatif yan etkileriyle bulufltu¤u 2014 y›l›nda gerek proje
say›lar›ndaki düflüfller gerek komflu ülkelere olan ihracat›m›zdaki
azalmalar piyasadaki s›k›fl›kl›¤› bir hayli artt›rm›flt›r. Dolay›s›yla bu be-
raberinde daha yo¤un bir rekabet daha düflük cirolar ve daha düflük
kar marjlar›n› da getirmifltir. Ancak her türlü negatif etkiye karfl› Wa-
go Türkiye 2014 y›l›nda hem TL hem Euro baz›nda 2 basamak bü-
yümüfltür. 2015 y›l›nda çevre ülkelerdeki çalkant›lar siyasi aç›l›mlar
ve yeni bir seçim ortam› bizi beklemeye devam etmektedir. Dolay›-
s›yla hem global sinyaller ki bu özellikle euro bölgesi taraf› hem de
iç pazar›n dinamiklerinin yetersizli¤i yeni bir zor y›l› daha bizlere ge-
tirecektir. Bunun üstesinden gelebilmek için Wago Türkiye olarak

farkl› ürün gruplar› farkl› proje yaklafl›mlar› ve ayn› zamanda Türki
Cumhuriyetlerinden sorumlu yeni bir sat›fl anlay›fl› ile 2015 y›l›na gir-
meye haz›rlanmaktad›r.

Turgut ÇEK‹Ç: WAGO

‘WAGO 38 Ülkede Kendi fiirketleriyle
Temsil Edilen  Uluslararas› Bir ‹novasyon

F i r m a s › d › r . ’
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38 ülkede kendi flirketleriyle temsil edilen 9 ayr› üretim
tesisiyle dünya  üzerinde  8 ayr› ülkede üretim yapan
WAGO’nun Türkiye Genel Müdürü Turgut Çekiç ile WA -
GO’nun  2014 y›l›n› ve 2015 y›l› hedeflerini konufltuk.
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Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -
mek için neler yapmal›y›z?

Türkiyede gerek ba¤lant› ürünlerinde gerekse de otomas-
yon ürünlerinde kullan›m aç›s›ndan dünya standartlar›n› yakala-
d›¤›m›z› düflünmüyorum. Bunun en basit örne¤ini ad› Wago ile
özdeflleflmifl olan buat klemensinde verebiliriz. Norveç gibi bir
ülkede buat klemensi sat›fl› Türkiye nin 5 kat›ndan daha fazla-
d›r. Oysa ne nüfus ne ülkenin yüzölçümü ne de inflaat sektörü-
nün hacmi ile uyuflmayan bir tablo vard›r önümüzde. Temel se-
bep ülkemizdeki kontrollerin, standartlar›n, sistemin, sisteme
yap›lan yat›r›m›n ve insana gösterilen önemin her zaman için
parasal de¤erlerden sonra gelmesidir. Tabi burada 2 temel
problem vard›r: biri ülkemizdeki standartlar› takip eden kurulufl-
lar›n son derece pasif olmas› di¤eri ise sorumsuz rekabete aç›k
olan ihale sistemimizdir. Burada ihale sistemine k›saca de¤in-
mek gerekirse en büyük yaralar›m›zdan biri oldu¤unun alt›n›
çizmek gerekti¤ini düflünüyorum.

Pek çok ihale alan firman›n ihalenin boyutu ile ölçüflmeyen
bilgi birikimi, personel yap›s› ve mali gücü ile bu ihalelerin içeri-
sinde oldu¤unu görüyoruz. Halihaz›rda pek çok ihalenin bitiril-
meden yar›m kald›¤›na, firmalar›n iflas ertelemeye gitti¤ine do-
lay›s›yla da bunlara ürün tedari¤inde bulunan sektörümüzdeki
pek çok sat›fl ve distribütor firman›n ayn› s›k›nt›lar› yaflad›¤›n› ve

yaflamaya devam etti¤ini bu konuda herhangi bir önlemin al›n-
mad›¤›n› sektörün kendi sorunlar› ile baflbafla b›rak›ld›¤›n› üzü-
lerek takip ediyoruz.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -
rilerinizden bahseder misiniz?

Bir önceki sorunuzda bunun alt›n› çizmeye çal›flt›m. Temel
problemimiz sektörün hiçbir standart›n›n ve güvencesinin ol-
madan kendi dinamikleri ile büyümeye çal›flmas›. Bu sorunun
çözümü ise, Maliye bakanl›¤›n›n alacak verecek kurallar›n› çok
daha net bir flekilde tan›mlamas›ndan ve yine devlet ihale kanu-
nunda ciddi bir standartizasyonun sa¤lanmas›ndan geçti¤ine
i n a n i y o r u m .

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek  ve
sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?

3.sorunuza dayand›r›labilir... Önemli olan sektördeki ifl mik-
tar› de¤il buradaki ifl miktar›n›n kalitesidir. Çünkü ülkemizde ya-
flad›¤›m›z en temel s›k›nt› kaliteli mal ile kalitesiz mal›n ayn› se-
pet içerisinde de¤erlendirilmesi ve sadece fiyat odakl› hareket
edilmesidir ki kentsel dönüflüm olarak tabir edilen konu fiyat
odakl›l›¤›n›n zirve yapt›¤› konular›n bafl›nda gelmektedir. Dola-
y›s›yla kentsel dönüflümün bizim gibi yüksek kalitede ürün üre-
ten firmalara kazanc› ucuz ürün üreten firmalar›n kazanc›na
oranla çok farkl›d›r.
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K›saca firman›zdan ve
ürün yelpazenizden bah -
seder misiniz?

A
rken Jeneratör, %100 Türk
sermayesi ile kurulmufl, 10 kVA
dan 2500 kVA ya kadar, ISO

9001, ISO 14001, ISO 18001, TSE, CE
belgelerine sahip olarak, y›l›k 3850
adet dizel jeneratör üretebilme kapasi-
tesine sahip jeneratör imalat firmas›-
d›r.  Fabrikam›z, ‹stanbul Sefaköy’de
olup, 7200 m2 lik kapal› alana sahiptir.
Arken Jeneratör, kendi tescilli markas›
ile üretmifl oldu¤u jeneratör gruplar›n›n sat›fl, kiralama ve sat›fl
sonras› hizmetlerini, ‹stanbul ve Ankara bölge müdürlüklerine
ilave olarak Ege ve Çukurova da bulunan 2 bölge temsilcili¤i ve
29 ilde yetkili bayisi ile yap›land›rm›flt›r.Arken Jeneratör; Rusya,
Romanya, Macaristan, Libya, Yunanistan, Türkmenistan, Azer-
baycan, Irak, Nijerya, Gana gibi birçok ülkeye ihracat yapmak-
tad›r. Arken markas› tafl›yan tüm ürünlerimizin kalite standartla-
r›, tedarik aflamas›ndan bafllamak üzere, son kullan›c›ya ulafl-
ma aflamas›na kadar her ad›m›n›n “kalite yönetim sistemi’’ ge-
rekleri do¤rultusunda gerçeklefltirilmesiyle sa¤lanmaktad›r.

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -
deflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?

Arken Jeneratör olarak 2014 y›l›nda özellikle ihracata a¤›rl›k
verdik, bu ba¤lamda Polonya’dan Güney Afrika’ya, Rusya’dan
Irak’a birçok ülkede sektörümüzle alakal› prestijli fuarlara kat›ld›k.
Stratejik Pazarlama planlar›m›z sonucu birçok ülkede sa¤lam
iliflkileri bafllatacak güçlü partnerler bulduk ve bu sayede ihraca-
t›m›z› yaklafl›k %40 oran›nda artt›rm›fl olduk. 2015 y›l›nda da
hem ihracat sat›fllar›m›z› artt›rmak hem de yurt içindeki a¤›rl›¤›-
m›z› daha fazla hissettirmek ad›na planlamalar›m›z› yapmaktay›z. 

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -
mek için neler yapmal›y›z?

Türk jeneratör sektörüne pazar
büyüklü¤ü olarak bakt›¤›m›zda, 250
milyon USD civar›nda oldu¤unu tah-
min ediyoruz, önümüzdeki 5 y›ll›k sü-
reçte 340 milyon USD  mertebelerine
ç›kaca¤›n› tahmin etmekteyiz. Sektör-
deki aktörlerde bir tak›m yap›sal de¤i-
flikliklerin olmas› ve baz› yeni aktörle-
rin girip baz›lar›n›n ç›kmas› olsa da je-
neratör sektörü sa¤l›kl› bir flekilde yo-
luna devam etmektedir. Bu büyüme-
deki etkenleri, Türkiye jeneratör sek-
törünün piyasa deneyiminin iyi olmas›,
özellikle inflaat sektörünün hareketlili-
¤i ile iç pazar›n canl› olmas› ve yo¤un

jeneratör talebi olan ülkelere ihracat yapabilme noktas›nda
stratejik konumu ile Avrupal› ve uzak do¤ulu rakiplere göre
avantajl› olmas› olarak sayabiliriz.

Türkiye ekonomik olarak büyüyen ve bölgesinde en h›zl› ge-
liflen ülke konumundad›r. Ayr›ca Rusya, Afrika ve Ortado¤u ül-
keleriyle ticaret yapma noktas›nda stratejik konumdad›r. Bu da
yabanc›lar›n Türkiye’ye ilgisini artt›rmaktad›r; ancak fiyat hassa-
siyetinin yüksek olmas› yabanc›lar›n direkt gelip yat›r›m yapma-
lar›n› engellemektedir. Müflteri seçimlerinde fiyat kadar kalite de
oldukça etkileyici olmaktad›r. Bunun yan› s›ra yedek parça sto-
ku ve servis a¤›n›n ülke geneline yay›lm›fl olmas› da önemlidir.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -
rilerinizden bahseder misiniz?

Türkiye’de hat›r› say›l›r bir dizel motor ve alternatör üretiminin
olmamas›, Türk Jeneratör üreticilerini ithalata ba¤›ml› hale getir-
mektedir. Bu ba¤lamda OEM olarak Avrupa ve uzak do¤udan di-
zel motor ithalat› ve alternatör ithalat› yap›lmaktad›r. Bu flekliyle
motor ve alternatör ithalat› yap›p buna ilave olarak flase, kabin
pano vb. aksamlar› Türkiye’de imal ederek jeneratör üretimi ya-
pan firmalar›n say›s› ve etkinli¤i daha fazlad›r. Ayr›ca Avrupal› bü-
yük üreticilerin haz›r olarak getirdikleri jeneratörlerin sat›fl›n› ya-
pan distribütörleri de mevcuttur. Son birkaç y›lda, özellikle 15 -
200 kVA aral›¤›nda, Çin’den oldukça ucuz ama bir o kadar kalite
sorunlar› olan jeneratörleri getiren firmalar da oluflmufltur.

Alaadtin  Birkan YÜKSEL: ARKEN JENERATÖR

‘2014 Y›l›nda ‹hracat›m›z› 
%40 Oran›nda Artt›rd›k’
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%100 Türk sermayesi ile kurulmufl olan Arken Jeneratör’ün Yönetim Kurulu Baflkan› Ala -
adtin Birkan Yüksel dergimizin ülkemiz jeneratör pazar› ile ilgili sorular›n› cevaplad›.
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K›saca firman›zdan ve ürün yel -
pazenizden bahseder misiniz?

M
SM MÜHEND‹SL‹K firmas›, kuruluflun-
dan bugüne 15 y›l› geride b›rakarak,
sektörünün geliflmesine paralel olarak,

kendi performans›n› ve portföyünü gelifltirerek
bu günkü kurumsal yap›s›na ulaflm›flt›r. Teknolo-
jide oluflan geliflmeleri ve sektöründe duyulan
ihtiyaçlar› dikkate alarak üretim kapasitelerini sü-
rekli yenileyen firmam›z, kablo koruma, tafl›ma
ve sonland›rma sistemleri kapsam›nda üretim, pazarlama faali-
yetlerinde bulunmaktad›r. Faaliyetlerimizin ana temas›n› kablo
tafl›ma borular› ve bunlara ait aksesuarlar› içermektedir. Faliyet
kapsam›m›za, son 2 y›ld›r ülkemizdeki artan taleplere cevap ve-
rebilmek amac›yla, exproof sistem elektrik malzemelerini de
katm›fl bulunmaktay›z.

Firmam›z›, sektöründeki benzer firmalardan farkl› k›lan en
önemli ayr›nt› ise, pazarlama ve sat›fl portföyümüzdeki ürünle-
rin yaklafl›k % 70’nin, kendi üretimimiz olmas›d›r.

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -

deflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?
2014 y›l›n›, firmam›z›n gerek sat›fl gerekse kurumsal faali-

yetlerimizin, hedefledi¤imiz kriterleri yakalamas›, hatta ciddi
oranlarda aflmas› anlam›nda, kazan›lm›fl bir süreç olarak de¤er-
lendirebiliriz. 2015 y›l›na, firmam›z›n potansiyel dinamiklerini da-
ha fazla harekete geçirerek girmeyi planl›yoruz. Bu dinamikler
kapsam›nda, yeni katalog çal›flmam›z›, ilave üretim planlamas›-
n› ve daha etkin bir pazarlama stratejisini s›ralayabiliriz. 2015 y›-

l›nda, odaklanaca¤›m›z hedeflerin bafl›nda, özel-
likle yurtd›fl› ba¤lant›l› prestijli projelerdeki katk›
pay›m›z›n yükseltilmesi gelmektedir.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak
bize sektörümüzle ilgili k›sa bir de¤erlendir -
mede bulunur musunuz? Dünya ile karfl›laflt›r -
d›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken yerde
mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör

olabilmek için neler yapmal›y›z?
Sektörümüzdeki pazarlama ve üretim faaliyet-

lerinde ciddi bir birikim kapasitesine sahip bir yönetici ve mü-
hendis olarak, sektörümüzde yaflad›¤›m›z kal›t›msal bir sorun
olarak, ülkemize özgü imalat standart kriterlerimizin henüz olufl-
turulamam›fl olmas›n› belirtebilirim. Sektörümüzde kullan›lan
malzemelerin ço¤unlu¤unun yurtd›fl›ndan (özellikle uzak do¤u-
dan) ithal edilmesinden dolay›, söz konusu malzemelerin saha-
da kullan›lmas› aflamas›nda sorunlar  yaflanmaktad›r. Bu yüz-
den özellikle üretim faaliyetlerimizde, gerek ülkemizin cari aç›k
dengesini düflünerek, gerekse kullan›c›n›n yaflayabilece¤i so-
runlar› minimize edebilecek teknik kriterleri ön planda tutmakta-
y›z. Taraf›mca, Dünyam›zdaki küresel sektör ölce¤ine ulaflabil-
memiz için birincil politikam›z, ülkemize özgü sektörel standart
kriterlerini kurumsal bir yap› kapsam›nda oluflturmak olmal›d›r.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -

rilerinizden bahseder misiniz?
Gerek Türkiye’nin genelinde, gerekse sektörümüzde karfl›-

laflt›¤›m sorunlar›n bafl›nda, sat›fl sonras› tahsilat aflamas›nda
yaflad›¤›m›z s›k›nt›lar gelmektedir. Gerek yak›n zamanda de¤i-
flen çek yasas› nedeniyle, gerekse aç›k cari sistemiyle çal›fl›lan
ço¤u firman›n tahsilat›nda yaflanan güvensizlikten dolay›, vadeli
sat›fllardan ürker hale gelmifl bulunmaktay›z. Bu k›s›r döngüden
kurtulabilmek için, özellikle küçük ölçekli flirketlerin kurumsal kri-
terler kapsam›nda s›k› denetlenmesi ve bankalar›n çek karnele-
rini da¤›t›rken, karneyi verdikleri firma ile birlikte benzer sorum-
luluklar› yüklenmeleri gerekmektedir. Çeki elinde tutan kifli ve
kurumlar, bankaca garanti edilen tutar› tahsil edebilmelidir.

Selahattin SARAÇ: MSM MÜHEND‹SL‹K LTD.fiT‹.

‘Pazarlama ve Sat›fl Portföyümüzdeki Ürünlerin
Yaklafl›k % 70’ni Kendimiz Üretiyoruz’

S
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15 y›ld›r kablo koruma, tafl›ma ve sonland›rma sistemleri konusunda üretim yapan ve ko -
nusunda sektörünün en iyi üretici firmalar›ndan birisi olmay› baflaran MSM Mühendislik’in
Genel Müdürü Elektrik Mühendisi Selahattin SARAÇ ile sektörü de¤erlendirdik.









E K T Ö R E YÖ N VE R E N L E R

K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

A
lpke 2010 y›l›nda kurulmufl sektörünün y›ld›z firmalar›n-
dan birisidir. 2010 y›l›nda, ‹stanbul’da kurulan ALPKE
A.fi. ; Bak›r, Alüminyum iletken üretimi ve izolasyonu

konular›nda hizmet vermektedir. fiirketimiz ticari faaliyetlerine
Joint-Venture olarak bafllam›fl, 2013 y›l› bafl›nda flirketin tüm
hisselerini devralarak konumunu güçlendirmifltir.

Yine ayn› y›l 1979 y›l›ndan beri ‹zoleli Bak›r ve Aluminyum
iletken üretimi konusunda faaliyet gösteren Kale Ticaret Bobi-
naj San. Tic. Ltd. fiti.‘ ni tüm ekipman ve personeli ile devrala-
rak pazar pay›n› ve üretim kapasitesini artt›rm›flt›r.

‹zoleli Bak›r ve Alüminyum iletken üretimi konusunda tailor-
made çözümler ile müflterilerine avantajl› alternatifler sunan flir-
ketimiz, teknik altyap›s›n› ve üretim kadrosunu gelifltirerek ürün
kalitesinde Avrupa’daki rakiplerinin kalitesini yakalamay› hedef-
lemifl ve bunu k›sa sürede baflarm›flt›r.

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -

deflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?
ALPKE A.fi 2014 y›l›nda yüzde 120 büyüme ile hedeflerinin

daha da üzerine ç›kmay› baflarm›flt›r. 2015 y›l›nda da ayn› flekil-
de ayn› oranda büyümeyi hedefliyoruz. 

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -

mek için neler yapmal›y›z?
Sektörümüz dünyada bilinen bir sektör. Dünya s›ralamas›n-

da Avrupa’n›n biraz gerisinde olsakta bulundu¤umuz bölgede
yani yak›m›zda olan ülkelerde sektör olarak a¤›rl›¤›m›z› hissettiri-
yoruz. Mesela biz ALPKE A.fi olarak 25-30 ülkeye ihracat yap-
maktay›z. Art› kalite anlam›nda da sektörün lideri konumunday›z.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -
rilerinizden bahseder misiniz?

Ticaret yapan her kurumun oldu¤u gibi bizimde elbette so-
runlar›m›z var. En büyük sorunumuz piyasada dolaflan kalitesiz
ürünlerin varl›¤› ancak bu sorunuda kalitemizle kalitemize olan
yo¤un talep ile aflm›fl durumday›z.

T. Özgür GÜRBÜZ: ALPKE A.fi. 

‘Kalite 
Anlam›nda da

Sektörün Lideri
K o n u m u n d a y › z . ’

S
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2010 y›l›nda kurulan bak›r, alüminyum ilet -
ken üretimi ve izolasyonu konular›nda hiz -
met veren konusunda sektörünün y›ld›z fir -
malar›ndan birisi olmay› baflaran ALPKE
A.fi’nin Genel Müdürü T. Özgür Gürbüz ile
Alpke’nin baflar›s›n› konufltuk.





E K T Ö R E YÖ N VE R E N L E R

K›saca firman›zdan ve ürün yel -
pazenizden bahseder misiniz?

F
i r m a m › z 2007 y›l›nda Elektronik Mühendisi
Evren Yurttafl ve Harita Mühendisi Atilla
Yurttafl taraf›ndan Yurttafl Mühendislik limi-

ted flirketi olarak kurulmufl, çeflitli ihtiyaçlar›n› ken-
di bünyesinde karfl›lamak üzere 2012 y›l›nda her
biri farkl› sektörlerdeki 6 flirketiyle Yurttafl Holding
A.fi çat›s› alt›nda TRIMBOX markas›yla hizmetleri-
ne devam etmektedir. Trimbox markas› ile iki ka-
lemde, elektrik flebekelerinde s›kça yaflanan dalgalanmalar›,
elektri¤i kesmeden, iyi bir topraklamaya  ihtiyaç duymadan(hat-
ta hiçbir toprak ba¤lant›s› olmadan bile fazlar aras›ndaki dalga-
lanmalar› absorbe eder), kendisi ve sistemdeki cihazlar zarar
görmeden absorbe eden ve bu özellikleriyle Dünya’da tek olan
ürünler üretmekteyiz. Dünya’n›n nüfus ve finans potansiyeli aç›-
s›ndan %60’›nda (Avrupa Birli¤i 28 ülke, Avustralya, Rusya,
Çin…) markalamam›z tamamlanm›fl ve bu ülkelerin birço¤u ile
de çal›flmalar›m›z bafllam›fl bulunmaktad›r. Ayr›ca 1600 A’e ka-
dar 171 kalemde Trimbox markas› ve kalitesi ile flalter grubu
ü r e t t i r m e k t e y i z .

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -

deflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?
Manevi aç›dan çok iyi bir y›l geçirdik. fiirket merkezimizin

bulundu¤u Bursa’da BTSO taraf›ndan 4.si  düzenlenen, Baflba-
kan›m›z, 8 Bakan›m›z, 18 Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z›n,
2000’e yak›n ifladam› ve siyasetçi misafirin kat›l›m›yla düzenle-
nen “Ekonomiye De¤er Katanlar” ödül töreninde ‹novasyon ka-
tegorisinde BTSO tarihinde ilk olan “Bursa’n›n Mucidi” ödülüne
lay›k görüldük. Bu ödül manevi aç›dan bizim için çok önemliydi.
Bunun verdi¤i haz ve heyecanla 2015 y›l›na çok h›zl› bir girifl ya-
paca¤›m›z› ve özellikle Kamu taraf›nda kullan›m say›m›z› süratle
artt›raca¤›m›z› düflünüyoruz. Ayr›ca toplam sat›fl hacmimizdeki
ihracat pay›n› da ciddi seviyede artt›raca¤›m›z› düflünüyoruz.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -
mek için neler yapmal›y›z?

Amerika, Çin, Japonya gibi teknoloji ve üretim devi ülkelere
bile bak›ld›¤›nda Dünya çap›nda bir flalt malzeme markalar›n›n

olmad›¤›n› görüyoruz. Ama özellikle Alman-
ya’n›n bu pastadan neler kazand›¤› herke-
sin malumudur. Biz Türkiye olarak bu alan-
da bir devlet politikas› gelifltirmek zorunda-
y›z diye düflünüyorum. Çünkü her eve, fab-
rikaya, otele, hastaneye k›saca elektrik ha-
yat›n her alan›ndaysa ve biz elektrik olan
her yere girecek bir fleyler yapmak istiyor-
sak bu alanda güçlü olmal›y›z. 

Bu alana girebilmek çok kolay de¤ildir
elbette. Y›llar›n güven odakl› çal›flm›fl mar-
kalar›n›n yan›nda sizin markan›z›n tercih

edilebilmesi için birtak›m ihtiyaçlar›n›z mevcuttur. Bunun da ba-
fl›nda kimsede olmayan bir ürününüzün olmas› gelmektedir.
Trimbox tam da bu noktada güzel bir örnek olarak karfl›m›za ç›-
k›yor. Çünkü tüketicinin kap›s›ndan rekabeti olmayan bir ürünle
girmeyi baflard›ysan›z, di¤er ürünlerinizin girmemesi için bir se-
bep yok demektir.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -

rilerinizden bahseder misiniz?
Elbette bu konuda en büyük problemlerin bafl›nda uzak do-

¤udan getirilen kalitesi düflük ürünler ve elektrik sektöründeki
pazarlama flirketlerinin ölesiye rekabeti gelmektedir. Biz Trim-
box markas› ile  iki kalemde tek olmam›z›n da gücüyle bayileri-
mizi bu tarz bir rekabetten uzak tutuyoruz.  Olmas› gereken de
bu tedbirlerin sektör temsilcileri taraf›ndan ald›r›lmas›d›r diye
d ü fl ü n ü y o r u z .

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek  ve

sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?
Yurttafl Holding olarak ifltiraklerimizden biri de Harita Mü-

hendislik Müflavirlik oldu¤u için konuyu  farkl› boyutlar›yla anla-
ma flans› yakalad›k. Kentsel dönüflüm ülkemizin hemen her ilin-
de art›k kanayan bir yara olmaktan ç›k›p, güzel ve dev projeler-
le insanlar›n yaflam kalitelerine ve flehirlerin siluetlerine yak›fl›r
flekilde yap›lmaya çal›fl›l›yor. Bu titizlik ve özenle yap›lan tüm
projeler sayesinde elektrikli sistemler özellikle tesisat ve koru-
ma mekanizmalar›nda hem yenilenme f›rsat› buluyor, hem de
ciddi yap› denetimlerine maruz kald›klar› için daha güvenli ol-
caklard›r. Bu sayede problemlere gidecek finans kaynaklar›,
önleme faaliyetleri ile sektöre hareket kazand›racakt›r.

Evren YURTTAfi: TRIMBOX

‘Manevi Aç›dan Çok ‹yi Bir Y›l Geçirdik’

S
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171 kalemde Trimbox markas› ve kalitesi ile flalter grubu üreten Yurttafl Holding’in Yöne -
tim Kurulu Baflkan› Evren Yurttafl ile TRIMBOX’› ve sektörü konufltuk.





E K T Ö R E YÖ N VE R E N L E R

EMS‹AD Hakk›nda Bilgi Alabilir miyiz ?
Nerede ve Nas›l Kuruldu ?

Ö
ncelikle derginiz okuyucular›n›z› sayg›yla ve sevgiyle
selaml›yorum. 2015 Y›l› , ülkemize , baflar› , huzur ve re-
fah getirsin dilerim .EMS‹AD ( Elektrik Malzeme Sat›c›-

lar› ve ‹fl Adamlar› Derne¤i )  2004 y›l›nda Merkezi Ankara da
kurulmufl bir STK d›r .

Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi,  sektörel bir dernek olup, Elek-
trik malzeme sat›c›lar›n›n bir araya gelerek kurdu¤u  Ulus – Sa-
nayi Caddesi orjinlidir. Üyeler aras› iflbirli¤i ve ticareti artt›rmak,
ortak fayday› hakim k›lmak, sektöre iliflkin sorunlar› gi-
dermek ve veya çözmek için projeler üretmek üzere
k u r u l m u fl t u r .

Sektörel Bir STK Nas›l Bu Kadar Öne Ç›kabilir
ki Siz Bunu Baflarm›fl Görünüyorsunuz ?  Bu Ba¤ -
lamda Hedefiniz Nedir ?

Sektörel bir STK  olman›n avantajlar›da var dezavan-
tajlar›da. Burada dezavantaj olan bu durum  yani
bir mesleki dernek olarak, Ankara baflta olmak
üzere Türkiye de   bilinirli¤i artt›rmak ilk hedefle-
rimdendi.  Kurguyu iyi  yapm›fl olmal›y›m ki ,
flimdi derne¤im  Ankara gündeminde var , bili-
nir ve itibar edilir olmaya bafllad› . Zor olan buy-
du ki, büyük bir ivme kazanm›fl durumday›z.
Zira belli bir  alan›  adres eden derneklerin, bü-
yük flehrin ve veya ülke genelinin STK lar›n›n
gündemine girmesi zordur. Bu ön engeli afl-
m›fl biri olarak,  derne¤imi ve faaliyetlerini
Türkiye ye geneline tafl›yorum. EMS‹AD ›n
marka de¤eri ve prestiji yüksek olacak . Bu-
nu hedefliyorum.

Yak›n amanda yapt›klar›n›zdan bah -
sedermisiniz ?

Yönetime geleli 7 ay oldu. 19 Nisan
günü görevi devrald›m. O gün bugündür
çok mütevazi olmadan; Hiç durmuyoruz
desem yeridir. 10 Yafl›m›z nedeniyle h›zla
lansman çal›flmas›na bafllad›k ve bunu; Büyük bir
10 yafl gala yeme¤i yaparak taçland›rd›k. Yeni  da-

ha ifllevsel  daha fonksiyonel yerimize  tafl›nd›k. ‹çini tamamla-
y›p aç›l›fl›n› yapaca¤›z birlikte.  Yard›mda yap›yoruz, bowling
turnuvas› ile e¤leniyoruzda. .‹stanbula Fuar kat›l›m› yapt›k,
branch, iftar düzenledik. Her hafta, min 3 yeni üye kat›l›m hede-
fi koymufltum kendime ki bunu her hafta yapt›k hatta aflt›k.  Re-
korumuz bir haftada 13 yeni üye ile kendimizi afl›yoruz. Biz ye-
ni üye takibi yaparken, art›k üyemiz olmak isteyenler h›zla art-
maya bafllad›. ‹stanbul, Antalya ,Bursa, Eskiflehir, Tekirda¤ ,
Samsun , Adana , Karabük ve  Van  illerinden üyelerimiz var .
Türkiye  derne¤i olma hedefime h›zla kofluyoruz.

Hedefledi¤imden de h›zl› gidiyoruz.  EMS‹AD yay›n organ›
olan 1000 W enerji dergimizi ç›kartt›k ve bu k›sa sürede 2. Say›

dergimiz ç›kt›. Çok özen ve titizlik isteyen bir çal›flma ile he-
men her gün bir dahaki say›n›n sayfalar›n› oluflturuyoruz.
Full ziyaretler yapt›k, yapmaya devam ediyoruz,. 7 ayda
70 üzeri bas›nda haber oldukki bu büyük bir rakamd›r.
20 üzeri dergi de haber olduk. Tüm sektörel ve yurt ge-

neline hizmet eden dergilerde neredeyse düzenli olarak
haber oluyoruz. Sosyal medyay› iyi kullanmaya baflla-

d›k. Facebook, twitter sayfalar›m›z ilgi görüyor
kat›l›mlar her geçen gün art›yor .www.em-

siad.org sayfam›z çok güncel ve aktif.

EMS‹AD’›n  gelecekte  ülkemizde
yeri ne olacak ?  bu büyük hedefler
çerçevesinde derne¤inizi nerede
konuflland›r›yorsunuz ?

EMS‹AD’›n gelecekte, ülkemizde,
TÜS‹AD benzeri bir a¤›rl›¤a ve öneme
kavuflmas›n› hedefliyorum.  fiöyleki;
Ülkemde,   ELEKTR‹K, ENERJ‹, Mü-

hendislik konular›nda, EMS‹AD gün-
dem olacak, gündem yaratacak, vizyon

katacak bir dernek olsun istiyorum ve bu-
nu hedefleyerek çal›fl›yorum. Her türlü
elektrik ve enerji arenas›nda, EMS‹AD
yerini alacak. Üyelerim dikkatine  bir
slogan sundum 10. Yafl Gala yeme¤i-

mizde:  “3B “ Büyük, Baflar›l›  ve Birlikte.
Derne¤im büyük, baflar›l› ifllere üyeleri ile bir-
likte imza atacakt›r  . 

Ahmet SOYLU: EMS‹AD ( Elektrik Malzeme Sat›c›lar› ve ‹fl Adamlar› Derne¤i)  

‘EMS‹AD’›n Gelecekte TÜS‹AD Benzeri Bir
A¤›rl›¤a ve Öneme Kavuflmas›n› Hedefliyorum’

S
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Emsiad Baflkan› Ahmet Soylu ‹le Emsiad’›n hedeflerini konufltuk.





E K T Ö R E YÖ N VE R E N L E R

K›saca Firman›z› Tan›yabilir miyiz?

F
irmam›z Zeybek Grup bir Aile fiirketi olup 32 y›ll›k Elek-
trik Sektöründe hizmet vermekte ve 3 flirketten oluflmak-
t a d › r ;

a- Zeybek Elektrik Haydar Zeybek
b - Zeybekler Elektromarket
c - Öz zeybek Elektrik
Firma yetkilisi Yön. Kur. Bflk. Haydar Zeybek’tir. fiirketleri-

mizden Zeybek Elk. Sincan 1.OSB deki kendi öz sermayesiyle
infla etti¤i 13 000 m2 kapal› alan› bulunan fabrikas›nda 4 ana
dalda üretim yapmaktad›r. 

B u n l a r ;

 Metal Kablo Kanal ve Aksesuarlar›
 A.G. Elektrik Kontrol- Kumanda panolar›
 PE ve HDPE Koruge Plastik Elektrik tesisat borular›
 19’’ Rack Kabin ve Aksesuarlar›
Bütün ürünlerimiz; TS- EN- IEC- ISO- TÜRKAK- CE, belge-

li, marka tescilli patentli aranan, be¤enilen kaliteli projelere uy-
gunluk sa¤layabilecek piyasada fiyat aç›s›ndan yar›flabilir ve
güvenilir niteliktedir. Zeybekler Elektro Market ve Özzeybek
Elektrik flirketlerimizde Elektrik- Elektronik- ‹nflaat sektörlerinde
yüklenici, alt yüklenici, mühendis ve teknik elemanlara hertürlü
malzeme sat›fl› ile hizmet vermektedir. Genifl bir ürün yelpazesi
vard›r. fiirketlerimizin tamam›nda yaklafl›k 95-100  kiflilik Teknik
Eleman ve yard›mc› personel baflar› ile çal›flmaktad›r.

Haydar ZEYBEK: ZEYBEK ELEKTR‹K

‘2015 Y›l›nda Yeni Yat›r›mlarla Ürün
Yelpazemizi Geniflletmeyi 
H e d e f l i y o r u z . ’

S
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Ankara Elektrik sektörünün önde gelen üretici -
lerinden olan ve 32 y›ll›k geçmifli sektöründe
söz sahibi olmay› baflarabilen Zeybek Grup’un
Yönetim Kurulu Baflkan› Haydar ZEYBEK ile
Zeybek Grubu ve sektörü konufltuk.



E K T Ö R E YÖ N VE R E N L E R

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -
deflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?

2014 y›l› özellikle ödeme almam›zda ve baz› yüklenici ve
üreticilerin finansal s›k›nt›lar› yüzünden belirlenen finans planla-
r›m›zda, sarkmalar vade uzamalar› ve ödeme zorluklar›m›z ol-
mufltur. Sat›fllar›m›z ve üretimlerimiz baflar›l› geçmifltir. Büyük
Projelere stoklar›m›z aç›s›ndan cevap verilmifltir. Hedeflerimize
tam ulaflt›¤›m›z flu anda söylenemez. 2015 y›l›nda ise geniflle-
tip büyüttü¤ümüz fabrikam›zda yap›lan piyasa analizleri do¤rul-
tusunda yeni modern son teknoloji ile donat›lm›fl makine park›-
m›z› geniflletmeyi ve ürün yelpazemizi geniflletmeyi planl›yoruz.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -
mek için neler yapmal›y›z?

Sektörümüzün de¤erlendirilmesine gelince; Elektrik Paza-
r›nda Kalitesiz, kontrolsüz- belgesiz hiçbir test ve kontrolden
geçmeyen can güvenli¤i aç›s›ndan zararl› malzemelerin sat›l›p
kullan›ld›¤›n› görmekteyiz. Baz› kanunlar, tedbirler de, yapt›r›m-
larda yeterli olmuyor. Elektrik do¤rudan can güvenli¤i ile ilgili bir
sektör. Bundan dolay›  piyasa da malzeme kontrolü, üretimde
kalite kontrolü projelerde eksiklikler kopyala- yap›flt›r hatalar›
teknik flartnamelerin günümüze uyarlanmas› yap›l›rsa dünya öl-
çe¤ine yaklafl›r›z.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -
rilerinizden bahseder misiniz?

Sorunlar ve Çözümündeki düflüncelerim; Ödemelerde kul-
lan›lan çeklerin ödenmemesi durumunda hiçbir yapt›r›m bulun-
mamas› piyasalarda güven ortam›n›n düflmesine sebep olmak-
tad›r. Bu konu büyük bir sorundur. Sektörde bayilik sisteminin
iki yönlü( çift tarafl›) olarak sa¤l›kl› ifllemedi¤i gözlenmektedir.
‹ncelenmesinde yarar vard›r.

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek  ve
sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?

fiehirlerimizdeki bafllat›lan kentsel dönüflüme gelince; ‹rili
ufakl› birçok dönüflüm gerçekleflti ve devam› da gelmektedir.
Sektörümüze büyük canl›l›k getirdi¤i ortadad›r. ‹nflaat, elektrik,
Elektronik, Is› yal›t›m›, Beyaz Eflya Enerji Sistemleri v.b. birçok
dalda yararlar› vard›r. Ancak kullan›c›lar aç›s›ndan sorunlar ya-
flanmakta yerleflim yerlerinde dönüflüme u¤rayanlar uyumsuz-
luk yaflayabilmektedirler. Eski yerleflim yerlerini y›k›p bloklar› in-
fla etmek kentsel dönüflüm gibi görünsede orada yaflayan in-
sanlar›n da yeni yerleflim flartlar›na her yönden uyumu konu-
sunda çaba gösterilmelidir.
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A
yd›nlatma sektöründeki çal›flmalar›n› 1964 y›l›n-
dan beri aile gelene¤iyle sürdüren, bir yandan yeni-
lik ve öte yandan de¤iflimle uyumlu Yakan Ayd›nlat-

ma çevreye sayg›s›ndan ve kaliteli ürün hedefinden vaz-
geçmeden yoluna devam ediyor. Tüm çal›flma sistemimiz,
en kaliteli ürünü en uygun maliyette sunmak, müflteri talep-
lerini zaman›nda karfl›lamak ve böylece müflteri memnuni-
yetini sa¤lamak üzerine kuruludur.

Y›llard›r bu kalite anlay›fl›yla bizimle çal›flan herkese teflek-
kür ederiz. Yakan Ayd›nlatma, ayd›nlatma ürünleri; Akrilik glob
ve gloplu mamuller ve ekipmanlar› konusunda genifl ürün yel-
pazesine sahip olmakla beraber ayn› zamanda Türkiye’de kul-
lan›lan ürünlerin ilk üreticisi ve uygulay›c›s›d›r. Tüm akrilik ürün-
lerin hammaddeleri ISO 9001:2000 kalite sistemine göre seçil-
di¤inden üretimini yapm›fl oldu¤umuz ürünlerin kullan›lmas›
noktas›nda müflterilerimize ayr› bir güven unsuru sa¤l›yoruz.

Selçuk YAKAN: YAKAN AYDINLATMA

‘Y›llard›r Bu Kalite
Anlay›fl›yla Bizimle
Çal›flan Herkese
Teflekkür Ederiz.’
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K›saca firman›zdan bahseder misiniz?

1
989 y›l›nda Ankara’da kurulmufltur, 6 m2 ‘den 4200 m2

‘ye kadar büyüyen fitmam›z›n  yak›nda organize sanayi
bölgesinde bitirilmek üzere olan 10.000 metrekarelik ken-

di fabrikas›na geçecektir. AR-GE, elektronik üretim, plastik üre-
tim, metal üretim , kal›p üretim, cam üretim tasarlayan ve üre-
ten ayr›ca 2013 ‘de ‹talya ‘dan kendi tasar›mlar›yla dünyaca ya-
p›lan yar›flmada ödül alm›fl olup tüm yurt genelinde sat›fl ve tek-
nik servisleriyle müflterilerine  hizmet etmektedir. Firmam›z flu
anda 8 flirketle yoluna devam etmektedir. Diafon sistemleriyle
yola ç›km›fl ve ard›ndan teknolojiyi takip ederek pazarda talep
edilen sensör, sensörlü armatür, ayd›nlatma armatürleri, acil
ayd›nlatma, acil yönlendirme, görüntülü kap› konuflma sistem-
leriyle  ürün yelpazesini gelifltirmifl ve son olarak da yang›n al-
g›lama sistemlerinin AR-GE’sini tamamlayarak sa¤lam ad›mlar-
la yang›n alg›lama sektörüne de girmifltir.

Bunun yan› s›ra firmam›z her departman›n›n performans›n›
görmek ad›na flirketlerini ; Uzunnu A.fi ad› alt›nda toplam›fl , in-
terkom sistemlerini Netelsan Ltd fiti. Üzerinden ayd›nlatma
ürünlerini Netelsan LED  Eko A.fi üzerinden, yang›n alg›lama
sistemlerini Netelsan Yang›n Alg›lama A.fi üzerinden yapmak-
tad›r. Ayr›ca firmam›z sektörün efsane markas› Nural’› sat›n ala-
rak Nural firmas›n› markas›yla büyütmeye devam etmektedir.

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -

deflere ulaflabildiniz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz nelerdir.
2014 y›l›nda firmam›z %37 büyümüfltür, belirledi¤imiz he-

deflere ulaflt›k, 2015 y›l›nda Türkiye’deki ekonomik durumlar›
göz önünde bulundurursak, sa¤lam risk almadan büyüyece¤iz,
çünkü 2014 y›l›nda firmam›za flirketler ilave ederek birçok ürün
ve ürün grubu oluflturduk bu sebeple piyasalarda çok büyük bir

ekonomik de¤ifliklik olmad›¤› takdirde büyümeye devam ede-
ce¤iz. 

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -

mek için neler yapmal›y›z.
Sektörümüz maalesef çok rekabetçi ve kar etmeden çal›fl-

maktad›r bu nedenle de en ufak sars›nt›da firmalar kapanmak-
ta iflas etmekte ve bir çok firmaya zarar vermektedir. Ama bu
tüm firmalar için geçerli de¤ildir. Sektörümüzde iflini çok düz-
gün yapan ve sa¤lam ad›mlarla büyümeye devam eden firma-
larda vard›r. Dünya ile karfl›laflt›rmak istersek de bizim sektörü-
müz   inflaat sektörü ile birlikte büyümekte ve geliflmektedir ve
ayr›ca sektörümüz dünya da  bir çok ülkede ifl yapmakta ürün
ihraç etmektedir.

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere imza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek ve

sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?
Kentsel dönüflüm sektörümüz için çok faydal›d›r. Kentsel

dönüflüm sayesinde inflaat sektörü geliflmek de buda bizim
sektörümüzü büyütmek de ve gelifltirmektedir. Örne¤in bizim
için çok fayda sa¤lamak dad›r . Ülkemizde yap›lan %80 tokiler
de ve özel yap›larda yerli üretim yapmam›z, ürün kalitemiz ve
geri hizmetimiz sayesinde tercih edilmek de ve gün geçtik de
hem ürün portföyümüzü gelifltirmemize yön vermekte, hemde
firmam›z›n büyümesine çok büyük fayda sa¤lamaktad›r

Necmettin UZUN: NETELSAN

‘2014 Y›l›nda Firmam›z %37 Büyümüfltür’
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300’e yak›n personeli
ile tüm yurt genelinde

sat›fl ve teknik 
servisleriyle 

müflterilerine  
zaman›nda ve eksiksiz

hizmet eden 
NETELSAN’›n Genel

Müdürü Necmettin
Uzun ile Netelsan’›n

yat›r›mlar›n› ve sektörü
konufltuk.
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K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

L
ega Elektronik 2011 y›l›nda kurulmufl henüz 4 y›ll›k bir
firma olmas›na ra¤men sektöründe tan›nmay› ve ürünleri
tercih edilir bir firma olmay› baflard›. Kesintisiz Güç Kay-

naklar› ve regülatör üretimi yap›yoruz. Sosyal Güvenlik Kurum-
lar› baflta olmak üzere Adalet Bakanl›¤› gibi resmi devlet kurum-
lar›n›n UPS ihtiyaçlar›na cevap veriyoruz. Büyük fabrikalarda
kullan›lan CNC tezgahlar için gerekli olan regülatörlerin bir ço¤u
bizim taraf›m›zdan karfl›lan›yor. TSK taraf›ndan yap›lan karakol-
lar›n regülatör ihtiyaçlar›n› da ayn› flekilde firmam›z karfl›l›yor. Az
öncede dedi¤im gibi hem UPS hemde regülatör üretimi yap›yo-
ruz. 10 kVA’dan 300 kVA’a ya kadar yerli üretim UPS üretiyoruz.
Ayn› flekilde 10 kVA’dan 800 kVA’a ya kadar Legrand markal›
UPS’lerin tedari¤ini gerçeklefltiriyoruz. Regülatörlerde de 1
Kva’dan 5000 kVA’ya kadar da regülatör üretimi yapabiliyoruz.

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti, belirledi¤iniz he -
deflere ulaflabildiniz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?

2014 y›l› için belirledi¤imiz hedeflere ulaflt›k çünkü biz yurt-
d›fl› sat›fllar›nda aktif rol alan bir firmay›z. Bu sene iç pazardan
ziyade d›fl pazara yönelik çal›flmalara a¤›rl›k verdik ve bu konu-
da gayet baflar›l› olduk. 2015 y›l›ndaki hedefimizde ise yine yur-
d›fl›nda etkili olmak var. ‹hracat yapt›¤›m›z ülkelere Avrupa ülke-
lerini de ekleyerek yolumuza en iyi flekilde devam etmeyi hedef-
liyoruz. fiu anda hem Afrika ülkelerinde hemde Türk Cumhuri-
yetlerinde pazarda çok iyi durumday›z. Avrupa’da Moldovya’ya
ihracat yapmaya bafllad›k tabi bu bizim için yeterli de¤il arala-
r›nda; Almanya, ‹ngiltere ve Fransa’n›n da bulundu¤u ülkelere
ihracat yapmay› hedefliyoruz.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken

yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -

mek için neler yapmal›y›z?
Bizim sektörümüzde Çin’den gelen ürünlerin bollu¤u ve it-

halat fazlal›¤›, fiyatlar›n çok fazla düflmesine neden oluyor. Bu-
da  karl›l›k oranlar›n› çok fazla düflürüyor ve haks›z rekabete
maruz kal›yoruz. Bizim ithalat›n önüne geçebilmemiz için üretim
yapmaya ihtiyac›m›z var pahal› da olsa üretmeliyiz. Bu konuda
devletimizinde ithalata en az›ndan kalitesiz olanlar›na s›n›rlama
getirmesi laz›m.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -
rilerinizden bahseder misiniz?

Sektörde yaflad›¤›m›z en büyük sorun cihaz al›mlar›nda tü-
keticinin kaliteden ziyade fiyata bakarak cihaz al›m› yapmas›.
Tüketicinin bu davran›fl› UPS üreticilerini kaliteye de¤il fiyata
göre cihaz üretmeye zorluyor. Biz firma olarak kaliteli ürün üret-
meye devam edece¤iz iç pazardan ziyade d›fl pazarda yerimizi
sa¤lamlaflt›rmak için çaba gösterece¤iz.

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek ve
sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?

Bize bir faydas›n›n olaca¤›n› sanm›yorum ama ekonomik
anlamda kablo üreticilerine, anahtar-priz üreticilerine ve ayd›n-
latma malzemesi üreticilerine faydas› olacak.

Ramazan KAHRAMAN: LEGA ELEKTRON‹K

‘2014 Y›l› ‹çin Belirledi¤imiz Hedeflere
Ulaflt›k Çünkü Biz Yurtd›fl› Sat›fllar›nda

Aktif Rol Alan Bir Firmay›z.’
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Kesintisiz Güç Kayna¤› ve regülatör üretimi
konusunda sektörünün önde gelen firmala -
r›ndan birisi olan LEGA Elektronik’in yetkilisi
Ramazan Kahraman ile 2015 y›l› hedefleri ile
ilgili sohbet ettik.
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K›saca firman›z› tan›yabilir miyiz?

F
Firmam›z›  POVVER ELEKTRON‹K S A N . T ‹ C . L T D . fi T ‹
ismiyle 1999 y›l›nda kurduk ve Ümraniye Çakmak adresi-
mizde kendimize ait 5000 M2 kapal› alanda faaliyet gös-

termektedir. Firmam›z POWER markas› ile endüstriyel güç sis-
temleri konusunda Ar-Ge,üretim, özel proje tasar›mlar›, sat›fl ve
pazarlama faaliyetleri yürütmektedir. Ürün yelpazesini tamamla-
y›c› olarak Avrupa menfleili ürün distribütörlüklerimizde mevcut-
tur. Yola ç›kt›¤›m›z ilk günden beridir birçok kamu kurumu, nite-
likli proje ve müflteri guruplar›na çözümler sunduk. Tabiki ama-
c›m›z sadece Yerli Pazarda var olmak de¤il de¤iflen ve global-
leflen dünyada markam›z› tüm dünyada bilinir marka haline ge-
tirme ana hedefimiz oldu sürekli. fiu anda Türkiye pazar›nda fa-
aliyet gösteren yerli ve yabanc› firmalara, yabanc› ülkelerde fa-
aliyet gösteren yerli ve yabanc› tüm müflterilerimize titizlikle çö-
züm ve hizmet veriyoruz. Bafll›ca üretim ürün guruplar›m›z ara-
s›nda Statik UPS’ler, Endüstriyel tip Akü flarj redresörleri, voltaj
regülatörler , invertör ve konvertörler yer almakta , Ayn› zaman-
da yeni teknolojilere sahip ürünlerimizi Teydep destekli olarak
gelifltirip dünya pazarlar› ile buluflturuyor ve Türk ekonomisini it-
halat merkezli olmaktan kurtarmaya katk›da bulunuyoruz.

Firman›z 2014 y›l›nda ne gibi hedeflere ulaflabildi ve

2015 y›l›nda hedefleriniz nelerdir ?
Esasen hedeflerimizi ilk kuruldu¤umuz günden bugüne ka-

dar genel de¤erlendirmemiz daha do¤ru olur. Kuruldu¤umuz ilk
y›lki hedefimiz 3 y›l içerisinde üretime geçmekti bunu baflard›k
ve geldi¤imiz noktada 2014 y›l› için hedefimiz yeni teknolojileri
bünyemize katmak ve müflterilerimizle buluflturmakt›. 2014 Y›l›
içerisinde tasar›m›n› bitirip üretimini yapmaya bafllad›¤›m›z son
teknolojiye sahip trifaze  UPS ürünlerimiz pazarda büyük ilgi
gördü. Teiafl ve Tedafl projeleri için üretti¤imiz redresörlerin
TSE belgesini ald›k. Ciromuzu bir önceki y›la oranla %20  art-
t›rma hedefimizi %24 olarak gerçeklefltirdik. Müflteri memnuni-
yeti anket sonuçlar›n› %50 oran›nda iyilefltirme hedefimizi tut-
turduk.2015 y›l› için fabrikam›z› büyütmek, flu anki üretim kapa-
sitemizi 2 kat›na ç›karmay› hedefliyoruz. Ayr›ca ihracat yapt›¤›-
m›z ülke say›s›n› 35 ‘ten 45’e ç›karma hedefimiz var.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -

Vedat EMANET: POWER ELEKTRON‹K

’2015 Y›l›nda ‹hracat Yapt›¤›m›z Ülke
Say›s›n› 35‘ten 45’e Ç›karma Hedefimiz var.’
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mek için neler yapmal›y›z?
Sektörümüz Türkiyede UPS kesintisiz güç kaynaklar› olarak

tan›mlanmaktad›r, Oysa biz dünya genelinin standardlar›na uy-
gun olarak konseptimizi endüstriyel güç sistemleri olarak belir-
ledik ve bu yönde ilerliyoruz. Dolay›s› ile kapsam›m›zda sadece
UPS bulunmuyor ve  müflterilerimize bütüncül çözümler suna-
rak onlar›n projelerdeki yüklerini hafifletiyoruz. Bu çerçeveden
bak›ld›¤›nda bizim sektördeki duruflumuz daha net olarak anla-
fl›lmaktad›r. Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz h›zl› bi-
çimde ilerlemekte ancak bu ilerleyifl kalite standardlar›, do¤ru
müflteri ve fiyat konumland›rmas› aç›s›ndan s›k›nt›lar yaflamak-
tad›r. Ayr›ca devlet teflvikleri bu yat›r›mlar için yeterli gelmemek-
tedir. Bu teflviklerin daha h›zl› ve etkin kulland›r›lmas› gerekir. 

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -
rilerinizden bahseder misiniz?

Sektörümüzün maruz kald›¤› sorunlar› tart›flabilece¤i ve or-
tak kararlar alabilece¤i bir platformumuz henüz oluflmad›, bu-
nun için denemeler yap›lsada maalesef bir mutabakat sa¤lana-
mad›. Bu en önemli sorunumuzdur. Di¤er bir sorun çin menflei-

li fiyat ve kalitesi düflük ürünlerin müflterilere sunulabilmesi
önünde herhangi bir engelin olmay›fl›d›r. Bu da yerli üretimlerin
önündeki en büyük engeldir. Sektörde tasar›m, üretim, kalite
süreçlerinde çal›flabilecek kalifiye personel s›k›nt›s›da mevcut
olup üniversite ve meslek liseleri ile iliflkiler güçlendirilerek sek-
törel e¤itim programlar› desteklenmelidir.

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek  ve
sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?

Kentsel dönüflüm endüstriyel güç sistemleri alan›na birebir
etki etmesi söz konusu de¤ildir çünkü ana müflteri segmenti
konut kullan›c›lar› de¤ildir ancak dolayl› olarak müteahhit kana-
l›n›n ifl süreçlerini ve ifl yapma kapasitelerini güçlendirdi¤i için
ve piyasada para hareketi, yat›r›m araçlar›n› harekete geçirece-
¤i için bir pozitif ivmelenme do¤uraca¤› kesindir. Endüstriyel te-
sisler, fabrikalar, hastane, havaalan›, datacenter ,boru hatlar›
vb tesisler konusundaki do¤rudan yat›r›mlar sektörümüzü di-
rekt etkileyen yat›r›mlard›r.
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Mehmet YÜKSEL: BUSE AYDINLATMA

‘Yak›n Bir Gelecekte Dünya Ayd›nlatma
Sektöründe de Söz Sahibi Bir Firma

Olma Yolunda ‹lerlemekteyiz’

B
use iç mekan ve d›fl mekan ayd›nlat-
ma, standart ayd›nlatma ürünleri yan›-
s›ra klasik ve modern tarzda avizeler,

zemin ayd›nlatma, tavan ayd›nlatma, duvar
aplikleri, masa lambalar› ve bahçe ayd›nlatma
ürünleri, aksesuarlar› ve ekipmanlar›n›n; itha-
lat ve ihracata uygun olarak üretimini yapa-
rak, h›zla geliflmekte olan global ayd›nlatma
endüstrisinde, Türkiyenin ayd›nlatma sistem-
leri üretiminin önemli bir temsilcisi olmak
amac›yla, 1992 y›l›nda Ankarada kurulmufltur.

Genifl bilgi ve tecrübemizle, k›sa bir süre
içerisinde Türkiye’nin  ayd›nlatma sektöründe lider firmalar›n-
dan birisi olarak, yak›n bir gelecekte dünya ayd›nlatma sektö-
ründe de söz sahibi bir firma olma yolunda ilerlemekteyiz. Tür-
kiye ayd›nlatma ürünleri üreticileri aras›nda getirdi¤imiz yenilik
ve kalite standartlar› ile hakl› bir yere sahip olduk ve ayd›nlat-
ma sektöründeki bilgi ve tecrübemizi hem kaliteli hem de pra-

tik ve zaman tasarrufu sa¤layan ürünlerden
oluflan bir üretim portföyü oluflturmak için bi-
raraya getirdik. Yüksek kalitedeki Buse Ay-
d›nlatma ürün yelpazesi; kaliteli ve pratik, ofis
ve ticari, iç ve d›fl ayd›nlatma ürünleri, tesis
yöneticilerinin, müteahhitlerin, mimar ve di-
zayn›rlar›n mevcut istek ve taleplerini karfl›la-
yabilmek amac›yla tasarlan›p üretilmektedir.

fiirketimiz standart üretiminin d›fl›nda, is-
te¤e ba¤l› olarak özel de¤iflik model ve flekil-
lerde de üretim yapmaktad›r. Müflteri istekle-
rine öncelik veren bir politikan›n sonucunda,

firmam›z her türlü servis ve ürün garantisini müflterilerimize
gerek sat›fl ve gerekse sat›fl sonras› süreçte vermektedir. Fir-
ma yönetimimiz ve personeli geçmifl y›llarda oldu¤u gibi gele-
cekte de sizlere daha iyi hizmet verebilmek için canla baflla
çal›flacakt›r. Buse Ayd›nlatma  kalite ve esteti¤in yetenekli el-
lerde sevgiyle bir araya geldi¤i do¤ru adres.
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K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

E
le k t r o n i k, Otomasyon ve medikal sektörleri için plas-
tik ve metal kutular ve parçalar üretiyoruz. Üretti¤imiz
ürünler üreticilerin kulland›¤› ara mal olarak adland›r›-

lan malzemelerdir.

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -
deflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?

Bir aile firmas› oldu¤umuz için öncelikli hedeflerimizi y›ll›k
de¤il orta ve uzun vadeli belirliyoruz. 2014 y›l›nda Alt›nkaya ola-

rak ifl ak›fl›m›zda birçok yap›sal iyilefltir-
me yapt›k. Ayr›ca ihraç pazar›nda da
önemli say›da yeni müflteri elde ettik.
2015 y›l›nda öncelikli hedefimiz bizimle
hali haz›rda ifl yapan müflterilerimizle olan
ifl hacmimizi ve onlar›n memnuniyetini
gelifltirmek olacak.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi
olarak bize sektörümüzle ilgili k›sa bir
de¤erlendirmede bulunur musunuz?

Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -
mek için neler yapmal›y›z?

Sektörün durumunun her geçen gün daha iyiye gitti¤ini dü-
flünüyorum. Sektörde sürekli üretim art›fl› ve yeni ürünler ç›kar-
tan firmalar› gözlemliyorum. Bizim kendi içimizde de her geçen
y›l üretim ve sat›fl rakamlar›m›z art›yor. Dünya ölçe¤inde bir
sektör olabilmek için ihracat yapmaya çal›flmal›y›z. ‹hracat za-
man ile kalitemizin ve fiyat›m›z›n da müflterinin istedi¤i seviye-
lere gelmesini sa¤l›yor.  

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek ve
sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?

Kentsel dönüflüm, do¤al olarak iç pazarda talebi artt›racak-
t›r. Sektörü olumlu etkiler.

Ali ALTINIfiIK: ALTINKAYA

‘Her Geçen Y›l 
Üretim ve Sat›fl

Rakamlar›m›z Art›yor’
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Elektronik, Otomasyon ve medikal sektörleri
için plastik ve metal kutular ve parçalar üreten
Alt›nkaya’n›n Genel Müdürü Ali Alt›n›fl›k ile
Alt›nkaya’y› ve sektörü konufltuk.
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K›saca Firman›z› Tan›yabilir miyiz?

2
006 y›l›nda günefl ve rüzgâr enerji sistemleri, led
ayd›nlatma sistemlerinin projelendirme, tasar›m ve kuru-
lumlar›n› yapmak üzere kurulmufl genç, dinamik ve yeni-

likçi bir firmad›r. Firmam›z ülkemizde solar enerjili ve led'li
ayd›nlatma ürünlerindeki eksikli¤i görerek, ülkemizin koflullar›na
uygun park, bahçe, sokak, fabrika ayd›nlatmalar› ve mekâna
uygun iç ve d›fl ortamlarda kullan›lacak dekoratif ayd›nlatma
ürünlerini daha iyiye götürmek içinde sürekli AR-GE
çal›flmalar›n› yapmaktad›r.

Firmam›z en üst düzeyde müflteri memnuniyeti sa¤layarak
sürekli iyileflmeyi ön planda tutmak, yasal mevzuat ve teknik

flartnamelere uygun çal›flmak, ald›¤›m›z iflleri zaman›nda
bitirmek, çal›flanlar›m›z›n sürekli geliflmesi için gerekli e¤itim
deste¤ini vermek, tüm çal›flanlar›n yönetime tam kat›l›m›n›
sa¤lamak üzere hedeflerini belirlemifltir.DIESS ailesi olarak, ISO
ve CE belgelerine sahip kaliteli ürün çeflitlili¤i ile Türkiye’nin
ihtiyac› olan ürünlerle müflterilerinin ihtiyaçlar›na cevap vermek-
te ve her geçen gün projelerimiz art›rmaktay›z. 

Bilgi ve birikimimizi, tasarrufa gitmek isteyen ya da yat›r›m
yapmak isteyen ilgili kiflilere veya firmalara sunmaktan büyük
memnuniyeti duymaktay›z.

Firmam›z temelde SOLAR ENERJ‹ VE LED ENERJ‹ OLMAK
ÜZERE 2 ayr› kulvarda ifl yapmaktad›r. Ço¤u zaman da bu ifl
kollar›n› birbirine harmanlayarak çal›flmaktad›r. Firmam›z 2014

Tevfik UZEL: DIES ELEKTRON‹K

‘Devletimizin Bizi Desteklemesi ve 
Üreticiyi Korumas› Gerekir’
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2006 y›l›nda günefl ve rüzgâr enerji sistemleri, LED ayd›nlatma sistemlerinin proje -
lendirme, tasar›m ve kurulumlar›n› yapmak üzere kurulan  DIESS’in Genel Müdürü
Tevfik Uzel ile sektörümüzü konufltuk.
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y›l›nda ayd›nlatma konusunda de¤iflik sektörlere hizmet etmek
için hedefler koymufltu. ancak baz› sektörlerdeki beklenmeyen
ani ve h›zl› geliflim baz›lar›nda ise durgunluk bizim de hedefle-
di¤imiz ifl potansiyelini de¤ifltirdi. 

Ülkemizdeki seçimlerin ve özelikle dini bayramlar›m›z›n yaz
tatil dönemlerine gelmesi ile özellikle y›l›n ikinci çeyre¤inde
ayd›nlatma iflleri durma noktas›na geldi, tabi bu bizim firmam›z›
da etkiledi. 3. çeyrekteki hafif k›p›rdama ve ayd›nlatma enstrü-
manlar›n da ki de¤iflim bir miktar piyasalar› hareketlendirse de
bu sezonu bu y›l› verimsiz geçirmemize neden oldu. 

Bafl›nda anlatt›¤›m gibi sektörel hedefler koymakla bu
t›kan›kl›¤›n boyutlar›n› hissetmesek de fark›n da olmadan do¤ru
bir karar vermifl ve bu y›l hedeflere ulaflmasak da en az›ndan
ufak tefek sapmalarla y›l› kurtarm›fl olduk.

2015 y›l›nda firma olarak özellikle 2014 y›l›ndaki finansal geri
dönüflümü de¤erlendirerek, dünya ve ülkemizin geçirmekte
oldu¤umuz dura¤anl›¤a göre yap›lanma yap›p yolumuza
devam edece¤iz. Üretti¤imiz ürünlerde daha ekonomik ve
müflteri odakl› ürün ç›karmay› planlad›k. Ç›karaca¤›m›z ürün-
lerde ilk hedefimiz yine ekonomik bütçelere hitap edecek, çevre
dostu, yeflil enerjiye odakl› lüks ve gereklili¤i bir arada bulun-
duracak ürünler hedefledik.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sek -
törümüzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur
musunuz? Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz
olmas› gereken yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir
sektör olabilmek için neler yapmal›y›z?

Sektörümüz göze hitap eden kullanan ve üretenlerin en
az›ndan dünya için ülkesi için bir fleyler yapt›¤›n› hissetmesi-
ni sa¤lamaktad›r. Düflünün sizin kulland›¤›n›z veya
üretti¤iniz her hangi bir led ayd›nlatma belki bir penguene,
bir kutup ay›s›na veya bir a¤aca yaflama flans› veriyor.
Sektörümüz bu kadar k›ymetli ve güzel hep birlikte büyüt-
mek ve gelifltirmek zorunday›z.

Sektörümüz yaln›z kalm›fl belirli standartlar› oluflturamam›fl
hala led ve normal ayd›nlatma aras›nda gidip gelen karars›z bir
durumda. Led üreticilerine bakt›¤›n›zda herkes kendi
do¤rusunda üretim yapmakta. Kullan›c›lara bakt›¤›n›zda kendi
do¤rular› ile ürün kullanmakta hatta sorgulama yapmadan fiya-
ta göre  yat›r›m yapmakta. 

Bizim dünya ölçe¤inde bir sektör olmam›z için önce
baflkalar›n›n tasar›m›n›, dizayn›n› de¤il kendimize ait AR-GE
çal›flmalar›m›z olmal› inovasyon yapabilmeliyiz. Teknik per-
sonelimizi yetifltirmemiz, birbirimizin ürününü de¤il en iyi
ürünü kendimiz yaratmam›z gerekmektedir. Unutulmamas›
gereken bir fleyde devletimizin bizi desteklemesi ve üreticiyi
korumas› laz›md›r.

Kullan›c›lar›n da ürün al›rken veya kullan›rken belirli kriterleri
araflt›rmal› ve ö¤renmelidirler. Kaliteli ürün tercih ederek hem
sektöre çok büyük  destek vereceklerini,  hem de harcad›klar›
enerjiye karfl›l›k ödediklerin bedelin düflüklü¤ünden dolay›
edindikleri kar› göreceklerdir.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de
sorunlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm
önerilerinizden bahseder misiniz?

Sektörümüzün en büyük düflman› haks›z rekabettir.
Rekabet firmalar›n geliflmesi için iyi bir fleydir ama sektörde
genel de rekabet yanl›fl anlafl›lmaktad›r. Modeli ve ifllevi ayn›
olan ürünü üreterek kazanç elde etmek rekabet de¤il taklitçilik-
tir. Rekabet ayn› ifli yapacak farkl› tasar›mlarda ürün üretmektir.
Konuyu biraz açarsak herhangi bir firman›n üretti¤i ürünün
istekli müflterisi size geldi¤inde o ürünün ayn›s›n› yapmaya
çal›flmak hatta yapmadan teklif vermek  rekabet etmek de¤ildir
bu eme¤e ve orada çal›flanlar haks›zl›k  etmektir, hatta hakk›n›
çalmakt›r. Sektörde hak etmedi¤i halde kendini ayd›nlatmac›
zanneden haks›z kazanca göz diken ve menfaat bekleyen
kiflilerin zarar› çok fazlad›r. Ülkemizde her iflte oldu¤u gibi bu
konuda da Ar-ge çal›flmas› yapmak yeni bir fleyler üretmek için
teknik alt yap› kurmak baz› firmalar›n ifline gelmemektedir. Bu
sözlerim bu konuda ciddi ve bu ifle gönül vermifl y›llar›n› vermifl
üretti¤i ürünlerle özellikle bu sektörde söz sahibi olmufl fir-
malara de¤ildir bu firmalar›n üretti¤i ürünleri taklit edenleredir. 

Ülkemizde firmalar›n bir ço¤u sektörün içinden gelme
de¤ildir. Elektrik-Elektronikle hatta mekanikle uzaktan yak›ndan
ilgileri yoktur. Sadece birilerinin ön görüleri veya kendi dünya
görüflleri ile zaman›n modas› led ayd›nlatmad›r. Bundan sonra
bu iflte para vard›r, ülkemizin 10-15 y›ll›k iflidir,  ben uzak
do¤udan getiririm burada da bir iki bir fleyler ürettiririm haval›
da bir marka bulursam bu ifli götürürüm diyenlerdir. Aram›zda
bu tür firmalar çoktur.

Kalitesiz ve bilinçsiz üretim yaparak veya ürün getirerek bu
sektörün geliflmesini önlemektedirler. Dünyaya bakt›¤›m›zda
yerimizi anlamak çok kolayd›r. Özellikle bu iflle u¤raflan bizim
firmalar›m›z›n hepsi uzak do¤u ifl ziyareti yapm›flt›r. Gördükleri
manzara fludur be¤enilmeyen Uzak do¤uda bile her firman›n en
az›ndan test yapabilece¤i veya bu iflin bafl›nda e¤itimli teknik
eleman› vard›r sizin sordu¤unuz her türlü soruya cevap vere-
bilir. Üretti¤i ürünle ilgili teknik doküman› vard›r. Katalog de¤il
gerçek teknik doküman› vard›r.

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde
kentsel dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor.
Buradan hareketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l
etkileyecek  ve sektörümüze getirileri ne yönde olacak
ö¤renebilir miyiz?

Kentsel dönüflüm ürün miktar›n› art›racakt›r. Bu da bizim
özellikle yerli ürünlerde kaliteli ve uygun fiyatl› ürünlerin ortaya
ç›kmas›n› sa¤layacakt›r. Sektörde özellikle ürünlerde kullan›lan
elektronik kompenentlerin ço¤unlu¤u yurt d›fl›ndan gelmekte-
dir. Benim tahminim pazar pay› art›kça özellikle elektronik
parçalar›n birço¤u ülkemizde üretilece¤idir. Bu ve buna benzer
getirilerin ülkemize katma de¤er yarataca¤›ndan flüphem yok-
tur. Bu da sektörü çok ileriye götürür.
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K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

L
V T; elektromekanik sektöründe uzun y›llar boyunca çok
ciddi maliyetler ile yurtd›fl›nda gerçeklefltirilen  tip de-
neylerinin Türkiye’de KOSGEB destekleri ile üretici fir-

malar›n yurtd›fl›nda üstlenmek zorunda kald›klar›  maliyetlerini
ortadan kald›rarak, ulusal ve uluslararas› standartlara uygun
olarak ürün belgelendirme tip deneylerini gerçeklefltirmesini
sa¤layan TURKAK taraf›ndan akredite olan en genifl hizmet
kapasitesine sahip ba¤›ms›z özel laboratuvard›r. Kapsam›-
m›zda ; elektr›kl› flarj istasyonlar›ndan , t›bbi cihazlara; alçak
gerilim anahtarlama düzenlerinden,yüksek gerilim ürünlerine
,endüstriyel ürünlere kadar akreditasyon kapsam›nda Tip de-
neyleri,Kabul deneyleri, AR&GE deneyleri hizmetlerimiz ile
100’ün üzerinde ulusal ve uluslararas› standart kapsam›nda
elektromekanik sektörüne hizmet vermekteyiz.

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -
deflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?

2014 y›l› LVT aç›s›ndan  Türkiye’de bir ilkin daha gerçek
oldu¤u ; hedeflerimizi yakalad›¤›m›z bir y›l oldu. LVT 2014 y›-
l›nda sektörde bir ilk olarak kendi kapsam›nda üstelik rüfltünü
ispatlam›fl akredite laboratuvar altyap›s›n›n gücü ile  , güçlü
teknik donan›m›, uzman kadrosu ile 17065 (uygunluk de¤er-
lendirme akreditasyon standard›) standart kapsam›nda TUR-
KAK taraf›ndan akreditasyon alan ilk firmalardan olup; hem la-
boratuvar altyap›s› hemde ürün belgelendirme akreditasyonu-
na sahip olan ‹LK TÜRK kurulufludur. Türkak tan iki ayr› alan-
da akreditasyon sahibidir.

2015 y›l›nda LVT olarak belirledi¤imiz hedeflerimiz yine
sektöre öncülük edecek ve yerli ve yabanc› bir çok müflterimi-
ze paket hizmet sunma imkan›n› sa¤layacak do¤rultuda olacak.

De¤erli firmalar›m›za güvenilir ve tarafs›z bir çözüm orta¤›   ola-
rak hedeflerimiz ve y›l bazl› baflar›ya ulaflt›¤›m›z planlar›m›z ile
yine sektörde ilkleri gerçeklefltirmeye yönelik olacak. 

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -

mek için neler yapmal›y›z?
Sektörümüz herfleyden önce ekonomik geliflmelerden etki-

lenen bir yap›ya sahip ve Türkiye ekonomisinin önemli bir  loko-
motifini oluflturmakta. Sektörümüzün en büyük s›k›nt›s› ulusla-
raras› alanda gerçekleflen güncel de¤iflikliklerin malasef ayn›
zamanda  sektörümüze yans›mamas› ve üreticilerimizin yanl›fl
yönlendirilmesi. Son derece önemli olan elektromekanik sektö-
rü tabiri caizse mektepli de¤il neredeyse geleneksel bir hal al-
m›fl uygun olmayan ve bir çok firmay› da bu yüzden uluslarara-
s› alanda birkaç ad›m geride b›rakan  alayl› bir anlay›fl ile yön-
l e n d i r i l m e s i .

Gerek elektr›k da¤›t›m sektörünün özelleflmesi ,gerekse
akreditasyonun öneminin yayg›nlaflmas› ve uygulamalarda
firmalara eflit rekabet flartlar›n›n sa¤lad›¤› avantajlar›n somut
olarak görülmesi ile yavafl yavafl k›r›lmaya bafllayan bu alay-
l› anlay›fl›n önümüzdeki y›llarda daha etkin olmas› Türk elek-
tromekanik sektörüne dünya ölçe¤inde hizmet verecek dü-
zeye getirecektir. Bu konuda  Türkiye’de ilk olarak dünyan›n
en prestijli firmalar› ile yapm›fl oldu¤umuz anlaflmalar çerçeve-
sinde LVTolarak üzerime düflen görevi yerine getirmeyi misyo-
numuz olarak benimsedik.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -
rilerinizden bahseder misiniz?

Yukar›da belirtti¤imiz konu sektörümüzün bafll›ca sorunu;

S
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Standart kapsam›nda TURKAK taraf›ndan akreditasy -
on alan ayn› zamanda hem laboratuvar altyap›s›
hemde ürün belgelendirme akreditasyonuna sahip LK
TÜRK kuruluflu olan LVT’nin yetkilisi Baflak Arslanl› ile
LVT’yi ve sektörü konufltuk.

Baflak ARSLANLI: LVT TEST H‹ZMETLER‹

‘2014 Y›l› Hedeflerimizi
Yakalad›¤›m›z 
Bir Y›l Oldu’



E K T Ö R E YÖ N VE R E N L E R

uluslararas› alanadaki de¤ifliklerin sektörümüze efl zamanl›
yans›mamas› .Bu konuda elektr›k da¤›t›m flirketlerinin özelleflti-
rilmesiyle güncellenen flartnameler sektör ihtiyaçlar›na daha
uygun hizmet vermek amac› ile at›lm›fl önemli bir ad›md›r.
Ürünlerin bütün olarak standard›n her maddesine uygunlu¤u-
nun; ba¤›ms›z güvenilir kurumlar taraf›ndan akredite olarak  ra-
porlanmas› hem üreticiyi korumas› aç›s›ndan hemde sat›n al-
may› yapan kurumun korunmas› aç›s›ndan daha yayg›n hale
g e l m e l i d i r .

Dünyada ki tüm uygulamalar bu yöndedir. Ürünler hiçbir za-
man akreditasyon flartlar›n› karfl›lamayan bir kurum taraf›ndan
raporlanmadan  standart  flartlar›n› karfl›lad›¤›n› ispat edemez.
Güncel uygulamalar›n firmalara iletilmesi sa¤lanmal›d›r. Bunu
bir menfaat unsuruna çevirmeden odalar›n , kurumlar›n bu yön-
de yapaca¤› seminerlerin üreticilere büyük faydas› olaca¤›
i n a n c › n d a y › z .

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel

dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek  ve

sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?
Elektromekanik sektörü do¤al olarak bu hareketten en faz-

la etkilenecek olanlar›n bafl›nda geliyor. Gün flartlar›na uygun

yap›lan düzenlemeler , flartnameler hem sektörü güncel olarak

zaman›n flartlar›na uygun gereksinimleri karfl›lamas› aç›s›ndan

itici güç görevi görecektir. Bu da sektörde yeni ifl imkanlar› ya-

ratacak buda do¤al olarak hem istihdam yaratacak hemde ül-

ke eknomisine olumlu geri dönüfl sa¤layacakt›r. Bu alandada

geliflmeleri yak›ndan takip eden ve gerekli flartlar› karfl›layan fir-

malar ciddi bir flekilde avantajl› konuma gelecektir. Temmeni-

miz geliflmelere uygun her bir üreticimizin uluslararas› flartlara

ve sektörümüzün iç piyasa ihtiyaçlar›na uygun  tam ve eksiksiz

karfl›layacak flekilde flartlar› yerine getirebilmesi  

S
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Ülkemizde LED’i en iyi bilenlerden birisi olan 4 S AYDINLAT -
MA’n›n yetkilisi  M. Fatih SAKAOGLU ile sektörü konufltuk.

M.Fatih SAKAO⁄LU: 4 S AYDINLATMA

‘LED Sektörünün Henüz Tüm
Dünyada Emekleme Safhas›nda

Oldu¤unu Düflünüyor ve 
Gelece¤ini Çok Parlak Görüyoruz’

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirle -
di¤iniz hedeflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan
beklentileriniz neler?

2
014 Y›l› firmam›z için yap›lanma senesi oldu diyebiliriz.
Proje baz›ndaki çal›flmalar›m›z yan›nda iç piyasadan
gelen talepler do¤rultusunda belirli mamuller üretmeye

bafllad›k. Piyasan›n bekledi¤i fiyat seviyesini yakalarken, 4S
Kalite standartlar›na da her zaman sad›k kal›yoruz. Hedefleri-
mize genel olarak ulaflt›¤›m›z› söyleyebiliriz. 2015 y›l› için bir
kriz beklentisi olsa da, sektörümüzün dinamizmine güveniyo-
ruz ve çal›flmalar›m›za devam ediyoruz.  

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektö -
rümüzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunurmusunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gere -
ken yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör
olabilmek için neler yapmal›y›z?

LED sektörünün henüz tüm dünyada emekleme safhas›n-
da oldu¤unu düflünüyor ve gelece¤ini çok parlak görüyoruz.

Çin ve di¤er birkaç Uzakdo¤u ülkesi d›fl›nda kalan ülkelerle
LED'li ürünlerde pekala rekabet edebilecek konumda oldu¤u-
muzu düflünüyoruz. Birçok sektörde oldu¤u gibi LED sektö-
ründe de giriflimci ruhumuz zaman içerisinde birçok Türk fir-
mas›n› ön plana ç›kartacakt›r. Dünya ölçe¤inde ön plana ç›ka-
bilmek için anahtar›n "kalite" oldu¤unu düflünüyoruz. 

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm
önerilerinizden bahseder misiniz?

Sektörün temel sorununun düflük kalite standartl› ithal
ürünler oldu¤unu düflünüyoruz ancak yeni bir sektör olmas›
dolay›s›yla zaman içerisinde tüketici bilincinin yerleflerek sis-
temin kendi oto-kontrolünü sa¤layaca¤›n› düflünüyoruz.

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek  ve

sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?
Yeni projelerde LED'li ürünlere olan yak›n ilginin sektöre

katt›¤› dinamizm artarak devam edecektir. 
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K›saca firman›zdan ve ürün yelpazenizden bahse -
der misiniz?

E
l e k t r o s o n i k firmas› 35 y›l› geride b›rakm›s, y›llar boyunca piyasan›n ha-
reketlerine göre durum belirleyerek bu günlere gelmifl, geliflmifl ve bü-
yümüfl bir kurumsal yap›ya sahiptir. Kuruldu¤u y›llarda ç›plak hoparlör

üretimi, ev tipi ve profesyonel tip kabinler ile ithal etti¤i amplifikatör, mikser
mikrofon gibi ürünlerle çal›fl›rken geçen y›llar boyunca ve sektörün taleplerini
dikkatle izleyerek yelpazesini geniflletmifl üretti¤i ve ithal etti¤i kalemlere hep
bir yenisini eklemeye çal›flm›flt›r. Son 7-8 sene içerisinde ise, bir yandan eski
iflini devam ettirirken kadrosuna ald›¤› mimar ve mühendislerle   Akustik iflle-
rine yo¤unlaflm›fl Türkiye ve Dünyan›n birçok yerinde anahtar teslimi konfe-
rans, tiyatro, opera, sinema ve çok amaçl› salonlar›n elektronik çözümleri ile
birlikte bir salonda bulunmas› gereken tavan, koltuk, ahflap ve kumafl duvar

S
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2014 Y›l›nda yeni fabrikas›na tafl›nan Elektrosonik
Akustik’in Genel Müdürü R. Çoflkun Arfliray ile sek -
törümüzü de¤erlendirdik.

R. Çoflkun ARfi‹RAY: ELEKTROSON‹K AKUST‹K

‘2014 y›l› Elektrosonik ‹çin At›l›m ve
Yat›r›m Y›l› Olmufltur’



M
etal Kal›p San. Tic. A.fi. 1985 y›l›nda metal ve
plastik kal›plar üretmek üzere kurulmufltur. K › s a
sürede imalatlar›m›zdan birisi olan Nilson marka-

m›z›n yurtiçi ve yurtd›fl›nda ürün gam›n› geniflletilerek anah-
tar ve priz üretimine de bafllam›flt›r. ‹malat›n ve ürün çeflit-
lili¤ininin artarak devam etmesi ile yurtd›fl› ve yurtiçi pazar-
larda sürekli büyüme göstermifltir. 
Geliflen teknolojiyi yak›ndan takip ederek AR-GE çal›flma-
lar›nda kalite ve görselli¤in yan› s›ra montaj kolayl›¤› sa¤la-
yan ürünlerin de üretilmesinde öncü olmufltur. fiirketimiz
son dört y›ld›r magic touch (sihirli dokunufl) slogan› ve Nil-
son markas› ile dünya markas› olma yolunda faaliyetlerine
devam etmektedir.

Kalite ve koflulsuz hizmet anlay›fl› ile geliflmesine de-
vam eden nilson tasar›mdan üretime kadar olan tüm afla-
malardan CAD-CAM teknolojisin kullanmakta, en yeni ve
modern CNC tezgâhlar›na sahip kal›phanesinde tüm ürün
kal›plar›n› kendisi üretmektedir.

E K T Ö R E YÖ N VE R E N L E R

kaplamalar› ile perde ve sahne mekanik sistemlerine sektörün-
de en ön s›raya geçmifltir. 

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -

deflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?
2014 y›l› Elektrosonik için at›l›m ve yat›r›m y›l› olmufltur. Ye-

ni fabrika binas› 2014 y›l›n›n son aylar›nda tamamland› ve tefri-
flat iflleri ile ilgili CNC tezgahlar› ile di¤er makinalar›n›n ithalatla-
r›n› tamamlad› ve yeni bina içinde makinalar›n› çal›flt›rmaya bafl-
lad›. Ekibe yeni kat›lan teknik elemanlar›n hizmet içi e¤itimleri
tamamland›. 2014 y›l›ndan kontratlar› yap›lm›s ve 2015 te uygu-
lanacak  yurt içi ve yurt d›fl› projelerin haz›rl›klar›na baflland›..

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -
mek için neler yapmal›y›z? 

Ne yaz›kki Türkiye ARGE çal›flmalar›na herhangi bir yat›r›m
yapma konusunda cimri davran›yor. Bu nedenle de tüm dün-
yadaki geliflmeleri geriden takip ederek ürün anlam›nda bol
miktarda ithal eden üretimlerini de daha ziyade SKD &CKD
mant›g› ile ithal edilmifl parçalar› ürün haline getiren bir sanayi
olustu. Bir cok ünlü Türkiye markas›n›n hemen hemen tamam›
yurt d›fl›nda ürettirdi¤i  parçalar ile sözde yerli mal› pazarlad›k-
lar› herkesçe bilinmektedir.  Güzel ülkemizin dünya da güçlü bir
yer bulabilmesi için gerçek TM “türkmal›” üretme konusunda
devletimizin de sanayimize deste¤i ile hamle bafllat›lmas› ge-
rekti¤ini düflünüyorum. 

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm

önerilerinizden bahseder misiniz?
Her sektörde oldu¤u gibi son y›llarda t›rmanan ve nakit ak›-

fl›n› ciddi flekilde etkileyen s›k›nt›lar›n bafl›nda firmalar›n çok
h›zl› bir flekilde kurulabilmeleri ve ayn› h›z ile kaybolabilmeleri-
dir. De¤iflen çek yasas› nedeniyle pek çok firma karfl›l›ks›z çek-
lerden yaka silkmifl ve ne yaz›kki tahsilatlar› nerede ise imkan-
s›z hale gelmifltir. Bankalar›n Çek karnelerini da¤›t›rken müflte-
rileri ile birlikte benzer sorumluluklar almalar›n›n sa¤lanmas› ge-
rekir. Nas›l bir esnaf kardeflimiz kredi kart›ndan çekimini yapt›-
¤›nda art›k o ödemenin hesab›na geçece¤i ile ilgili bir kayg›s›
olmuyorsa Bir çek alan esnaf kardeflimizin de tahsilat kayg›s›
olmamal›d›r. Bu birçok yurtd›s› ülkede oldugu gibi çekler  ban-
kan›n garanti ve sigortas› alt›nda olmal› vede çekin arkas›nda
bankaca daha önceden o müflterisi için belirlermifl oldu¤u
max.limit miktar› yer almal›d›r. Bankalar çek kullanacak müflte-
rileri için bir nevi ipotek yada teminat sepeti gelifltirmelidirler.
Bunlar› sa¤layamayanlara da karne verilmemelidir.  Çeki elinde
tutan kifli bankaca garanti edilen tutar› tahsil edebilmelidir. Bu
yolla para hareketlerinde bir rahatlama olaca¤› kesindir.

Aslan KARABULUT: N‹LSON

‘fiirketimiz Son Dört
Y›ld›r Magic Touch

(Sihirli Dokunufl)
Slogan› ve Nilson
Markas› ‹le Dünya

Markas› Olma Yolunda
Faaliyetlerine Devam

E t m e k t e d i r . ’
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M
ete Morda¤, Kartonworks için oluklu mukavvadan ta-
sarlad›¤› ayd›nlatma ünitesi Meke ile Design Turkey
“‹yi Tasar›m” ödülüne lay›k görüldü. ‹smini Türki-

ye’nin çöl olarak kabul edilen tek arazisinden alan Meke ayd›n-
latma ünitesi, esteti¤in ve mühendisli¤in hafif, güçlü ve zarif bir
bileflimini sunuyor. Türkiye’de ilk kez mukavvadan tasarlanan
ve seri üretilen Kartonworks - Meke, %100 geri dönüflümlü ol-
mas›yla çevreye de¤er veren tasar›m›n iyi bir örne¤ini oluflturu-
yor. Ak›lc› katlama yöntemleriyle oluflturulmufl ve led ayd›nlat-
ma sunan lambader ünitesi Meke dekoratif dokunufluyla evlere

zarif bir görünüm kat›yor.  
Meke, üzerinde yer alan 2 adet

birer metrelik led’ler ile bulundu¤u
ortama 90 derecelik aç›larla ayr›l-
m›fl 3 ayr› yönde endirekt ve dingin
bir ›fl›k yaymaktad›r. Ana plakan›n
katlama konturlar› üzerindeki ke-
sikler ›fl›¤›n ortama 3 ayr› yönde ya-
y›ld›¤› aç›kl›klar› oluflturmakta ve
ayn› zamanda dörtgen piramit flek-
lindeki ana gövdeye ön görünüfl iti-
bari ile ak›flkan, kinetik bir yap› ka-
z a n d › r m a k t a d › r .

Bu sene 354 tasar›m›n de¤er-
lendirildi¤i Design Turkey 2014’ün

3 ayr› kategorisinden 4 ödül birden kazanan ve Turquality prog-
ram›n›n endüstriyel tasar›m alan›nda yetkilendirilmifl dan›flman-
l›k firmalar›ndan olan Mordag Design, sundu¤u hizmetlerin ino-
vasyon odakl› tasar›m anlay›fl› ve mühendislik alt yap›s› saye-
sinde bugüne kadar müflterilerine çok say›da patentli ürün ve fi-
kir kazand›rmas›yla tan›n›yor.

Tasar›m, ortam›n görselli¤ine ve iflleyifline dokunarak, onun
bu inan›lmaz çeflitlili¤ini artt›rma, onu ileri götürme sanat›d›r.
Müzi¤in, rengin, formun, her birinin do¤ruya ve güzele yönlen-
diren bir matemati¤i vard›r. Tasar›m kendi özgün alan›nda bu
matemati¤i ö¤renmek ve bunu icra etmekle yükümlüdür. Bu
anlamda o, rasyonel sanat olarak tan›mlad›¤› bu yaklafl›m üze-
rinden “istisnas›z güzelli¤i” hedeflemektedir.

A B E R / N E W SH
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Çevreci Ayd›nlatma
Ünitesi MEKE
“‹Y‹ TASARIM

Ö D Ü L Ü ” K a z a n d ›

Kartonworks koleksiyonunun %100 geri dönüflümlü çevre dostu Meke ayd›nlatma
ünitesi hafifli¤i, sa¤laml›¤›, dekoratif yönü ve kullan›m kolayl›¤› ile tasar›ma önem
verenlerin dikkatini çekiyor.
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K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

1
999 y›l›nda Ankara Ulus Konya Sokak’ta genel seslendir-
me cihazlar› üretimi yaparak faaliyetlerimize bafllad›k ve
daha iyi üretim ve hizmet sa¤lamak için de 2011 y›l›ndan

bu yana Ankara Gersan Sanayi Sitesi’ndeki modern üretim te-
sisimizde faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Firmam›z›n üretim
konusu seslendirme, acil anons, ak›ll› okul zil saatleri ve kablo-
suz ses yay›n cihazlar› olup 80’e yak›n ürün çeflidimiz ile Türki-
ye’deki bayilerimize hizmet vermekteyiz. Bu üretimlerimiz hari-
cinde taahhüt ve projeli ifllerin zay›f ak›m ile ilgili konular›nda da
çözüm sunabilmekteyiz.

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -
deflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?

2014 y›l› bafllar›nda, döviz kurlar›ndaki h›zl› art›fl›n, genel pi-
yasalarda ve özel sektörde durgunlu¤a neden oldu¤u bir ger-
çek. Buna ra¤men firmam›z sat›fl hedeflerinde bir sapma yafla-
mad›. 2014 y›l›ndaki yerel seçimlerde sat›fllar›m›z adaylar›n ses
sistemleri ihtiyac›ndan dolay› bir hayli h›zl›yd›. Seçim öncesi ül-
ke ekonomisi seçimlere ba¤l› genel durgunluk yaflarken, seçim
çal›flmalar›na hizmet eden reklam, tan›t›m, organizasyon sek-
törleri gibi biz de oldukça yo¤unluk yaflad›k. Genel olarak 2014
y›l› firmam›z için baflar›l› geçti diyebiliriz. 2015 y›l›nda döviz kur-
lar›nda afl›r› dalgalanma yaflanmad›¤› sürece sat›fl performans›-
m›zda bir düflme yaflayaca¤›m›z› zannetmiyorum. 

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -
mek için neler yapmal›y›z?

Genel olarak sektörümüz inflaat sektörü ile paralel devam
etmektedir. Elektrik sektöründe Özmeta Elektronik olarak bizim
konumumuz ise iflin zay›f ak›m taraf›d›r. Sektör olarak dünya
genelinde henüz yeniyiz diyebilirim. Genel olarak Ortado¤u ve
Türki Cumhuriyetlerin inflaat pazar›nda önemli bir paya sahip
oldu¤umuzu düflünürsek sektörümüzün de yurtd›fl›nda kendi
bölgesinde baflar›l› oldu¤unu söyleyebiliriz. E¤er ülkemizde
üretilen yerli ürünleri yap›lan ifllerde kullanmay› artt›rabilirsek
yerli piyasadaki ürünlerimizin de kalite standard› art›p dünya
pazar›nda aranan ürünler oluflturabiliriz.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de so -
runlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -

rilerinizden bahseder misiniz?
Sektörümüz ile ilgili birçok sorundan bahsedebiliriz. Ben ti-

caret ile ilgili sorunlar›ndan bahsetmek isterim. Malum sektörü-
müzdeki genel iflleyifl bizim aç›m›zdan devlet-müteahhit-tafle-
ron-kuvvetli ak›m ve zay›f ak›m malzemeleri üreten, satan firma-
lar ve bayileri olarak gözükmektedir. Devlet hak edifl olmadan
müteahhite ödeme yapmaz. Müteahhit de gerekli al›mlar için
tafleron firmaya çek verir. Tafleron firma bizden o çek ile gerek-
li malzemelerini al›r. (Alabilece¤i ekonomik olarak en ucuzunu).
Buraya kadar her fley çok güzel gibi gözüküyor. Ve müteahhit

Tahsin KESER: ÖZ META 

‘2015 Y›l›nda Döviz Kurlar›nda Afl›r›
Dalgalanma Yaflanmad›¤› Sürece Sat›fl

Performans›m›zda Bir Düflme
Yaflayaca¤›m›z› Zannetmiyorum.’
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Genel seslendirme cihazlar› üretimi konu -
sunda Ankara Gersan Sanayi Sitesi’ndeki
modern üretim tesislerinde üretime devam
eden Öz Meta’n›n yetkilisi Tahsin Keser ile
Genel Seslendirme sistemleri sektörünü ve
Türkiye’deki geliflimini konufltuk.
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devletten ekonomik olarak en uygun fiyat› vererek yapaca¤›n›
taahhüt etti¤i bu ifli bitiremeyece¤ini anlar ve kendini kurtaracak
hak ediflleri ald›ktan sonra ortal›ktan kaybolur ve o çekler günü
geldi¤inde ödenmez. Bu durum zincirleme olarak herkesi s›k›n-
t›ya sokar ve ticaretin yap›labilirli¤ini zorlaflt›r›r. Tabiki her müte-
ahhit böyle yapm›yor,ama ticarette bu örnekleri çok görüyoruz.
Bu tip durumlarda ma¤dur olan firmalar ekonomik olarak güç-
lü ise yoluna devam eder, de¤il ise s›k›nt›lar büyür gider. Bu ifl-
leyiflde ortaya ç›kabilen bu s›k›nt›lar› devlet biliyor ve bu iflin de
çözümü yine devlette.

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -

ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek  ve
sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?

Kentsel dönüflümlerin h›zlanmas› ebetteki sektörümüz için
olumlu yans›yacakt›r. Yukar›da da bahsetti¤im gibi sektörümüz
inflaat sektörü ile do¤ru orant›l› gitmekte olup bu tip projelerin
her zaman sektöre getirileri olacakt›r. Sektörün büyümesi ve
geliflmesi kaliteli ifller ç›karmam›za ve dünya pazar›nda di¤er fir-
malar ile rekabet edebilir düzeye gelmemizi sa¤lar. Bu iflleri ya-
pacak olan yüklenici firmalar›n ifllerini olmas› gerekti¤i gibi yap-
malar›n› temenni ederim.
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2014 y›l›nda güvenlik ürünleri pazar›nda yerini alan ve k›sa sürede bu
konuda ciddi anlamda yol alan WALKERTONE’in Genel Müdürü Umut
Topbafll› ile Walkertone’yi ve Güvenlik ürünleri pazar›n› konufltuk.

Umut TOPBAfiLI: WALKERTONE

‘2014 Y›l›n›n Ortalar›nda 
Sektöre Girifl Yapmam›za Ra¤men

Ç›¤ Gibi Büyümekteyiz.’

K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

F
irmam›z WALKERTONE markas›n›n›n ismini alarak
yoluna devam eden ve kalite ile uygun fiyat› birlefltiren
bir yap› üzerine kurulmufltur. Ürün yelpazesi olarak

elektronik güvenlik sistemlerinle alakal› örnek analog kamera,
DVR, IP kameralar, NVR, araç kameralar› ve her geçen gün
elektronik güvenlikle alakal› yeni ürün gamlar›n›da bünyemize
katmaya devam edece¤iz. Biz güvenli¤imiz ürünlerle yola
ç›kmay› hedefledi¤imizden dolay› piyasaya sürece¤imiz ürün-
lerin testleri ve onay› geç olabiliyor.

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz
hedeflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?

2014 y›l›n›n ortalar›ndan itibaren sektöre girifl yapmam›za
ra¤men bir ç›¤ gibi büyümekteyiz. 2015 y›l›nda ise zirvede
olmay› hedefliyoruz.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sek -
törümüzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur
musunuz? Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz
olmas› gereken yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde
bir sektör olabilmek için neler yapmal›y›z?

Bu insanlar›n bak›fl aç›lar›nla de¤iflken bir soru. Benim
bak›fl aç›m ise biz ülke ve millet olarak kesinlikle çok yetenek-
liyiz. Dünyada flu an için elektronik güvenlik konusunda orta-

larda seyir etmekteyiz. Ama bu her geçen gün insanlar›n bil-
inçlenmesiyle birlikte artarak devam etmektedir. Yükselmek
için kesinlikle kaliteli ve ifl gören ürünleri tercih etmeliyiz. Yani
kamera sistemi olsun diye de¤ilde gerçekten ihtiyaçlara
cevap veren ürünleri kullanmam›z gerekti¤ini düflünüyorum.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de
sorunlar› var. K›saca bize bu sorunlardan ve sizin çözüm
önerilerinizden bahseder misiniz?

Sektörde maalesef en büyük s›k›nt› bir birlikteli¤in olma-
mas›d›r tabiri cayizse herkez kendi telinden çalmakta. Burada
kalite anlam›nda bir standart oluflturmak zorunday›z. Ucuz
ürün tercih edilmemelidir. Kaliteli ucuz ürün tercih edilmelidir.
Bu nas›l olacak diye sorarsan›z buda sizin gücünüz ve bütç-
enizle alakal› bir konu biz bu ifl ciddi bütçeler ay›rd›¤›m›zdan
bunu sa¤layabiliyoruz. Bir ürünü 1000 tane almakla 10000
almak fiyat› fark ettirir.

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan
hareketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek
ve sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?

Kentsel donuflumu bende destekleyen aras›nday›m bu
dönüflüm sadece bizim de¤il birçok sektörü hareketlendire-
cek bir oluflum. Bizi nas›l etkileyecek sorusuna ise art›k insan-
lar güvenlik sistemlerini bir lüks görmekten ç›k›p ihtiyaç
oldu¤unu gördüler bu sebepten elektronik güvenlik sistem-
lerinin flat›slar›n› da artt›racakt›r.
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K›saca Emosan’› tan›yabilir misiniz?

F
aaliyetimize 2003 y›l›nda EMOSAN ELEKTR‹K v e
OTOMASYON SAN. T‹C. LTD. fiT‹. olarak bafllad›k. Fab-
rikalar›n, imalatç›lar›n, büyük-küçük iflletmelerin elektrifi-

kasyon ifllerini üstlenen genç ve dinamik bir flirket‹z. Kuruldu-
¤umuz y›llarda sadece sat›fl yap›yorduk ancak flu anda elektrik
taahhüt iflleri de yapan bir flirket haline geldik.

Baflta Ankara olmak üzere di¤er çevre illere elektrik malze-
mesi sat›fl› gerçeklefltiriyoruz.  Firma olarak üstlendi¤imiz proje-
ler sonucu kazand›¤›m›z sayg›nl›k ile k›sa sürede güçlü bir konu-
ma geldik.  Tecrübeli ve geliflen kadrosuyla ileri teknolojiyi bir-
lefltiren EMOSAN ELEKTR‹K ve OTOMASYON SAN. T‹C. LTD.
fiT‹. elde etti¤i güven ve destekle, her an geliflen ve Türkiye’nin
geliflmesine de katk›da bulunan iflletmelerin elektrik malzemesi
teminine ve otomasyon sistemleri faaliyetlerine cevap vermekte-
dir.  Emosan olarak 2500 metrekarelik bir alanda müflterilerimi-
ze hizmet veriyoruz. Ancak di¤er grup flirketleri Vermont Pano,
Vermont Enerji ve Vermont LED ile birlikte yaklafl›k olarak 6500
metrekarelik bir alanda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sayd›¤›m
grup flirketlerinde 50’nin üzerinde sat›fl konusunda uzman pa-
zarlama ekibimiz var. Taahhüt grubunda ise 80’in üzerinde çal›-
flan eleman›m›z mevcut.

Emosan 2003 y›l›ndan bu yana k›sa ve uzun vadede ki

hedeflerini gerçeklefltire bildimi?
Allaha çok flükür flimdiye kadar belirledi¤imiz hedeflerimizin

tamam›n› gerçeklefltirdik ve Emosan olarak ciddi bir altyap›m›z
olufltu. Bundan sonraki hedefimizde pazarlama a¤›m›z› daha da
gelifltirerek Türkiye’nin hemen hemen her bölgesine sat›fl yap-
mak var. 2014 y›l›nda firma olarak belirledi¤imiz hedeflere faz-
las› ile ulaflt›k. 2015 y›l›nda da ayn› flekilde büyümeyi hedefliyo-
ruz. Dürüst çal›flt›¤›n›z ve ticareti dürüst yapt›¤›n›z zaman zaten
belirledi¤iniz hedeflere ulaflmakta çok fazla zorlanmazs›n›z diye
d ü fl ü n ü y o r u m .

Murat bey, sektörü yak›ndan bilen birisi olarak k›saca sek-
törle ilgili bir de¤erlendirmenizi alabilir miyiz?

Ülkemiz elektrik ve ayd›nlatma sektörü ülkemizin geliflen
sektörlerinden birisi. Özelikle bulundu¤umuz bölgedeki ülkeler-
le karfl›laflt›r›ld›¤›nda sektör olarak çok iyi durumday›z. Dünya-
n›n birçok ülkesine ihracat yapan üretici firmalar›m›z var. Bizim-
de Bayili¤ini yapt›¤›m›z firmalar konular›nda dünyan›n ve Türki-
ye’nin önde gelen lokomotif firmalar›. Ben ilerleyen y›llarda bi-
zim sektörümüzün ve sektörümüzde yer alan firmalar›n dünya-
da hat›r› say›l›r bir noktaya gelece¤ine yürekten inan›yorum
çünkü sektörümüzde yaflanan geliflmeler beni bu konuda çok
u m u t l a n d › r › y o r .

Murat ÖZDO⁄AN:  EMOSAN ELEKTR‹K

‘Kaliteli Hizmetimiz ve Temsil Etti¤imiz
Kaliteli Ürünlerle Sektörümüzün
Geliflimine Katk›da Bulunuyoruz’ 
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2003 y›l›nda Ankara’da faaliyetlerine baflla -
yan k›sa sürede elektrik taahhüt iflleri ve
elektrik malzemesi sat›fl› konusunda bölge -
sinin önde gelen firmalar›ndan birisi olmay›
baflaran Emosan’›n yetkilisi Murat Özdo¤an
ile Emosan’› ve sektörü konufltuk.
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Firman›z›n yap›lanma sürecinden bahse -
der misiniz? 

E
sasen firmam›z›n geçmifli seksenli y›llara kadar dayan-
maktad›r. ‹zmir'de Sektöründe lider elektrik ve Beyaz efl-
ya firmalar›n›n Kal›p ve plastik enjeksiyon Fason iflleri ile

ifl hayat›na bafllanm›fl, sonras›nda kendi ‹malat hayat›na girmifl,
güçlü ortakl›klar yapm›fl ve birçok baflar›lara imza atarak, piya-
sa beklentilerinin ve ekonomik gidiflat›n yönlendirmesi ile en
son 2012 y›l›nda Yeni ismi ile ERG‹NO firmam›z faaliyete baflla-
m›flt›r. Firmam›z a¤›rl›kl› üretim ile birlikte ithalat da yapmakta-
d›r. Üretim kapasitemiz LED’li ürünlerde y›ll›k 100.000 adetin
üzerindedir. Tüm ekip olarak toplamda 30 personel ile hizmet
v e r m e k t e y i z .

LED ayd›nlatmas›n›n Türkiye’deki geliflimini nas›l görü -
y o r s u n u z ?

Tüketici aç›s›ndan Led ayd›nlatmaya dönmek maliyetli olsa-
da enerji tasarrufu, sa¤l›kl› ayd›nlatma yönünden Ülkemiz ve
Müteflebbis firmalar için önemini hepimiz art›k ö¤rendik diyebi-
liriz. Led ayd›nlatmalar›n Türkiye'de ilk üretildi¤i dönemde yafla-
nan olumsuzluklar art›k tükenme noktas›na geldi. Türkiye'de flu
anda bu ifli bilinçli ve sa¤l›kl› yapan firmalar var, dolay›s›yla sek-
törün daha da geliflip iyi noktalara gelece¤ine ve bu firmalar›n
say›s›n›n daha da artaca¤›na inan›yorum.

Türkiye’nin ayd›nlatma sektöründe üretim üssü olmas›

için nas›l bir çal›flma yürütülmesi gerekiliyor?
Biliyorsunuz ki art›k teknoloji çok büyük bir h›zla ilerlemek-

tedir. Bunda d›fla ba¤›ml›l›k ne yaz›k ki çok fazla .  Burada yeni
teknolojilerde devlet destekli çal›flmalar yap›larak, üniversiteler-
le ortak çal›flmalar yürütülebilir. Yine üniversitelerin endüstriyel
tasar›m bölümlerinde ayd›nlatma görselleri ile ilgili özel bölüm-
ler ve Elektrik / Elektronik mühendisli¤i için de özel branfllar aç›-
labilir. Bunlar yap›ld›¤›nda teknolojiyi yakalayabilece¤imize ve
hatta teknolojiyi dünyaya bizim sunabilece¤imize inanc›m›z
s o n s u z d u r .

Çin ürünlerinin en çok pazarda yer ald›¤› sektörlerden biri
ayd›nlatma. Ucuz Çin mallar› yerli üreticileri nas›l etkiliyor?

Çinde üretilen kaliteli ürünlerinde ucuz oldu¤u düflünülme-
meli. Çinden Kalitesi ve dolay›s›yla fiyat› düflük ürünleri iç piya-
saya getiren ‹thalatç› firmalar piyasay› sat›fl kirlili¤ine dönüfltü-
¤üne inan›yoruz. Bunun önlenmesi yeni yasal de¤iflikliklerle
mümkün olaca¤› kanaatindeyiz.

Birçok sektör çal›flt›rmak üzere nitelikli eleman bulmak -

ta zorlan›yor. Bu ayd›nlatma sektörü için de geçerli mi?
Bu sektörde de ayn› di¤er sektörlerde oldu¤u gibi nitelikli

eleman bulmak ebetteki zor. Asl›nda nitelikli personel bulmak-
tan daha zor olan süreklili¤i olan personel s›k›nt›s› daha çok ya-
flanmaktad›r. 

Sektörde yaflanan di¤er sorunlar neler? Bu sorunlar›n

önüne geçilmesi için neler yap›lmas› gerek?
Türkiye bu gün birçok alanda dünyada söz sahibi olmufl bir

ülkedir. Fakat piyasa koflullar›, seçimler, komflu ülkelerdeki ka-
r›fl›kl›klar ne yaz›k ki bizim piyasam›z› da etkilemifltir. Burada ne
yaz›k ki yap›labilecek pek bir yok. Fakat do¤al süreçte bunlar›n
h›zl› bir flekilde atlat›labilece¤i ve 2014 y›l›n›n güzel geçece¤iniz
d ü fl ü n ü y o r u m .

Mustafa ERG‹NOL: ERG‹NO AYDINLATMA

‘Üretim Kapasitemiz LED’li Ürünlerde
Y›ll›k 100.000 Adetin Üzerindedir.’
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Y›ll›k 100.000 adetin üzerinde LED’li
ayd›nlatma armatürü üretimi yapan Ergino
Ayd›nlatma’n›n Sahibi Mustafa Erginol ile
sektörü, Ergino’nun hedeflerini ve sektörün
sorunlar›n› konufltuk.
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K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

R
ö l e s a n Elektrik Elektronik San ve Tic. Ltd. fiti. Yüksek
gerilim, orta gerilim, alçak gerilim koruma kumanda rö-
leleri, t›bbi cihazlar ve akü flarj cihazlar› üretimini sat›fl ve

pazarlamas›n› gerçeklefltirmek üzere tamamen yerli sermaye ile
kurulmufltur. Uzman ve deneyimli kadrosu bugüne kadar bir-
çok uluslararas› ve ulusal düzeyde enerji projelerine imzas›n› at-
m›flt›r. Bilgi ve tecrübenin yan›s›ra, ileri tek-
noloji geliflmelerini takip ederek kendini sü-
rekli yenilemeyi ilke edinmifltir.  Kuruluflun-
dan itibaren ISO 9001:2008 toplam kalite
yönetimini firma taban›nda oluflturmufl, bu-
na ba¤l› olarak ürün ve üretim güvenli¤ini en
üst düzeyde tutma hedefi ile üretimlerini ve
AR-GE çal›flmalar›n› gerçeklefltirmektedir.

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geç -
ti. Belirledi¤iniz hedeflere ulaflabildiz mi?

2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?
2014 y›l› hedeflerimiz fazlas› ile tuttu.

Hatta ön görmedi¤imiz halde üretim yo¤un-
lu¤umuz nedeni ile  kapasite art›r›m›na gittik.
Üretim yo¤unlu¤umuzun nedeni ise enerji
da¤›t›m firmalar›n›n ürünlerimize olan yo¤un talebidir. Bu bah-
setti¤im konunun içerisinde DC Besleme Sistemleri, bizim yeni
tasar›m›m›z olan ve dünyada muadili olmayan ar›za yeri göster-
ge düzeneklerinin ürün grubumuza girmesi ile birlikte firmalar›n-
da tek bir yerden çözüm istemesi 2014 y›l›n›n bizim aç›m›zdan
verimli geçmesine neden oldu. 2014 y›l›nda hedefledi¤imizin
çok üzerinde ifl yapm›fl olmam›z 2015 y›l› hedeflerimizi daha da
yüksek tutmam›z gerekti¤i konusunda bizi umutland›rd›.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -

mek için neler yapmal›y›z?
Bizim hizmet verdi¤imiz sektör enerji sektörü ve bu sektör

çok hareketli bir sektör. Sektörün en büyük problemlerinden
birisi talep sahiplerinin ürün al›rlarken ürünleri çok iyi tan›mla-
mamalar›. Bu durum üreticilerde bir standard› yakalamamaya
neden oluyor buda kalitesiz ürünlerin piyasada yer edinmesin-
de etkili oluyor. Enerjinin kesilmeden devam› ve ar›za yerlerinin
daha kolay tespiti için biz kaliteli ürün üretmeye özen gösteriyo-
ruz. Sektörümüzü dünya ile k›yaslad›¤›m›zda  Avrupa ve
ABD’nin gerisindeyiz ancak bulundu¤umuz bölgedeki ülkeler-
den çok daha iyi durumday›z. ‹nflaat yat›r›mlar› devam ettikçe
bizde sektör olarak daha iyi yerlere geliriz diye düflünüyorum.

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sek -
törümüzün de sorunlar› var. K›saca bi -
ze bu sorunlardan ve sizin çözüm öne -

rilerinizden bahseder misiniz?
Bizim sektörümüzün en büyük sorunu

malzeme kalitesinin düflük oluflu. Az ön-
cede dedi¤im gibi talep sahipleri net ola-
rak bir standart yaratamad›¤› için bütün
enerji da¤›t›m firmalar› özellikle özellefltik-
ten sonra her bölgenin kendine has flart-
nameleri ve talepleri oluflmaya bafllad›. Bu
durumda bir flartname kirlili¤i oluflmas›na
neden oldu. TEDAfi’›n standartlar konu-
sunda çal›flmalar› var inflallah bu standart-
lar 2015 y›l› içerisinde ç›kar. Çünkü biz ka-

liteli ürün üretiyoruz ve kalitesiz ürünlerle rekabet etmek istemi-
yoruz ve bunun adil olmad›¤›na inan›yoruz.  Bizim as›l iflimiz
enerjinin süreklili¤ini sa¤lamak. Bu nedenle kaliteli malzeme
kullan›m› çok önemli enerjinin süreklili¤ini ancak kaliteli ürünler-
le sa¤layabilirsiniz.

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek  ve

sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?
Bizi  olumlu yönde etkileyece¤i kesin ne kadar çok inflaat

yap›l›rsa o kadar çok ürün sat›fl›m›z olur. Yeterki kentsel dönü-
flüm planl› bir flekilde yürütülsün.

Gökhan DÜNDAR: RÖLESAN ELEKTR‹K 

‘Bizim Sektörümüzün En Büyük Sorunu
Malzeme Kalitesinin Düflük Oluflu’
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Uzman ve Deneyimli Kadrosu ile bugüne kadar birçok uluslararas› ve ulusal düzeyde ener -
ji projelerine imza atan Rölesan’›n yetkilisi Gökhan Dündar ‹le sektörü konufltuk





E K T Ö R E YÖ N VE R E N L E R

K›saca firman›zdan ve ürün yelpazeniz -
den bahseder misiniz?

S
‹MS ELEKTROMEKAN‹K T‹CARET SANAY‹ A.fi. firma-
s› inovatif ve ergonomisi yüksek ürünler dizayn edip,
üretim yapan bir firma olarak

kurulmufltur. Hedefimiz günlük hayat›-
m›zda kulland›¤›m›z birçok ürünü yeni
bir bak›fl aç›s›yla, daha renkli ve daha
e¤lenceli elektromekanik ürünler ola-
rak hayat›m›za sokmakt›r. Ürünlerimiz;
Simligth acil durum gece lambas›, oc-
topus çoklu priz, sims afl›r› ak›m koru-
mal› priz gruplar› ve elektrik aksesuar-
lar› ile perakende ve marketlere hitap
eden ürünler üretmekteyiz.

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l
geçti. Belirledi¤iniz hedeflere ulafla -
bildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileri -

niz neler?
2014 y›l› marka ve yeni ürün yat›-

r›mlar›m›z›n daha yogun düflünüldü¤ü
bir y›ld›. Tamamlamak üzere oldu¤umuz 6’l› ve 8’li sigortal› ve
anahtarl› PDU priz üretimimiz ile bu y›l düflünlen yat›r›mlar› ta-
mamlam›fl olaca¤›z. 2015 y›l› pazarda ve marketlerde daha faz-
la yay›laca¤›m›z bir y›l olmas› dile¤i ve gayretindeyiz.  

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -
mek için neler yapmal›y›z?

Türkiye pazar›nda üretim ve sat›fl yapan flirketlerin; kalite ve
hacim olarak gayet iyi bir düzeyde oldu¤unu düflünüyorum.
Özellikle ülke ekonomisinde lokomotif say›labilecek inflaat piya-

s› ile paralel olarak elektrik piyas› da her geçen gün büyüme
e¤ilimindedir. Dünya ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda orta üst segment
ürünlere sahip ve pozitif agresif e¤ilimli bir pazara sahibiz. Dün-
ya pazar›nda daha iyi bir noktaya gelebilmek için uluslararas›
piyasalara girebilecek ürün ve hacme ç›kmal›; bunun için de ih-
racaat ve tan›t›m faaliyetlerini üst düzeye tafl›mal›y›z.            

Her sektörün oldu¤u gibi bizim sek-
törümüzün de sorunlar› var. K›saca bi-
ze bu sorunlardan ve sizin çözüm öne-
rilerinizden bahseder misiniz?

Sektörde temel sorun, yerli üretimin
güçlü oldu¤u kalemlerde ithal ürünlerin
iç piyasaya girmesi olarak görüyo-
rum.Yerli üreticinin belgeli ürün üretme
kriterleri ile ithal ürünlerin girmesindeki
kolayl›k yerli üreticiyi çok ciddi zora
sokmaktad›r.Bu anlamda birçok ülke-
de uygulanan yerli üreticiyi korumakla
ilgili kota ve yüksek vergi ile bu sorunu
aflmak mümkün olabilir. ‹hracaat yapa-
bilme kabileyeti olan flirketlere kolayl›k
sa¤layacak kobi destekleri ve kredi
destekleri reel anlamda yap›lmal›d›r.
Belli bir hacim üzerine ç›kan flirketlerin

bu tarz desteklerden yararlanmas› mutlaka engellenmeli-
dir…Aksi takdirde küçük ve orta ölçekli firmalar›n büyümesi çok
mümkün olmayacakt›r

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik flehirlerinde kentsel
dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at›l›yor. Buradan hare -
ketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü nas›l etkileyecek ve
sektörümüze getirileri ne yönde olacak ö¤renebilir miyiz?

Kentsel dönüflüm projeleri, tüketim gereksinimlerini elektrik
piyasas› anlam›nda en güçlü tetikleyen etkendir.Tabiki kaliteli
ve ergonomik yerli ürünler ile yenileme her anlamda ülke eko-
nomisine pozitif katk› sa¤layacakt›r…

Murat fi‹MfiEK: S‹MS ELEKTROMEKAN‹K T‹CARET SANAY‹ A.fi.

‘Türkiye Pazar›nda Üretim ve Sat›fl Yapan
fiirketlerin Kalite ve Hacim Olarak Gayet
‹yi Bir Düzeyde Oldu¤unu Düflünüyorum’
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2014 y›l›n› marka ve yeni ürün yat›r›mlar› ile geçiren S‹MS ELEKTROMEKAN‹K T‹CARET
SANAY‹ A.fi.’nin yetkilisi Murat fiimflek ile Sims Elektromekanik’in 2014 y›l›nda yapt›¤›
yat›r›mlar› ve ülkemiz Elektrik sektörünün geliflimini konufltuk.





E K T Ö R E YÖ N VE R E N L E R

K›saca firman›zdan ve ürün yel -
pazenizden bahseder misiniz?

F
irmam›z 2001 y›l›nda topraklama malze-
melerinin pazarlamas›n› yapmak amac›y-
la kurulmufltur. Bafllarda pazarlama a¤›r-

l›kl› olarak çal›fl›rken topraklama konusundaki
bilgi birikimimiz ve saha tecrubemiz bizi imalata
yöneltti. ‹malatla ilgili altyap› çal›flmalar›m›z› ta-
mamlad›ktan ve ürünlerle ilgili hem yurtiçinde
hemde yurd›fl›nda gerekli olan  TSE, GHOST ve
ISO Kalite Belgelerini ald›ktan sonra üretime
bafllad›k ve art›k kendi üretti¤imizi pazarlayan
bir firma haline geldik. Üretimini yapt›¤›m›z mal-
zemeler aras›nda paratoner ve topraklama sitemlerinde kullan›-
lan bütün ba¤lant› ekipmanlar›n›n üretimini yap›yoruz.

2014 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti. Belirledi¤iniz he -
deflere ulaflabildiz mi? 2015 y›l›ndan beklentileriniz neler?

2014 y›l›n›n bizdeki hedef olaraktan bak›fl› asl›nda 2012 y›-
l›nda bafllad›. 2013 y›l›nda a¤›rl›kl› olarak alt yap› çal›flmalar›m›z
vard›. 2013 y›l› eksikliklerimizi tamamlad›¤›m›z bir y›l oldu. 2014
y›l› hedeflerimizi 2013 y›l›na oranla katlayarak geçirdi¤imiz bir y›l
oldu.  Bizim için tamamen limitleri üste çekti¤imiz s›n›rlar› zorla-
d›¤›m›z bir y›l oldu fakat 2015 y›l›nda ayn› rakamlar› yakalayabi-
lir miyiz? Bilmiyorum bu tamamen ülkemizdeki yat›r›mlarlar ve
ülkemizin ekonomik durumu ile alakal› bir durum.

Sektörümüzü yak›ndan bilen birisi olarak bize sektörü -
müzle ilgili k›sa bir de¤erlendirmede bulunur musunuz?
Dünya ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda sektörümüz olmas› gereken
yerde mi? E¤er de¤ilse dünya ölçe¤inde bir sektör olabil -

mek için neler yapmal›y›z?
Dünyan›n hiçbir ülkesinde bu kadar pazarlama firmas›n› bir

arada bulamazs›n›z. Genelde üretici firmalar›n bir kaçtane bayi-
si var ve tamamen bayileri üzerinden hizmet ve ürün sat›fl› ya-
p›yorlar. Bizde ise b›rak›n bayiyi bayilerin bile alt bayileri var.

Ben bu sistemin sektöre zarar verdi¤i inan-
c›nday›m. Bizim denetçi kurulufllar›m›z bizim
ürünlerimizi birebir denetleyebilseler üretim-
de zaten bir s›k›nt› yok. Ancak merdiven alt›
diye tabir etti¤imiz üreticilerin üretti¤i ürünler
hem bizi gibi standartlara uygun üretim ya-
pan firmalara zarar veriyor hemde üretilen
kalitesiz ürünler müflteriyi ma¤dur ediyor.
Devletimizin standartlara uygun üretim yap›l-
mas› için standart d›fl› üretim yapan firmalar›
tespit edip yapt›r›mlar uygulamas› laz›m aksi
taktirde az öncede dedi¤im gibi hem biz
hemde tüketici ma¤dur olur.

Son zamanlarda ülkemizin de¤iflik fle -
hirlerinde kentsel dönüflümle ilgili ciddi projelere ‹mza at› -
l›yor. Buradan hareketle Kentsel Dönüflüm sektörümüzü
nas›l etkileyecek  ve sektörümüze getirileri ne yönde ola -
cak ö¤renebilir miyiz?

‹stanbul’da u anda sat›lmay› bekleyen 1 milyonun üzerinde
konut var. Genelde bu konutlarda üst gelir grubunun alabilece-
¤i tarzda inflaa edilmifl fiyat› bir hayli yüksek konutlar. E¤er bu
konutlar alt gelir grubunu da düflünüp ona göre de inflaa edil-
meye bafllan›rsa bizimde ifllerimizin canlanaca¤›na inan›yorum
çünkü bizim üretti¤imiz ürünlerde inflaatlar›n topraklama ve pa-
ratoner sietmelerinde kullan›lan ürünler. Ancak flunu da belirte-
yim biz olaya ne kadar çok inflaat o kadar çok ifl gözüyle bak-
m›yoruz. Çünkü gerçekten baz› inflaatlarda standartlara uygun
topraklama sistemleri kurulurken baz›lar›nda standartlara uy-
mayan topraklama sistemleri kuruluyor. Eger bu inflaatlarda
do¤ru ifller yap›l›rsa bizimde ifllerimiz iyi olacakt›r. Denetleme
flart, denetlemeler ne kadar s›k olursa binalarda yap›lan toprak-
lamalar da standartlara uygun yap›l›r. Size bu konuda bir örnek
vereyim; ba¤lant› klemensini hala inflaat demiri ve telle yapan
firmalar var. Bu yüzden denetçi kurulufllar›n bu iflin üzerine da-
ha çok gitmesi gerekiyor.

Serhat C‹R‹T: BAKIREV‹

‘Merdiven Alt› Diye Tabir Etti¤imiz Üreticilerin
Üretti¤i Ürünler Standartlara Uygun Üretim

Yapan Firmalara Zarar Veriyor’

S
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2001 y›l›nda topraklama malzemelerinin pazarlamas›n› yapmak amac›yla kurulan daha
sonra paratoner ve topraklama sitemlerinde kullan›lan bütün ba¤lant› ekipmanlar›n›n üre -
timini yapmaya bafllayan Bak›revi’nin Genel Müdürü Serhat Cirit ‹le sektörü konufltuk.





E K T Ö R E YÖ N VE R E N L E R

F
irmam›z 1967 y›l›nda ‘’ AHMET YILDIZ ELEKTR‹K MÜ-
TEAHH‹TL‹⁄‹ ‘’ ad› alt›nda faaliyete bafllam›fl ve bugüne
kadar 60’›n üzerinde flehir ve kasaban›n, 650 köyün elek-

trik flebekesini bitirmifl, 200 km.O.G.Da¤›t›m hatt›n› tamamla-
m›fl, birçok Da¤›t›m ve ‹ndirici Trafo Merkezlerini iflletmifltir. 47
y›ld›r müteahhitlik hizmetlerine aral›ks›z devam eden firma-
m›z,1975 y›l›nda A.G. ve O.G.Elektrik malzemelerinin yurtiçi ve
yurtd›fl› al›m ve sat›m›n› yapmak üzere ‘’ YILDIZLAR ELEKTR‹K
T‹CARET VE SANAY‹ A.fi.’’ firmas›n› kurmufltur. Tüm müteah-
hitlerin ve Kamu Kurumlar›n›n bu konudaki ihtiyaçlar›na hizmet
vermekte ve konusundaki tüm yerli ve uluslararas› markalar›n
bayili¤ini yapmaktad›r.

Ayr›ca SELEN-Y ELEKTR‹K SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. isim-
li fabrikam›zda; Sac ve Beton Trafo Köflkleri, Modüler Hücre ve
Polimer Özellikli Parafudrlar üretilmektedir.Ürünlerimizin tama-
m› TSE-ISO,‹malata Yeterlilik Belgesi ve Uluslararas› CESI Ku-
rulufllar›n›n Kalite belgelerine haizdir.

fiirketimiz toptan elektrik malzemeleri sat›fl› yan›nda özel
projeler yapmakta AVM ‹fl merkezleri kurmakta ve 1995 y›l›n-
dan bu yana 154 KV.fialt tesislerinin iflletme bak›m hizmetle-
rini yerine getirmekte olup,halen ISPARTA - fiark›kara¤aç ,
Keçiborlu , BURDUR – Bucak , Tefenni , AFYON – Sand›kl› ,
‹STANBUL – Tuzla , Kartal , Kurtköy ,Gebze Organize Sanayi
Bölgesi , ‹çmeler , Büyükbakkalköy , Dudulu , Göztepe , AN-
KARA – Akköprü , ‹mrahor , Macunköy , Maltepe GIS Trafo
Merkezleri ‹flletmelerini Yapmaktad›r. Y›llar›n getirdi¤i tecrübe
ve teknik kadrosuyla elektrik sektöründe firmam›z bugüne ka-
dar birçok baflar›ya imza atm›fl olup,hak etmifl oldu¤u seviye-
ye  ulaflm›fl ve daha kaliteli hizmet verme flekli ile çal›flmalar›-
na devam etmektedir. Konusunda uzman olan firmam›z,elek-
trikle ilgili problemlerinizde ve yeni yat›r›mlar›n›zda baflvurabi-
lece¤iniz tek adresinizdir.   

fi‹RKET OLARAK ANAHTAR TESL‹M‹  YAPTI⁄IMIZ
‹fiLERDEN BAZILARI

 ‹LHAN GER‹M 
Ulus Gençlik Park› A.G.O.G.Trafo Tevzii ‹fli 
 ‹LHAN GER‹M 50.YIL Etlik, Bat›kent, Dikmen, Aksaray,

Mersin Lunaparklar› Elektrik Tesis ‹flleri Yap›m›
BAfiKENT EDAfi
Gersan Sanayi Sitesi  1000 KVA Trafo Deplase ‹fli 

BAfiKENT EDAfi 
Ender ‹nfl.1000 KVA Kazan Depo Tesisleri ‹fli
OKYANUS PLAZA Eryaman 1000 KVA Trafo Tesisi ‹fli
YUNUS MARKET 
Çank›r› AVM 1000 KVA + 1250 KVA Trafo Tesisi ‹fli
YILDIRIM ‹NfiAAT
Nazilli Kültür Merkezi 800 KVA Trafo Tesisi ‹fli
O R I C A - N I T R O Lalahan Dinamit ve Patlay›c› Fabrikas›

500 KVA ve 800 KVA Trafo Tesisi ‹fli
SAYIfiTAY BAfiKANLI⁄I 
Susuzköy , Gölbafl› Elektrik Tesisi ‹fli
AVEA Anel Elektrik Ahlatl›bel Trafo Tesisi ‹fli  
ERYAP ‹NfiAAT
Yenikent 100 0 KVA Trafo Tesisi ve 228 Daire Tesisat ‹fli
KIZILCAHAMAM DO⁄ALGAZ DA⁄ITIM A.G.
Trafo Tesisi ‹fli 
S‹F ‹fi MAK‹NALARI 
‹vedik Org.San.Bölgesi Trafo Tesisi ‹fli 

Ahmet YILDIZ: YILDIZLAR ELEKTR‹K T‹CARET VE SANAY‹ A.fi.

‘Firmam›z, Elektrikle ‹lgili
Problemlerinizde ve Yeni Yat›r›mlar›n›zda

Baflvurabilece¤iniz Tek Adresinizdir.’          

S
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E K T Ö R E YÖ N VE R E N L E R

E
ro¤lu Elektrik Flash markas› alt›nda 1990 y›l›nda Mu-
zaffer ve Metin Ero¤lu taraf›ndan kurulmufltur. Müflte-
rilerimizin istek ve önerileri ne aç›k olmak ilkelerimiz-

den biridir. Hedefimiz bir kez baflar›l› olmak de¤il baflar›y›
müflterilerimizle  birlikte  sürdürmektir . Yaln›z Türkiye’de re-
el olan bir gerçek var günü birlikçi  ad›na ithalatç› denilen bir
çok firma var. Bu firmalar piyasada dengeyi  bozmak kaliteyi
bozmak ad›na gelip bir vurgun yap›p giden firmalard›r. 

Kesinlikle ve kesinlikle  senelerdir bu piyasada  hizmet
veren kalitesini ispatlam›fl mal›n›n ve ürünün sonuna kadar
arkas›nda olan firmalarla  bir tutulmamas› gerekir. 

Unutulmamas› gereken bir söz var kimse ç›rakl›¤›n› yap-
mad›¤› iflin ustal›¤›n› yapamaz ve en önemlisi elektrikle oyun
olmaz. Bu insanlar›n sizleri kullanmalar›na izin vermeyin ger-
çi bizler her ne kadarda hukuki taraf›nda u¤rafl›yor olsak ta
as›l ifl inan›n piyasada bitiyor. 

Ülkemizin çöplük olmad›¤›n› bu vurdum duymazlara art›k
hissettirmeliyiz. Tabii ki burda bizim ülkemizdeki kalite belge-
si veren kurumlar›nda bu konunun üstünde titizlikle durmala-
r› gerekiyor. Denetlemeleri ve kalite kontrol sistemini biraz
daha h›zland›rmalar› bu f›rsatç›lara göz açt›rmamalar› gerek-
mektedir. ‹nan›yorum ki her kez üstüne düfleni yaparsa ülke-
miz yak›n zamanda kaliteli ve temiz bir elektrik sektörüne ka-
vuflacakt›r. Derginizin de bu konudaki hassasiyetini ald›¤›n›z
reklamlardan görebiliyoruz ve bu davran›fl›n›z› Ero¤lu Elektrik
olarak taktir ediyoruz. 

Piyasan›n ve tüketicinin bilmesi gerekti¤ine inand›¤›m bir
konuda ‘’Uzakdo¤u Mal› Kalitesizdir’’. Denmesi  bu zihniye-
tin oluflmas›n› yukar›da da size belirtmifltim.Vurguncular gün-
delikçi ithalatç›lar ülkemize kalitesiz malzemeleri sokup ucuz

ne oldu¤u belirsiz ürünleri piyasaya sürmelerinden kaynakla-
n›yor. Bak›n bu gün dünyan›n dev firmalar› dahi üretimlerini
uzak do¤uda yap›yor. Bu firmalar›n mallar›na da kalitesiz ifle
yaramaz denmesi mümkün mü asla uzak do¤uda yanl›fl olan
nas›l bizim ülkede denetlemede zay›fl›k varsa orda da ayn›
konu var üreticiler denetlenmiyor. Tabi bizim burada ki gün-
delikçi ithalatç›larda bu f›rsat› kendileri yönüne kullanarak
Türkiye’yi çöplük gibi görüp mümkün olmayan fiyatlara ürün-
ler ürettirip aç›kça ve alenin piyasay› soyuyorlar ve ne yaz›k
ki bizim esnaf›m›zda bazen buna alet oluyor.

Bizse bu konun aksine üreticimizin  uzakdo¤unun  say›l›
üreticilerinden olmas›na ra¤men hatta ‹SO’su  olan CE stan-
dartlar›nda üretim yapan bir üretici olmas›na ra¤men biz üre-
ticimizi  kendimiz denetliyoruz. Bir ürünün Türkiye’ye gelme-
den önce tüm rutin testlerinin bafl›nda kendi mühendislerimiz
görev yap›yor. Bu flekilde  en ufac›k bir yanl›fll›¤a neden ver-
meden ürünlerimizin kalitesini koruyor ve her gecen gün de
teknolojik yeniliklerle de güncelleniyoruz. 

Bu flartlar do¤rultusunda kalitesine güvenerek  üretti¤i-
miz ürünlerimizi  piyasaya ve resmi kurumlara vermenin ayr›-
ca gururunu yafl›yoruz. Yine Türkiye’de bir ilke imza atarak
ürünlerimize 5 (befl) y›l garanti  veriyoruz.

Baflta da dedi¤im gibi  Flash ta ‘’Hedef bir kere baflar›l›
olmak de¤il baflar›y› sürdürmektir.’’kalite güven ve mennuni-
yete  dair çal›flmalar›m›z devam edecektir. Tüm müflterileri-
mize ve sektör dostlar›m›za çal›flt›klar› tüm alanlarda üstün
baflar›lar ve hay›rl› ifller dileriz. Y›llard›r ilan verdi¤imiz Elek-
trokent Perpa Dergisi’nin de 200. Say›s›n› kutlar sektöre hiz-
metinin devam›n› dilerim.

Suat KÜÇÜK:
ERO⁄LU 
ELEKTR‹K 
fiirket Müdürü 

‘ K a l i t e y e
D i k k a t ’

S
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Ö P O R T A J / I N T E R V I E V

Demet han›m Nural 1960 y›l›ndan bu yana
üretti¤i kaliteli ürünlerle sektörünün bili -
nen ve tercih edilen markalar›ndan birisi
buradan hareketle okuyucular›m›za k›sa -
ca Nural’dan bahseder misiniz?

N
ural 1955 y›l›nda kurulmufl. Nural Elektrik sektöründe
bu kadar uzun süre ayakta kalan ve ismi hiç lekelenme-
yen say›l› firmalardan bir tanesi. Kalite çizgisini hiç boz-

mam›fl. Bütün ürünlerini standartlar›n belirledi¤i flekilde kalite-
den ödün vermeden malzemeden çalmadan üretmifl. Bu ne-
denle Türkiye’de Nural’› tan›mayan, Nural kalitesini bilmeyen
sektör temsilcisi yoktur diye düflünüyorum.

Peki Nural’›n Uzunnu fiirketler Toplulu¤u taraf›ndan sa -

t›n al›nmas›nda neler etkili oldu.?
Yukar›da da belirtti¤im gibi Nural 1960 y›l›ndan bu yana ka-

litesinden ödün vermeden bugünlere gelmifl bir firma. Bir kere
ismi temiz ve herfleyden önce marka de¤eri yüksek sektörün-
de marka olmay› baflarabilmifl yegane firmalardan birisi. K›sa-
cas› Nural’›n sektörümüzdeki olumlu imaj›  Nural’› sat›n alma-
m›zda etkili oldu.

Nural Uzunnu fiirketler toplulu¤u taraf›ndan al›nd›ktan

sonra Nural’da neler de¤iflti ve de¤iflmeye devam edecek?
Nural’› sat›n ald›ktan sonra, Nural’la ilgili ciddi hedefler be-

lirledik. 30 sene önce insanlar›n ürün almak için s›raya girdi¤i
Nural’› yeniden ayn› günlerine kavuflturmak için; ilk iflimiz Nu-
ral’›n yönetim ve üretim binas›n›n yerini de¤ifltirmek oldu. fiu an
daha genifl bir üretim sahas›nda ürünlerimizi üretmeye baflla-

Demet KILIÇ: NURAL

‘Yenilendik, Gücümüze Güç Katt›k, Yeni
Ürünlerle 2015’te Tüm Gücümüzle Geliyoruz’
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Kuruldu¤u 1960  y›l›ndan  bugüne  üretti¤i  malzemeler  ile  alan›nda  Türkiye’nin  önde gelen
kurulufllar›ndan biri olmay› baflaran Nural’›n fiirket Müdür’ü Demet K›l›ç ile Nural’› ve Uzunnu
fiirketler toplulu¤u taraf›ndan sat›n al›nd›ktan sonra Nural’da yaflanan geliflmeleri konufltuk.
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d›k. Yeni üretim tesisimizde üretimini yapt›¤›m›z ürünlere yeni-
lerini ekleyerek Nural’›n ürün yelpazesini genifllettik. Üretimine
yeni bafllad›¤›m›z ürünler aras›nda; Ak›ll› Kap› Kiliti, Görüntülü
Apartman Konuflma Sistemleri, Acil Ayd›nlatma Sistemleri ve
Konvansiyonel Yang›n Alarm Sistemleri bulunuyor. 

Özellikle Ak›ll› Kilit konusunda Nural’› sektöründe bir numa-
ra yapmay› hedefliyoruz ve bu kapsamda ciddi yat›r›mlar yap-
m›fl bulunmaktay›z. Firmay› gençlefltirmek ad›na ekibimizde ye-
nilikler yapt›k, bünyemize genç ve iflten anlayan çal›flanlar› da-
hil ettik. Yeni üretim tesisimiz ve kadromuza yeni dahil etti¤imiz
çal›flma arkadafllar›m›zla birlikte üretim kapasitemizi art›rd›k. 5
ayda Firmay› 30 sene önceki Nural gibi ürünlerini yok satar du-
ruma getirdik.

Ü r e t i m ine yeni bafllad›¤›n›z bu ürünler raflarda yerini al -

maya bafllad› m›?
Ürünlerin üretimleri devam ediyor. Planlam›fl oldu¤umuz

süreçte yani Ocak ay›n›n sonu itibari ile Türkiye’nin hemen he-
men her bölgesinde, yeni ürünlerimiz raflarda yerini almaya
bafllayacak ve eskiden oldu¤u gibi yeniden sektörde Nural  ka-
litesi konuflulmaya bafllayacak.

Peki ürün say›n›z artt›kça, üretim kapasiteniz artt›kça fir -
man›z›n üretim tesislerini ‹stanbul’un sanayi bölgelerinden
birinde daha genifl bir alana tafl›may› hedefliyor musunuz?

Az öncede dedi¤im gibi biz firmay› alal› 5 ay oldu. Bu kadar
k›sa bir sürede Nural’da ciddi de¤ifliklikler yapt›k. Düflündü¤ü-
müz çizgide ilerlemeye devam edersek ki flimdiye kadar Nu-
ral’da yaflanan geliflmeler düflündü¤ümüz çizgide gitti¤imizin
en büyük göztergesi. Bu h›zla devam edersek elbette üretim te-
sislerimizi daha genifl bir alana tafl›may› hedefliyoruz. Bizim Nu-
ral’› sat›n almam›z›n en büyük nedeni Nural’› geçmiflteki parlak
günlerine kavuflturmakt›, bu do¤rultuda ekip arkadafllar›m›zla
birlikte var gücümüzle çal›fl›yoruz.
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K›saca firman›z›  tan›yabilir miyiz?

E
TAT Mühendislik, 2011y›l›nda % 100 yerli sermaye ile
tescil edilmifl bir firmad›r. Tescil tarihi yak›n bir zaman
olarak görünse de, ETAT Mühendislik’ te yolun bafl›ndan

beri beraber çal›flt›¤›m›z tak›m arkadafllar›m›z uzun y›llardan be-
ri yurtd›fl›nda, özellikle Avrupa’da, güç yönetimi ve LED’ li ay-
d›nlatma ürünlerinin tasarlan›p hayata geçirilmesinde derin tec-
rübelere sahip kendi alanlar›nda akademik çal›flmalar da yap-
m›fl olan uzmanlard›r. Düzenli periyodlarla yurtd›fl›ndaki uzman
elektrik/ elektronik ve bilgisayar mühendisi tak›m arkadafllar›-
m›zla bir araya gelerek, hem iç hem de d›fl pazardaki ürün ve
teknolojileri de¤erlendirerek, sadece nihai ürünlerin de¤il, tek-
nolojinin de transferini sa¤layan bir firmay›z.

Firman›z›n ürün yelpazesinde ne tür ürünler var ö¤rene -

bilir miyiz?
Ürün yelpazemizde, hem iç mekan hem de d›fl mekan ay-

d›nlatma ürünleri bulunmaktad›r. D›fl mekan ayd›nlatma ürünle-
rimiz CyLED tescilli markam›z ile güçleri 9 W – 140 W aras›nda
de¤iflen bir yelpazededir. D›fl ayd›nlatma ürünlerimizin hepsi
koruma s›n›flar› (IP s›n›f›) yüksek, estetik ürünlerdir.

‹ç ayd›nlatma ürünlerimiz ise ampül (bulb), floresan (tube
light) ve etanj olarak üç çeflittir ve LED Econ tescilli markam›z
ile piyasada yer almaktad›rlar.

Ampul çeflitlerimizin güçleri 2W – 9W aral›¤›ndad›r. Gücü
düflük olan ampuller (2 W- 4W)  ayd›nlatman›n yan›nda dekora-
tif amaçl›, ortam lofllu¤unu sa¤lamak için kullan›lan ürünlerdir
ve göz önünde daha çok bulunurlar. Ayd›nlatma fonksiyonunun
yan›nda görsel olarak da fl›kl›¤› sa¤lamalar› için bu ürünlerin d›fl
görünümüne de çok özen gösteririz. Gücü 4W dan yüksek olan
ampullerimiz, flu anda piyasada bulunan ampuller gibi ortam
ayd›nlatma amaçl› olarak tercih edilmektedir. 

Floresan çeflitlerimizin güçleri 12W- 24 W aral›¤›nda de¤ifl-
mektedir. Ofis, kapal› otopark gibi yüksek ayd›nlanmaya ihtiyaç
duyulan veya açma/ kapama s›kl›¤› yüksek olan yerlerde bu
ürünlerimiz tercih edilmektedir. Yak›n zamanda bir tekstil fabri-
kas›n›n üretim tezgahlar›n›n ayd›nlat›lmas› için gerçeklefltirdi¤i-
miz fizibilite ve uygulama çal›flmas›nda floresan tipi ürünlerimiz-
den kulland›k ve çok tatmin edici sonuçlar elde ettik. 

Yüksek tavan armatürlerimiz daha çok sanayi tesislerinde,
iç ayd›nlatma olarak kullan›lmas› amac› ile tasarlad›¤›m›z bir
ürün grubudur. Bu ürünleri 40, 60 ve 80 W olmak üzere üç fark-

Ayla TURAL- Ekrem TURAL: ETAT MÜHEND‹SL‹K

‘Ürün Yelpazemizde, Hem ‹ç Mekan 
Hem de D›fl Mekan LED’li 

Ayd›nlatma Ürünleri Bulunmaktad›r’
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2011 y›l›nda % 100
yerli sermaye ile kuru -
lan ve LED’li ayd›nlat -
ma ürünleri üretimi ko -
nusunda sektörünün
önde gelen firmalar›n -
dan birisi olmay› bafla -
ran Etat Mühendislik’in
Yönetim Kurulu Bafl -
kan› Ayla Tural ve Ge -
nel Müdürü Ekrem Tu -
ral ile Etat Mühendis -
lik’i ve ürettikleri ürün -
leri konufltuk.
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l› güçte üretmekteyiz.
Etanj grubundaki ürünlerimiz 9W – 48 W aral›¤›nda genifl bir

yelpazededir ve daha çok endüstriyel tesislerde, depolar gibi
genifl hacimli ortamlar›n ayd›nlat›lmas›nda tercih edilmektedir.

3-Firman›z›n ürün yelpazesinde a¤›rl›kl› olarak LED’ler
oldu¤unu söylediniz. Buradan hareketle bize gelecek yüz -
y›l›n ayd›nlatma teknolojisi olarak ta lanse edilen ledlerle il -
gili neler söylemek ister siniz?

Herhangi bir ayd›nlatma ürününden beklenen sadece ay-
d›nlatma olmamal›d›r. Ayd›nlatman›n beraberinde ayd›nlatma-
n›n kalitesi, süreklili¤i ve çevreye yapm›fl oldu¤u etki de önem-
lidir. Düflük ve kalitesiz ayd›nlatma göz, beyin ve sinir sistemini
çok olumsuz flekilde etkilemektedir. Bu da beraberinde pek
çok rahats›zl›klara davetiye ç›karmaktad›r. Kötü ayd›nlat›lm›fl bir
ofiste ne kadar verimli çal›flabilirsiniz? Kötü ayd›nlat›lm›fl bir so-
kakta ne kadar güvenle yü-
rüyebilirsiniz ya da ne ka-
dar rahatl›kla araç kullana-
bilirsiniz? Bu sorular ço¤al-
t›labilir. Bu ve benzeri soru-
lara geleneksel ayd›nlatma
ürünleriyle cevap ve çö-
züm bulmaya kalk›fl›ld›¤›
vakit, enerji, bak›m mali-
yetleri ve çevreye etkileri
muazzam ölçüde artmak-
tad›r. Bu sorular›n hepsine
cevap ve çözüm, kaliteli
LED’ li ayd›nlatma ürünleri-
dir. Bunun yan›nda LED
teknolojisi elektronikten
otomotive hemen hemen
her yerde hak etti¤i yerlere
gelmeye bafllam›flt›r.

AR-GE ve ‹novasyonu
nas›l tan›ml›yorsunuz.
Firman›z›n bu konudaki

çal›flmalar› ne yönde ö¤renebilir miyiz?
Bu kavramlar hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle kar›fl-

t›r›lmaktad›r. Herhangi bir alanda inovasyon yani Türkçe “yeni-
lik” ortaya koyabilmeniz için Araflt›rma ve Gelifltirme sürecinden
geçmeniz son derece önemlidir. Maalesef, Ar-Ge çal›flmalar›na
ülkemizde gerekli önem verilmemektedir. Firmam›z› tescil eder-

ken, isminde Ar-Ge ifadesinin özellikle geçmesine dikkat ettik.
Röportaj›m›z›n da bafl›nda belirtti¤im gibi, tak›m arkadafllar›m›z
uzun y›llardan bu yana LED ve LED’ li ayd›nlatma konular›nda
laboratuvar çal›flmalar›nda yer alm›fl kiflilerdir ve sürekli LED
teknolojisindeki geliflmeleri takip ederler. 

ETAT Mühendislik olarak Ar-Ge’nin hem firma olarak bizim,
hem de ülke geliflmesi için büyük öneminin fark›day›z . Ar-Ge

maliyetli ve zaman alan bir süreçtir. ‹novasyon; AR-GE çal›flma-
lar›nda elde edilen bulgu veya neticelerin ürünlere entegre edi-
lip, ortaya ç›kan yeni ürünün piyasan›n sat›n alma gücündeki
ürünler haline getirilmesidir.

Nitekim, 2014 y›l› üçüncü çeyre¤inde LED teknolojisinde
daha önce kullan›lmam›fl, fakat baflka alanlarda kullan›lan ve
herkesin gözü önünde olan bir teknolojiyi LED’ li ayd›nlatma
ürünlerimize entegre etmeyi baflard›k. 2015 y›l› ilk yar›s›nda da
bu ürünü piyasaya sürmeyi hedeflemekteyiz.

LED’ler a¤›rl›kl› olarak ayd›nlatma endüstrisinde nere -
lerde kullan›lmaktad›r.

Ayd›nlatma endüstrisinde, LED’li ayd›nlatma ürünlerinin te-
mel bilefleni olarak LED kullan›lmaktad›r. Kullan›lan LED’lerin
say› ve dizilimlerini de¤ifltirerek istenilen güç ve renkte LED’li
ayd›nlatma ürünü üretmek mümkündür. 

‹yi bir LED ayd›nlatma

armatürü nas›l olmal›d›r.
‹yi bir LED ayd›nlatma

armatürü, elektriksel ve ter-
mal olarak iyi tasarlanm›fl
olmal›d›r. LED’ lerin elek-
triksel özellikleri, s›cakl›kla
büyük ölçüde de¤iflim gös-
terdi¤i için LED’lerin yük-
sek ak›m ve gerilim s›çra-
malar›na karfl› korunmal›
olmas› gerekir, aksi taktirde
LED’lerin ömrü azal›r ve
öngörülen çal›flma süresi-
nin alt›nda çal›fl›rlar. LED’ li
ayd›nlatma armatürlerin
›fl›k güçleri ve ömürleri,
LED’ lerin çal›flma s›cakl›¤›-
na ba¤l›d›r. Çal›flma s›cak-
l›¤› artt›kça LED’ lerin ›fl›k
güçleri ve ömürleri azal›r.
LED’ li ayd›nlatma armatür-

lerden en yüksek verimin al›nabilmesi için, sistemde oluflan at›k
›s›n›n etkin bir flekilde sistemden uzaklaflt›r›lmas› gerekir.

ETAT Mühendislik olarak ürünlerimizin güç yönetimi ve ter-
mal yönetimine çok büyük önem vermekteyiz. Ürünlerimizde,
bizim tasar›m›n› yap›p gelifltirmifl oldugumuz LED sürücüleri ve
kalitesinden emin oldu¤umuz alüminyüm ekstrüzyon ve döküm
gövdeleri kullan›yoruz.

LED lamba kullanman›n avantajlar› nelerdir?
LED’ ler, bilindik ampullere k›yasla ayn› ayd›nl›¤› sa¤lamak

için daha düflük güce ihtiyaç duyduklar›ndan,

KULLANILAN ELEKTR‹K M‹KTARINDAN

(Endüstriyel ayd›nlatmada kullan›lan ve ömürleri 6.000-
12.000 saat aras›nda olan ampuller yerine, daha fazla olan LED
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ampuller kullan›l›nca,)
AMPUL DE⁄‹fi‹M MASRAFINDAN,
(Endüstriyel amaçla kullan›lan armatürler, genellikle yüksek

yerlerde ve çal›flan makinalar›n üzerlerinde kurulu olduklar› için
her de¤iflim için iskele kurulmas›, makinalar›n durdurulmas› ba-
last devrelerinin de¤iflimi gibi ekstra masraflar ortaya ç›kmakta-
d›r. LED armatürlerin kullan›lmas› ile,  ampul de¤ifltirme kaynak-
lanan di¤er yan kay›plar da önlenmifl olur)

BAKIM MASRAFLARINDAN 
tasarruf sa¤lanmaktad›r.

LED’lerin ortalama çal›flma ömürleri ile ilgili neler söyle -
mek ister siniz? 

Kesinlikle geleneksel ayd›nlatma ürünlerinden daha yük-
sektir. Fakat kaç saate kadar çal›flaca¤› LED üreticisi firmayla il-
gilidir. ETAT Mühendislik olarak ürünlerimizde minimum 50.000
saat ömürlü LED’ ler kullanmaktay›z. 

LED’in y›ld›z›n›n parlamas›yla birlikte LED’li ayd›nlatma ifline
giren firma say›s› bir hayli artt›. Birincisi ayd›nlatma sektörü bu
kadar çok firmay› doyurabilecek bir sektör mü? ‹kincisi ledli ay-
d›nlatma konusunda hizmet alacak müflteriler firma seçerlerken
nelere dikkat etmelidir.

Ayd›nlatma sektörü bafll› bafl›na çok büyük bir sektör; iç ay-
d›nlatma, d›fl ayd›nlatma, sanayi tipi ayd›nlatma ve özel ihtiyaç-
lara yönelik üretilmifl ayd›nlatmalar. Tüm bu alanlarda üretim
yapan firma say›s› az›msanmayacak kadar artm›fl olmas›na
ra¤men her geçen gün LED kullan›m›nda da gözle görülür bir
art›fl bulunmaktad›r. Bir iki y›l öncesine kadar otomotiv sektö-
ründe kullan›lan LED’ler çok k›sa bir zaman zarf›nda d›fl ayd›n-
latma, ofis ve ev ayd›nlatmalar› sektörüne girmifl oldu; bununla
birlikte t›p, sanayi, askeri, reklam ve g›da sektörlerinde de genifl
bir uygulama alan› buldu. Sektörü sadece ulusal bazda de¤il
uluslararas› bazda da iyi öngörmek ve ihtiyaçlara cevap verebil-
mek için AR-GE çal›flmalar›m›z› sürdürmekteyiz. 

Müflteriler firma seçimlerini yaparken ihtiyaçlar› do¤rultu-
sunda ürün tasar›m ve üretimi yapabilecek profesyonel kabili-
yete sahip bir firma seçmelidir. Böylece alm›fl olduklar› hizmet
ve ürünler müflterinin ihtiyaçlar› do¤rultusunda üretilmifl olup,
yüksek kaliteli ve uzun ömürlü olur.

Sat›fl›n› yapt›¤›n›z ürünlerle ilgili sorun yafland›¤›nda
teknik destek veriyor musunuz? Yada ürünü yenisi ile de -

¤ifltiriyor musunuz?
Elbette. Biz her sorunu çözüm üretme f›rsat› olarak de¤er-

lendiren bir firmay›z. Ürünlerimizin flikayet alma say›m›z olduk-
ça düflük. Üretmifl oldu¤umuz ürünler elbise ya da ayakkab› gi-
bi kullan›c› kaynakl› hata oluflumuna olanak verecek ürünler de-
¤il. Dolay›s›yla flikayet al›rsak, bu sorunun yüksek olas›l›kla ürün
kaynakl› oldu¤una inan›r›z ve ürün bütünlü¤ünde herhangi bir
sorun tespit edilmezse ürünü de¤ifltirme yoluna gideriz, sorun-
lu ürünü AR-GE sürecine sokar›z ki ayn› sorun ile tekrar karfl›-
l a fl m a y a l › m .
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B
u y›l 15.’si düzenlenen Müsiad Uluslararas› Fuar›’na 230
m2’lik alan üzerine kurulu stand› ile kat›lan Makel fiirket-
ler Grubu, yurtiçi ve çeflitli ülkelerden kat›lan  ifladamla-

r›n› a¤›rlad›. Sürekli yenilenen ve geliflime aç›k yeni ürün ve hiz-
met odakl› flirket kimli¤i ve standa ziyarete gelen misafirlere
gösterdi¤i ev sahipli¤i örne¤i ile fuar›n odak noktas› flirketleri
aras›nda yer alan Makel fuar süresince yerli ve yabanc› birçok
kifliyi a¤›rlama imkan› buldu. Makel ziyarete gelen tüm heyetle-
re ürünleri ve yurtd›fl› operasyonlar› hakk›nda bilgi verdi.
Stant’ta yer alan ürünlerin yan› s›ra Makel Ak›ll› Ev Otomasyon
Sistemleri’nin tan›t›m› için oluflturulan özel oday› ziyaret ederek
bilgi alan misafirler ak›ll› ev teknolojilerine, flalt ve endüstriyel
grubu ürünlerine yo¤un ilgi gösterdiler. Müsiad Baflkan› Nail Ol-
pak da Makel stand›n› ziyaret ederek ürünler hakk›nda firma
yetkililerinden k›sa bilgiler ald›. 

fialt ve Endüstriyel Ürünler’ de Makel Ata¤›
Anahtar ve prizin yan› s›ra özellikle fialt ve Endüstriyel ürün-

lerde ata¤a geçen Makel, flalt ürün grubuna ekledi¤i yeni ürün-
ler ile pazarda dikkat çekiyor. Müsiad Fuar›’nda i ürünlerini ser-
gileyen Makel flalt ürün grubunda standa gelen ziyaretçilere ye-

ni ürünleri hakk›nda birçok bilgiler aktard›. 

Fuar’›n Gözdesi yine ‘’ SMARTHOME Ak›ll› Bina
Otomasyonu Sistemleri “

Makel yeni anahtar-priz serisi “Smarthome” ak›ll› bina oto-
masyonu sistemleri ürünlerinin tan›t›m›n›n yap›ld›¤› örnek oda
demonstrasyonu ile ziyaretçilerin be¤enisini toplad›.

Makel Smarthome ürünleri teknolojiyi en üst seviyede kulla-
n›c›lar›na sunan Makel esneklik, konfor, güvenlik ve enerji ve-
rimlili¤i konular›nda global çözümler sunuyor. 

Zekâ ve fonksiyonelli¤in bir arada oldu¤u çözümleri üret-
meye devam eden Makel, “Smarthome” ile ak›ll› bina teknoloji-
si ürünleri, global bir standart olan KNX normlar› ile sunuyor.
Makel Smarthome Ak›ll› Ev ve Otomasyon Sistemleri konusun-
da yerli ve yabanc› birçok firma özel oluflturulan demo alan›
“Özel Ev” içerisinde sunumu dinleyerek bilgi ald›lar.

Konusunda uzman Makel yetkilileri özellikle projelerde kul-
lanmak üzere bilgi almaya gelen firmalara gerek ürün gerekse
de proje uygulamalar› baz›nda sunabilecekleri çözümler hak-
k›nda bilgi verdiler. 

A B E R / N E W S

MAKEL MÜS‹AD Fuar›’nda Göz Doldurdu 
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Bu y›l 26-30 Kas›m tarihleri aras›nda 15. ‘si gerçeklefltirilen Müsiad Uluslararas› Fuar›’na kat› -
lan Makel fiirketler Grubu 230 metrekarelik stand› ile göz doldurdu. 



M
akel fiirketler Grubu, Troya Müzesi projesinin tüm
ayd›nlatma otomasyon sistemlerini Makel Smartho-
me ürünleri ile gerçeklefltirecek. Farkl› ayd›nlatma

kontrollerinin dokunmatik paneller üzerinden kontrol edilebile-
ce¤i projede, detayl› bir ayd›nlatma mimarisinin kurguland›¤›
belirtildi. Toplam 9000 metrekare kapal› alana sahip projenin
ayd›nlatma kontrollerinin  farkl› senaryo düzenekleri ile lokal
alanlar seçilerek yap›labilece¤inin alt›n› çizen Makel yetkilileri,
internet arac›l›¤› ile uzaktan eriflim sa¤lanarak ayd›nlatma yöne-
timinin yap›lmas›n›n mümkün olaca¤›n› belirttiler. Makel yetkili-
leri Unesco listesine girmeyi baflaran böylesine önemli bir böl-

gede yap›lacak projenin çözüm orta¤› olman›n önemine de¤i-
nerek, “Böylece tarihsel doku ve kültürlerin bulufltu¤u proje,
günümüzün teknolojisiyle  nesiller boyu ayd›nlanabilecektir.” 

3.000 mÇ’si sergi salonu olmak üzere toplam 9.000 mÇ ka-
pal› inflaat alan›na sahip olacak müzede; Troya ören yeri ve Ça-
nakkale ilinde yer alan kaz›larda bulunan arkeolojik eserler,
ça¤dafl müzecilik anlay›fl›na uygun olarak sergilenecek. Müze-
de ayr›ca Troya ören yerinden kaç›r›larak ABD’ne götürülen ve
Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’nün giriflimleri so-
nucu iade edilen Troya eserleri de yer alacak.

A B E R / N E W S

MAKEL, Troya Müzesi’ni Ak›ll›
Sistemlerle Ayd›nlatacak
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UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve yaklafl›k 5000 y›ll›k geçmifli olan Troya
ören yerinden ç›kar›lan arkeolojik eserler, Çanakkale’nin Tevfikiye Köyü’nde yap›lacak
Troya Müzesi’nde sergilenecek. Makel yeni müze projesini ak›ll› ev ve otomasyon sis -
temleri ile ayd›nlatacak. 



M
akel fiirketler Grubu, Makel’den ‹ste Gerçek Olsun”
ve “Birlikte Kazand›k fiimdi Paylaflma Zaman›” kam-
panyalar› ile oluflan Umre seyahatini 06–13 Aral›k 2014

tarihleri aras›nda gerçeklefltirdi. Geziye Türkiye’nin çeflitli illerin-
den 302 Makel misafiri kat›l›rken,  Makel taraf›ndan 2014 y›l› için-
de gerçekleflen ikinci Umre seyahati oldu.  Makel misafirleri Ma-
kel fiirketler Grubu taraf›ndan gerçeklefltirilen özel bir organizas-
yon ile  6 Aral›k sabah› Atatürk Havaliman›ndan Medine’ye ulafl-
t›lar. Özel otobüslerle yap›lan transferlerle Medine’de Hijre Inter-
continental’de  odalar›na yerleflen misafirler ilk olarak Mescidi
Nebevi’de grup hocalar› rehberli¤inde Peygamber efendimiz
(SAV)’in kabrini toplu olarak ziyaret ettiler. Misafirler daha sonra
gün boyunca Mescidi Nebevi’nin içerisinde yer alan ve cennet-
te namaz k›lmak ile eflde¤erde oldu¤u bilinen Ravza-i Mutahha-
ra’da namazlar›n› k›larak ibadetlerini gerçeklefltirdiler.

Medine gezisi s›ras›nda Hz. Ayfle (RA) ve Hz. Osman
(RA)’›n da aralar›nda bulundu¤u 10.000’in üzerinde sahabenin
yatt›¤› Cennet-ül Baki mezarl›¤› ziyaret edildi. Daha sonra Uhud
da¤› ve Hz Hamza (RA)’›n da yatt›¤› Uhud flehitli¤i, ‹ki k›bleli

mescid olan Mescidi K›bleteyn, ‹slam’›n ilk mescidi olan ve
Hendek Savafl›’n›n yap›ld›¤› yedi mescitler ve Kuba Mescidi zi-
yaret edildi.

Makel misafirleri, Medine’nin 12 km d›fl›nda yer alan Zulhu-
leyfe Mescidi’nde ihrama girip topluca niyet ettiler. Hocalar ve
rehberler eflli¤inde karayolu ile Mekke’ye giden misafirler yol
boyunca telbiyeler, salavat ve tekbirler getirerek Umre yolculu-
¤unu en iyi flekilde geçirdiler. Mekke’de Swiss Otel’e yerleflen
Makel misafirleri topluca yap›lan tavaf ve say’dan sonra ihram-
dan ç›k›larak umre ibadetlerini tamamlad›lar. Mekke’nin çevre-
sinde bulunan ve hac güzergah› olan Arafat, Müzdelife , Mina
parkuru, Cennet-i Mualla kabristanl›¤› ,Cin Mescidi, Sevr Da¤›,
Nur Da¤›, Hira Ma¤aras› ziyaret edildi. De¤erli hocalar›n eflli¤in-
de Arafat da¤›nda gruba konuflmalar yap›ld› ve dualar okundu.
Müzdelife’de ayr›ca misafirlere haz›rlanan piknik ile yer sofra-
s›nda hep birlikte yemekler yendi. Makel fiirketler Grubu’nun
düzenledi¤i, geleneksel Umre Gezisi kat›l›mc›lar› birlik ve bera-
berlik duygular›n›n pekiflti¤i organizasyondan 13 Aral›k  günü
memnuniyet ve huzur içinde ayr›ld›lar. 
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MAKEL’den Aral›k Ay›nda Umre Seyahati
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Tüm y›la yay›lm›fl “Makel’den ‹ste Gerçek Olsun” ve “Birlikte Kazand›k fiimdi Paylaflma Zama -
n›” kampanyalar› ile y›l› tamamlayan Makel yo¤un talep gören Umre ile Aral›k ay›nda ikinci bir
Umre organizasyona imza att›. Makel fiirketler Grubu, bu kez 302 misafiri ile yeniden kutsal
topraklarda ziyaret gerçeklefltirdi.





A
yd›nlatma sektörü AG‹D çat›s› alt›nda 16 Aral›k 2014 Sal›
günü Radisson Blu Istanbul Pera Otelde düzenlenen ge-
leneksel yemekli toplant›da bir araya geldi. Sektörün tüm

aktörlerinin biraraya geldi¤i yemekte AG‹D üyeleri bol bol sohbet
edip sektörün sorunlar› ilgili fikir al›fl veriflinde bulundular.

Ankara, ‹zmir, Konya gibi flehirlerden gelen misafirlerle 150
kiflinin kat›ld›¤› yemekte Sanayi Bakanl›¤›, ATMK, Üniversite,
Meslek Odalar›, Bas›n ve sektörün temsilcileri biraraya geldi.

Yemek s›ras›nda AG‹D baflkan› Fahir Gök derne¤in geç-
mifl faaliyetlerini ve gelece¤e dönük projelerinin anlat›ld›¤› bir

sunum yapt›. Üye say›lar›n›n gide-
rek artt›¤›n›n alt›n› çizen Fahir Gök
AG‹D’in ayd›nlatma sektörünün ge-
liflimi ve sorunlar›n›n giderilmesi
noktas›nda ciddi çal›flmalar yapt›¤›-
n› söyledi. 

Ayd›nlatma sektörünün büyümesi
ve geliflmesi yönünde büyük çaba
harcayan ve her geçen gün gerek ulu-
sal gerekse uluslararas› projeleri bir,
bir hayata geçiren AG‹D bir baflar›l›
organizasyona daha imza atm›fl oldu.

A B E R / N E W S

''AG‹D Ayd›nlatma
Sektörünü 

Biraraya Ge t i r d i ' '
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Ç elik ‹hracatç›lar› Birli¤i taraf›ndan aç›kla-
nan 2014 y›l› Ocak-Kas›m dönemi veri-
lerine göre; Türkiye’nin çelik ihracat› de-

¤er baz›nda geçen y›l›n ayn› dönemine göre
yüzde 4,6 azal›fl ile 12 milyar 49 milyon dolar,
miktar baz›nda ise yüzde 5,8 düflüfl ile 15 mil-
yon 831 bin ton olarak gerçekleflti. Çelik sektö-
rünün ihracat›na, di¤er birliklerin faaliyet alan›na
giren demir çelik ürünleri de eklendi¤inde Türki-
ye’nin onbir ayl›k toplam çelik ihracat›; miktar
baz›nda 16,6 milyon ton; de¤er baz›nda ise
14,3 milyar dolara ulaflt›. 

Onbir ayl›k dönem verileri bölgeler baz›nda
incelendi¤inde; yüzde 22,6’lik düflüfle ra¤men
liderlik 5,5 milyon tonluk ihracat ile Ortado¤u bölgesinin olur-
ken, bu bölgeyi miktarda yüzde 3 art›flla AB ülkeleri 2,6 milyon
tonla izledi. Ard›ndan 2,3 milyon ton ile Kuzey Amerika ülkeleri
ve 1,7 milyon tonla Kuzey Afrika ülkeleri geldi. Ocak-Kas›m dö-
neminde en çok ihraç edilen ürünler s›ralamas› ise; 6,9 milyon
ton ile inflaat çeli¤i, 1,7 milyon tonla boru, 1,6 milyon tonla pro-
fil ve 1,5 milyon tonla yass› s›cak olarak gerçekleflti.  

Çelik ‹hracatç›lar› Birli¤i verilerine göre; 2014 y›l› Kas›m ay›
ihracat› geçen y›l›n ayn› ay› ile k›yasland›¤›nda de¤erde yüzde
19,9 azal›fl ile 906 milyon dolar, miktarda ise yüzde 21,7 düflüfl

ile 1 milyon 175 bin ton olarak gerçekleflti. 
Çelik ‹hracatç›lar› Birli¤i Yönetim Kurulu Baflka-

n› Nam›k Ekinci çelik sektörünün Ocak-Kas›m dö-
nemi ihracat verileri ile ilgili yapt›¤› de¤erlendirmede;
“2014 y›l›n›n son ay›na girerken geçmifl onbir ayl›k
dönemde Türk çelik sektörü olarak çeflitli olumsuz-
luklarla karfl› karfl›ya kald›¤›m›z görülüyor. Bunun
nedenlerini; sektörümüzün önemli ihracat pazarla-
r›ndaki siyasi dalgalanmalar, ülkelerin yerli sanayile-
rine karfl› korumac› tutumlar› dolay›s›yla karfl›laflt›¤›-
m›z antidamping davalar› ile yine birçok ihracat pa-
zar›m›zda ülkelerin ithal ikamesine karfl› kendi sana-
yilerini kurma yönündeki çal›flmalar› ve DTÖ kuralla-
r›na ayk›r› ticaretleri ile ihracat›m›zda önemli bir teh-

dit oluflturan ‘Çin’ faktörü olarak belirtebiliriz” dedi. 
Nam›k Ekinci, “Dünya çelik üretiminin yüzde 50 den fazlas›-

n›, 800 milyon ton üzerinde gerçeklefltiren Çin, üretimini sürek-
li olarak art›r›yor. Tüketimi ayn› oranda artmayan ve üretiminde
devlet deste¤i alarak dampingli üretim yapan Çin, Türk çelik
sektörü aç›s›ndan önemli bir tehdit oluflturuyor. Özellikle ABD
ve Avrupa pazar›na giremeyen ya da girmekte zorlanan Çin, bir
yanda sektörümüzün ihracat pazarlar›nda rakibimiz olarak kar-
fl›m›za ç›karken di¤er yandan iç pazar›m›za girerek yerli üretici-
lerimizi zor duruma sokuyor” diyerek sözlerini bitirdi. 
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Ç e l i k
S e k t ö r ü n ü n
Onbir Ayl›k

‹hracat› 
12 Milyar

Dolar› Aflt›
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2013 y›l›nda bafllayan olumsuz süreç Türk çelik sektörünün onbir ayl›k ihracat rakamlar›na da
yans›d›. Sektör; Ocak-Kas›m döneminde de¤er baz›nda geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde
4,6 azal›fl ile 12 milyar 49 milyon dolar, miktar baz›nda ise yüzde 5,8 düflüfl ile 15 milyon 831
bin ton ihracata ulaflt›.2013 y›l›nda bafllayan olumsuz süreç Türk çelik sektörünün onbir ayl›k
ihracat rakamlar›na da yans›d›. Sektör; Ocak-Kas›m döneminde de¤er baz›nda geçen y›l›n ayn›
dönemine göre yüzde 4,6 azal›fl ile 12 milyar 49 milyon dolar, miktar baz›nda ise yüzde 5,8
düflüfl ile 15 milyon 831 bin ton ihracata ulaflt›.
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K›saca firman›zdan ve faaliyet konular› -
n›zdan bahseder misiniz?

Ü
çüncü Göz E¤itim ve Dan›flmanl›k Hizmetleri’ni 2009
y›l›nda kurduk. ‹lk etapta Bayrampafla’da faaliyet gös-
terirken, hem konumu hem de firma içeri¤ini göz önüne

alarak 2 y›ld›r PERPA’da faaliyetimize devam etmeye karar ver-
dik. Dan›flmanl›k sektöründe ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› Güvenli¤i Yönetim Sistemi, ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi gibi standartlar için dan›flmanl›k hizme-
ti vermekteyiz. Ayr›ca 6331 ‹fl Sa¤l›¤› Güvenli¤i Kanunun 2012
y›l›nda yay›nlanmas› ile ‹fl güvenli¤i uzmanl›¤›n› da s›fat›m›za ek-
leyerek, devletin iflletmelerde zorunlu tuttu¤u faaliyetlerin ger-

çeklefltirilmesi konusunda firmalara destek sa¤lamaktay›z.
Hem ifl sa¤l›¤› güvenli¤i hem de kalite ve di¤er yönetim sistem-
leri konular›nda e¤itim organizasyonlar› da yapmaktay›z.

Firman›z›n referanslar›ndan bir k›sm›n› bizimle paylafl›r
m › s › n › z ?

Üçüncü Göz E¤itim ve Dan›flmanl›k Hizmetleri olarak bir
çok firmaya dan›flmanl›k hizmeti sa¤lad›k ve sa¤lamaya da de-
vam etmekteyiz. Bafll›ca saymak gerekirse MNG JET HAVACI-
LIK A.fi’de ISO 9001, OHSAS 18001 ve ISO 14001 konular›n-
da dan›flmanl›k konusunda destek verdik. PER‹ KALIP ve ‹SKE-
LELER‹ A.fi’ de ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Dan›flman-
l›¤› ve E¤itimi konusunda hizmet verdik, Peri Kal›p ile hizmetle-
rimiz halen devam etmekte, çözüm orta¤› olarak çal›flmalar›m›-

Nuray ÜÇÜNCÜ: ÜÇÜNCÜ GÖZ E¤itim ve Dan›flmanl›k Hizmetleri

‘Kalite Yönetim Sistemi Firmalar›n
Sistemleflmesi, Kurumsallaflmas›  ve
Büyümesi ‹çin Elzem Bir sistemdir.’
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Hem ifl sa¤l›¤› güvenli¤i hem de kalite ve di¤er yöne -
tim sistemleri konular›nda dan›flmanl›k hizmeti veren
Üçüncü Göz’ün yetkilisi ‹fl Güvenli¤i Uzman› Nuray
ÜÇÜNCÜ ile sunduklar› hizmetleri konufltuk.
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z› sürdürmekteyiz. ERC‹YAS HOLD‹NG bünyesindeki BR‹ZA
RÜZGAR ELEKTR‹K ÜRET‹M A.fi ile ISO 9001, OHSAS 18001
ve ISO 14001 konular›nda dan›flmanl›k hizmeti verdik.  

Ayr›ca VODAFONE ‘nun baz istasyonu konular›nda faaliyet
gösteren alt firmalar›yla da yönetim sistemleri dan›flmanl›¤›m›z
devam etmektedir. Ayr›ca ifl güvenli¤i konular›nda; ADEL GÜ-
VENL‹K VE TEKNOLOJ‹LER‹, BOYUT GÜVENL‹K, B‹LEKLER
OTOMOT‹V, ENG‹N REZ‹STANS, EFEMSU, OF‹STEKN‹K,
PUBL‹K ‹LET‹fi‹M gibi firmalara hizmet sa¤lad›k.

ISO Kalite Yönetim Belgeleri firmalar için neden bu ka -

dar önemli ve firmaya getirisi nedir? Ö¤renebilir miyiz?
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ürüne de¤il, firma-

n›n yönetim flekline verilen bir belgedir. Her sektördeki firmala-
ra uygulanabilen bu standart; firmalar›n tüm faaliyetlerini -sat›fl,
depo, insan kaynaklar›, imalat, organizasyon, sat›nalma vb- sis-
temlefltiren ve firmalar›n kurumsallaflabilmesi için yap› tafllar›n›
içeren bir standartt›r. Kurumsallaflan firmalar müflteri memnuni-
yetini ve dolayl› olarak karl›l›¤›n› artt›rmaktad›r. Ayr›ca firmada
faaliyetler içi sistem kurulmakta ve standartlaflt›r›larak tüm çal›-
flanlar için ayn› flekilde uygulanabilir olmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu
da firmalarda yöneticilere geriye dönük kontrolleri yapabilmesi-
ne imkan vererek  “fiu anda neredeyiz ve nereye gitmeliyiz?”
sorular›na cevap almalar›na yard›mc› olmaktad›r. Bu sistem fir-
malarda sürekli iyilefltirme ile firmalar›n daha da ilerlemesini
sa¤lamaktad›r.  Özetlemek gerekirse, Kalite Yönetim Sistemi
firmalar›n sistemleflmesi, kurumsallaflmas› ve büyümesi için el-
zem bir sistemdir.

ISO Kalite Yönetim Belgesi almak isteyenler dan›flman

firma seçerken nelere dikkat etmeliler?
Öncelikle firmalar›n dan›flman firmay› seçerken, çal›flacak-

lar› kifli ya da kurumun sektörde tecrübe sahibi olmas›na ve re-
feranslar›na dikkat edilmesini önermekteyiz. Ayr›ca bu sistemin
tüm çal›flanlarla birlikte uygulanmas› gerekti¤inden; insan iliflki-
leri kuvvetli, ekip yönetiminde baflar›l› ve çözümcül dan›flman-
lar› tercih etmeliler. Bu sistemin baflar›l› bir flekilde uygulanma-
s› dan›flman›n tecrübesine, etkinli¤ine ve firman›n gereken öze-
ni göstermesine ba¤l›d›r. 

Son olarak kalite için ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi
alm›fl olmak yeterlimi? E¤er de¤ilse firmalar kalitelerini ar -

t›rmak ad›na baflka neler yapmal›lar?
ISO 9001, kaliteli bir firma olmak için at›lmas› gereken ilk

ad›md›r. Kalite yönetim sistemi standard› firmada kurulduktan
sonra Toplam Kalite Yönetimi, Yal›n Üretim,6 Sigma, 5S..vb gi-
bi kalite uygulamalar› ile desteklenmelidir. Ayr›ca kaliteli bir fir-
ma olmak için, çal›flanlar›n›n güvenli¤i ile ilgili tüm tedbirleri
alan, ifl güvenli¤i ad›na gerekli uygulamalar› yerine getiren, ça-
¤›n gerekliliklerini takip ederek yeni standartlara, uygulamalara
adapte olan ve çevreye gerekli duyarl›l›¤a sahip bir firma olun-
mas› gerekti¤ine inanmaktay›z. 
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T
ürkiye’nin önde gelen 80 inflaat mal-
zemesi sanayi firmas› ve 29 derne¤i
ile sektörün çat› örgütü olan Türkiye

‹nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne¤i’nin
(Türkiye ‹MSAD) düzenledi¤i 6. Uluslararas›
‹nflaatta Kalite Zirvesi, Çevre ve fiehircilik
Bakan› ‹dris Güllüce’nin kat›l›m›yla gerçek-
leflti. Sektörün üç sacaya¤›n› oluflturan ‘Mi-
marlar-Mühendisler-Müflavirler ile Müteah-
hitler ve ‹nflaat Malzemesi Üreticileri’nin Tür-
kiye inflaat sektörünün 2015 y›l› rotas›n› çiz-
di¤i Zirve’nin bu y›lki ana temas› ‘iflbirli¤i ve
güç birli¤i’ oldu. 

6. Uluslar aras› ‹nflaatta Kalite Zirvesi’ne
kat›lan inflaat sektörünün lokomotif gücünü
oluflturan Mimarlar-Mühendisler-Müflavirler
ile Müteahhitler ve ‹nflaat Malzemesi Üretici-
leri, Türkiye inflaat sektörünü büyütmek ve
ihracata pozitif katk› sa¤lamak için ‘ S e k t ö r

iflbirli¤i yapacak, Türkiye kazanacak’ m e-
saj›yla iflbirli¤i ve güç birli¤ine gidiyor. Tür-
kiye’nin ad›n› dünya inflaat sektöründe
markalaflt›rmak amac›yla at›lacak ad›mlar
ve güç birli¤i yöntemlerinin tart›fl›ld›¤› Zir-
ve’nin befl ayr› oturumunda, yabanc› uz-
manlar da deneyim ve de¤erlendirmeleriy-
le Türk inflaat sektörünün gelece¤ine ›fl›k
t u t t u l a r .

Türkiye ‹MSAD Baflkan› Dündar Yeti-
fl e n e r’in aç›l›fl konuflmas›n› yapt›¤› Zir-
ve’de, Türkiye Müteahhitler Birli¤i Yönetim
Kurulu Üyesi Cahit Karakullukçu, Türk Mü-
flavir Mühendisler ve Mimarlar Birli¤i Bafl-
kan› Demir ‹nözü, Türk Serbest Mimarlar
Baflkan› Yeflim Hat›rl› ile TOBB Baflkan
Yard›mc›s› ‹brahim Ça¤lar ve TOK‹ Baflkan
Y a r d › m c › s › Dr. Ahmet fiahin, konuflmalar›
ile yer ald›lar. Zirve’ye ifl dünyas›n›n önde
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Türk ‹nflaat Sektörünün 2015 Y›l› Rotas›n› Çizdi:

“Sektör ‹flbirli¤i Yapacak 
Türkiye Kazanacak…”
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6. Uluslararas› ‹nflaatta Kalite Zirvesi’nde, Müflavir, Müteahhit ve ‹nflaat Malzemesi Üreticileri,
sektörde ‘‹flbirli¤i ve Güç Birli¤i’ne gidiyor. ‹flbirli¤inin ilk somut ad›m›, ‘Ulusal Bina Yönetmeli¤i
Platformu’nun hayata geçirilmesi olacak. 



gelen 500’ün üzerinde temsilcisi kat›ld›.

Dündar Yetiflener: “Türk inflaat sektörünün yeni bir
yol haritas›na ihtiyac› var.”

Türkiye ‹MSAD Baflkan› Dündar Yetiflener, bu y›l dünya
ekonomisi ve ticaretinde beklentilerin alt›nda kalan büyüme ve
yak›n co¤rafyam›zda yaflanan jeopolitik geliflmelerin, dünya
ekonomisini oldu¤u gibi baflta inflaat, müteahhitlik ve inflaat
malzemesi ihracat pazarlar› olmak üzere Türkiye ekonomisini
de önemli ölçüde olumsuz etkiledi¤ini söyledi. Bu olumsuz sü-
recin üstesinden gelebilmek için Türk inflaat sektörünün yeni bir
yol haritas›na ihtiyac› oldu¤unu vurgulayan Dündar Yetiflener,
“Bugün burada, kamu ve özel sektörden yetkili ve uzmanlarla
birlikte yap›lacak oturumlarla iflbirli¤i-güçbirli¤i alanlar›n›, dü-
zenlemelerini ortaya koyacak, yöntemlerini birlikte tart›flaca¤›z.
En genifl tabanla inflaat sektörünü temsil eden zirve örgütleri
olarak, iflbirli¤i-güçbirli¤i için ilk ad›m› hep birlikte ataca¤›z.
Çünkü sürdürülebilir büyümeyi ancak iflbirli¤i-güçbirli¤i ile sa¤-
layabiliriz. Ayr›ca, unutmayal›m ki, zorlu dönemleri de ancak bir-
likte aflabiliriz” dedi. 

“Kara k›taya kadar birlikte koflmam›z laz›m.”
Önümüzdeki y›l›n da gerek dünya gerekse Türk ekonomisi

için yine zorlu geçece¤ini öngördüklerini belirten Dündar Yeti-
flener, konuflmas›na flöyle devam etti: “Hükümetimiz, 2015 y›l›
genel büyüme hedefini yüzde 4,0 olarak aç›klad›. ‹nflaat sektö-
ründeki büyümeyi ise bizler yüzde 4,0- 4,5 aras›nda bekliyoruz.

2015 y›l› inflaat malzemesi sanayi üretiminde art›fl› yine yüzde
4,5-5,0 aras›nda öngörülmekte. ‹ç pazar›n da reel olarak yüzde
4,0-5,0 aras›nda büyümesi hedeflenmektedir. 2015 y›l›nda in-
flaat malzemesi ihracat›nda ise hedefimiz yüzde 8-10 aras›nda
art›flla 24 milyar dolara ulaflmakt›r.” 

Dündar Yetiflener, ‘Türkiye’nin giriflimcileri, sanayicileri, mü-
teahhitleri k›saca ifladamlar› olarak bu zorlu dönemin nas›l afl›-
laca¤›’ konusundaki görüflünü ise flöyle ifade etti: “D›fl pazarda
yaflad›¤›m›z bu daralmadan ancak pazarlar›m›z› çeflitlendirerek,
yeni pazarlara ulaflarak kurtulabiliriz. ‹flte bunun için de kara k›-
taya kadar birlikte koflmam›z laz›m. Dikkatinizi çekerim; yurt d›-
fl›nda müteahhitlerimizin yapt›¤› projelerde kullan›lan inflaat
malzemelerinin sadece yüzde 18’i Türkiye’den gidiyor. Diyoruz
ki; dünyada sürekli artan, k›ran k›rana rekabet ortam›nda pas-
tadan daha büyük pay almal›y›z. Bunun için de bugüne kadar
yap›lanlar›n da ötesine geçmeliyiz. Bat›l› ülkelerde çeflitli örnek-
lerini gördü¤ümüzü yapal›m. Sistemli iflbirli¤ine giderek, güçle-
rimizi birlefltirelim.”

Sektörel iflbirli¤inde ilk somut ad›m: ‘Ulusal Bina
Yönetmeli¤i Platformu’ 

Geçen y›lki Zirve’de “Güvenli Yap›lar Yol Haritas› I” konulu
Türkiye ‹MSAD raporunda, güvenli yap›lar için, ülkemizde sür-
dürülebilir bir sistemin kurulmas›nda amac›yla önemli bir ilk
ad›m att›klar›n› belirten Dündar Yetiflener, “Raporun sonuç ve
öneriler k›sm›nda birleflti¤imiz ortak nokta fluydu; ‘Türkiye’de
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Zirvede konuflan 
Çevre ve fiehircilik

Bakan› ‹dris Güllüce,
Türkiye ‹MSAD’›n 
düzenleyece¤i ve 
M i m a r - M ü h e n d i s -

Müflavir ve 
Müteahhitler ile 

‹nflaat Malzemesi 
Üreticilerinin  bir ara -

ya gelece¤i Çal›fltay’a
Bakanl›k olarak her

türlü deste¤i 
vereceklerini 

s ö y l e d i .



acil olarak Ulusal Bina Yönetmeli¤i’ne ihtiyaç var.’ Bugün Tür-
kiye ‹MSAD olarak sizlere sektörel iflbirli¤inde ilk somut öneriyi
sunuyoruz; Ulusal Bina Yönetmeli¤i Platformu’dur (UBYP). ‹kin-
ci ad›m olarak, bu yönetmeli¤in haz›rlanmas›nda gerekli alt ya-
p›n›n oluflturulmas› için bir sivil platformun oluflturulmas› ve yü-
rütülmesi konusunda çal›flmalara bafllad›k. Ulusal Bina Yönet-
meli¤i Platformu’nun genifl kat›l›ml› olmas› için TOBB baflta ol-
mak üzere odalar›m›zla, üniversitelerle, sivil toplum örgütleriyle
görüflmelerimizi, çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz. Platformun
oluflturulmas› için haz›rlad›¤›m›z ‘UBYP Kurulufl Esaslar› Dokü-
man›n›’ da sizlere bugün paylaflaca¤›z” fleklinde konufltu. 

Sektördeki iflbirliklerinin d›fl pazar kadar iç pazarda da ya-
flamsal öneme sahip oldu¤unu vurgulayan Yetiflener, “haks›z
rekabet, merdiven alt› üretim, mesleki e¤itim, ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i sorunlar›n›n  çözülmesi için; müteahhit, müflavir ve infla-
at malzemesi sanayicileri olarak gelifltirece¤imiz iflbirlikleri, ya-
sal mevzuatlardaki eksikliklerin giderilmesi konusuna da katk›
sa¤layacakt›r” dedi. 

Bakanl›ktan iflbirli¤i-güç birli¤ine tam destek
Çevre ve fiehircilik Bakan› ‹dris Güllüce, Zirve’nin aç›l›fl›nda-

ki konuflmas›nda, Mimar-Mühendis-Müflavir ve Müteahhitler ile
‹nflaat Malzemesi Üreticileri ile birlikte, Bakanl›k deste¤i ve iflbir-
li¤inde bir çal›fltay yap›labilece¤ini, bu konuda her türlü deste¤i
verebileceklerini belirtti. Güllüce, "2020'lerde, 2025'lerde biz ifl-
çi bulmakta zorlanaca¤›z, yurtd›fl›nda iflçi almaya çal›flaca¤›z.
Bunu ben de¤il bilim adamlar›, ilgili insanlar söylüyor" dedi. Hak-
s›z rekabetin önüne geçmek için çal›flmalar yapt›klar›n› söyleyen
Bakan Güllüce, hiç kimsenin bu ülkenin insan›na de¤erinden da-

ha kalitesiz mal satmaya hakk› olmad›¤›n› vurgulad›.

Konuflmas›nda, yerli tüketimin ve yerli düflüncenin önemine
dikkati çeken Bakan ‹dris Güllüce, "Önüne gelen malzemeyi kul-
lan›rsan, d›flar›dan malzeme getirirsen, o teflvikten istifade ede-
ce¤in flekilde düflünmüyoruz. Yüzde 100 yerli malzeme kullan›r-
san, o yeflil ve eko binalarda, biz senin yan›nda oluruz" dedi.

"Türkiye'deki pasta bize art›k yetmeyecek. Ne edip yap›p
d›flar›ya aç›lman›n yollar›na bakmam›z laz›m" diyen Bakan Gül-
lüce, Türkiye ‹MSAD’›n iflbirl¤i ça¤r›s›n› önemli oldu¤unu söyle-
di. Bakan Güllüce, "müteahhitlerimiz geliflti, mimarlar›m›z kabi-
liyetli oldu. Çok güzel projeler ortaya konuluyor. Art›k neden
böyle küçük bir pasta ile u¤raflal›m. Bu pastay› çok daha büyü-
telim" diye konufltu.

Cahit Karakullukçu: “‹flbirliklerimiz uluslararas› re -
kabette kald›raç ifllevi görecektir.” 

Türkiye Müteahhitler Birli¤i Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Ka-
rakullukçu da konuflmas›nda, gerek Türk Mühendislik-Müflavir-
lik firmalar›n›n gerekse Türk müteahhitleri ve yerli inflaat malze-
mesi üreticilerinin, uluslararas› pazarlarda iflbirli¤i içerisinde ol-
malar›n›n ekonomiye sa¤layaca¤› katk›lara dikkati çekti. En
önemli katk›n›n, yurtd›fl›nda sürekli artan rekabet ortam›nda,
‘yurtd›fl› müteahhitlik hizmetlerinden daha yüksek pay almak’
ve buna ba¤l› olarak ‘inflaat malzemesi ihracat›n›n ülkeye ka-
zand›rd›¤› döviz gelirleri’ olaca¤›n› söyleyen Cahit Karakullukçu,
“sektörler aras›ndaki iflbirliklerimiz, uluslararas› rekabet koflulla-
r› aç›s›ndan da kald›raç ifllevi görebilecektir" fleklinde konufltu. 
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A
k›ll› bina otomasyon ve anahtar priz
sistemlerinin güçlü markas› Alman
menfleili Berker by Hager’in dün

düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda Berker Tür-
kiye Genel Müdürü Medeni Kahraman ba-
s›n mensuplar› ile bulufltu. Markan›n 2015
hizmet ve kalite standartlar›n›n yan› s›ra ge-
liflim grafi¤i, hedefler, yeni teknolojiler ve
sektör de¤erlendirmesinin yap›ld›¤› bas›n
toplant›s›nda yeni y›lda h›z›n› artt›rmay› he-
defleyen Hager teknolojileri ve sistemleri
gündem konusu oldu. 

Binalarda enerji yönetimi ve yaflam kon-
foru alan›nda entegre çözümler sunan Ber-
ker, 2008 y›l›nda girdi¤i ve baflar›yla ilerledi-
¤i Türkiye pazar›nda liderli¤ini y›ll›k %56
büyüme h›z›na ulaflarak devam ettiriyor.
Türkiye’de gerçeklefltirilen baflar›l› avm,
otel, villa, rezidans v.b projelerin sunumlar›-
n›n paylafl›ld›¤› toplant›da Berker Türkiye
Genel Müdürü Medeni Kahraman ‘Türki-
ye’nin Hager Group’a ba¤l› ülkeler aras›nda

ak›ll› bina otomasyonu sat›fl›nda dünya üçüncüsü,
büyüme oran› ile de dünya birincisi
olarak y›l› kapatt›¤›n›’ belirtti. Mede-
ni Kahraman ‘2014'te tüm dünyada
5.4 Milyar Lira ciroya ulaflan Ha-
ger'in baflar›s›n›n ard›ndan Türki-
ye'de yat›r›mlar›n› güçlendirece¤ini
ve önümüzdeki dönemde gerek ye-
ni teknolojiler gerek kifliye özel çö-
zümler üretilmesi ile Türkiye'de da-
ha da güçlü konumda olmay› hedef-
lediklerini’ aç›klad›
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Berker %56 Büyüme ‹le
Yoluna Devam Ediyor
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E
nerji ve telekomünikasyon kablolar› sektörünün lideri
Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Prysmian Gro-
up Türkiye, telekom ve fiber kablolar ile ilgili dünyadaki

en köklü ve prestijli sempozyumlar aras›nda gösterilen ”Inter-
national Wire & Cable & Connectivity Symposium” (IWCS
2014)“e Türkiye’den kat›lan ilk ve tek firma oldu. 

60 y›l› aflk›n süredir tel, kablo ve ba¤lant› endüstrilerinde
teknolojinin ilerlemesi için yar›n›n mühendisleri ve bilim adam-
lar›n›n yetiflmesine destek olmak amac›yla düzenlenen Ulusla-
raras› Tel, Kablo ve Ba¤lant› Sempozyumu’na (IWCS) kat›lan
Prysmian Group, toplamda 106 farkl› teknik makalenin tan›t›ld›-

¤› sempozyum boyunca, Ar-Ge departman› taraf›ndan yeni ge-
lifltirilen 4’ü fiber optik, 2’si materyal ve 9’u kablo teknolojileri ol-
mak üzere toplam 15 farkl› projesini tan›tma imkan› buldu.
Prysmian Group’a destek vermek amac›yla kat›lan Prysmian
Group Türkiye ise, sempozyumda fiber optik bölümünden
“Mud Resistant”  (mud: petrol arama - ç›karma ve rafineri ifl-
lemlerinde kullan›lan çeflitli petrol, ya¤, hidrokarbon ve su baz-
l› kar›fl›mlar) projesini tan›tt›. Proje, Prysmian’›n dünya çap›nda-
ki 10 ülkede yer alan 17 Ar-Ge merkezinden biri olan Mudanya
fabrikas›ndaki Ar-Ge bölümü taraf›ndan yaklafl›k 6 ay süren ça-
l›flma sonucu tamamland›. 
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Prysmian Group Türkiye, 63. Uluslararas›
Tel, Kablo ve Ba¤lant› Sempozyumu’na

(IWCS) Türkiye’den Kat›lan ‹lk Firma Oldu   
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Kuruldu¤u 1964 y›l›ndan bu yana birçok ilke imza atan ve Türkiye endüstrisinin istikrarl›
geliflimine 50 y›ld›r katk› sa¤layan Prysmian Group Türkiye, yine bir ilki gerçeklefltirerek
ABD’deki Rhode Island Kongre Merkezi’nde gerçekleflen 63. Uluslararas› Tel, Kablo ve
Ba¤lant› Sempozyumu’na (IWCS) Türkiye’den kat›lan ilk ve tek firma olma baflar›s›n› gösterdi. 



Türkiye’den ilk ve tek
olarak IWCS 2014 sem-
pozyumuna kat›l›m sa¤-
lamaktan dolay› mutlu ol-
duklar›n› belirten Prysmi-
an Group Türkiye Kablo
Tasar›m ve Ürün Gelifltir-
me Müdürü Zekeriya fii-
rin, “Firmalar›n, Ar-Ge
bölümleri taraf›ndan ha-
z›rlanan yeni projeleri da-

hilindeki teknolojik yenilikleri tan›tmak için bu sempozyumu bu-
lunmaz bir f›rsat olarak görüyorum. Bu bize, günü gününe ça-
l›flman›n sadece olan› korumak için de¤il, ayn› zamanda liderli-
¤imizi pekifltirmek ve gelece¤imizi güven alt›na almak için de
gerekli oldu¤unu yans›t›yor.” fleklinde konufltu.

Amerika’daki IWCS’te ilk olarak endüstriye tan›t›lan proje,
özelikle petrol ve gaz endüstrisinde zorlu çevre flartlar›nda
kullan›lan fiber optik kablolarda LSOH FR (Low Smoke Ze-
ro Halogen Flame Retardant) ve mud dayan›kl›l›k perfor-

manslar›n› yüksek standartlarda birlefltirerek kullan›c›la-
r›na ortak çözüm yarat›yor. Telekom Kablo sanayi için

önde gelen bir teknoloji olay› olarak nitelendirilen
dünya çap›ndaki IWCS sempozyumu, ayn› zaman-
da fuar alan›nda sanayi tedarikçileri için en son ürün
ve hizmetlerini sunma flans› da sa¤l›yor.

“Türkiye’yi Yar›nlara Ba¤l›yoruz…” misyonu çer-
çevesinde gelifltirilen proje, Prysmian Group Türki-
ye’nin son y›llarda ürün performanslar›na dikkat çe-
kerek; yüksek performansl› ürünlerin gelifltirilmesine

verdi¤i önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.
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Prysmian Group 
Türkiye Kablo Tasar›m ve 
Ürün Gelifltirme Müdürü 
Zekeriya fiirin







S
chneider Electric çal›flanlar›ndan oluflan Koflu Tak›m›,
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakf›’n›n bafllat-
m›fl oldu¤u ‘Koruncuk Kahramanlar›’ adl› sosyal sorum-

luluk projesi çerçevesinde 106 çocu¤un 1 y›ll›k bak›m ve bes-
lenme ihtiyaçlar›n› karfl›lanmas›na katk› sa¤lamak için kofltu.
Start› Bo¤aziçi Köprüsü’nde verilen 36. Vodafone Avrasya Ma-
ratonu’na kat›lan Schneider Electric koflucular›n›n 361 ba¤›flç›-
dan topland›¤› miktar, Koruncuk Vakf›’na aktar›ld›. 

Schneider Electric Koflu Tak›m›’ndan 1.384 çocu -
¤un e¤itimine katk›…

Schneider Electric Koflu Tak›m›, geçti¤imiz Mart ay›nda
Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf›’n›n (TEGV) bafllatm›fl oldu¤u
"Hiç Van'a Kofltun mu?" sosyal sorumluluk projesine destek
vermek için Antalya’da gerçeklefltirilen Runtalya Maratonu’na

kat›ld›. Schneider Electric Koflu Tak›m›’n›n bu maratonda top-
lad›¤› ba¤›fllar, 23 Ekim 2011 tarihinde yaflanan deprem nede-
niyle kullan›lamaz hale gelen Van Ercifl Ad›m Ad›m Ö¤renim Bi-
rimi'nin inflas› için kullan›larak aç›lan ö¤renim biriminde 1.384
çocuk e¤itim görmesi sa¤land›.

Konuya iliflkin aç›klamada bulunan Schneider Electric Orta
Do¤u ve Türkiye Pazarlama ‹letiflim Direktörü Meltem Çak›c›
flöyle konufltu: “Geçti¤imiz y›l Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vak-
f›’n›n (TEGV) düzenledi¤i sosyal sorumluluk projesinin ard›ndan
Schneider Electric Tak›m› olarak, bu kez Türkiye Korunmaya
Muhtaç Çocuklar Vakf›’n›n (Koruncuk) projesine destek verdi¤i-
miz için oldukça mutluyuz. Bizi bu yolda yaln›z b›rakmayan tüm
ba¤›flç›lara ve böylesine önemli bir sosyal sorumluluk projesin-
de yer alan bütün çal›flma arkadafllar›m›za, bize destek verdik-
leri için çok teflekkür ederiz.”
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Schneider Electric Koflu Tak›m› 
Korunmaya Muhtaç Çocuklar ‹çin Kofltu
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Enerji yönetiminde dünya çap›nda uzman Schneider Electric’in 88 kiflilik Koflu Tak›m›, 16
Kas›m Pazar günü yap›lan 36. Vodafone Avrasya Maratonu’nda, Türkiye Korunmaya Muhtaç
Çocuklar Vakf›’n›n ‘Koruncuk Kahramanlar›’ projesine destek vermek için ter döktü. Tak›m,
toplad›¤› ba¤›fllarla 106 çocu¤un 1 y›ll›k bak›m ve beslenme ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na katk›
sa¤lad›. Mart ay›nda da Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf›’n›n "Hiç Van'a Kofltun mu?" sosyal
sorumluluk projesine destek vermek için Runtalya Maratonu’na kat›lan Schneider Electric
Koflu Tak›m›, böylece 1.500’e yak›n çocu¤un yaflam›nda fark yaratt›. 









V
estel, 4. Design Turkey 2014 Endüstri Tasar›m Ödülle-
ri’nde 6 ödüle lay›k görüldü. Design Turkey’de en çok
ödül alan marka olan Vestel, bu baflar›s›yla “TURQUA-

LITY” ödülünün de sahibi oldu.Haliç Kongre Merkezi’nde Ves-
tel Ticaret A.fi Sat›fl ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü
Ergün Güler ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zor-
lu’nun kat›ld›¤› törende, Vestel’in “TURQUALITY” ödülü Ekono-
mi Bakan› Nihat Zeybekçi taraf›ndan verildi. Tüm çal›flmalar›n›
‘Yerli mal›’, ‘Türk mal›’ denilince akla teknoloji gelmesi amac›y-
la yürüttüklerini belirten G ü l e r, “Yerli üretim çal›flmalar›m›z›n,
olumlu Türk mal› imaj› oluflturmak için faaliyet gösteren TUR -
QUALITY® Program› taraf›ndan takdir görmesinden büyük gu -
rur duyuyoruz” d e d i .

Vestel, elektronik ve beyaz eflya ürünlerinin tasar›mlar› ile 4.
Design Turkey 2014 Endüstri Tasar›m Ödülleri Gecesi’nden 6
ödülle döndü.  351 baflvurunun de¤erlendirildi¤i yar›flmada ge-
cenin en çok ödül kazanan markas› da Vestel oldu. Vestel en
çok ödüle lay›k görülen firmaya verilen “TURQUALITY” ödülünü
Ekonomi Bakan› Nihat Zeybekçi’nin elinden ald›. Haliç Kongre
Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Vestel Ticaret A.fi Sat›fl
ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Ergün Güler kat›ld›. 

Teknoloji ve tasar›m› bir araya getiren üretim anlay›fllar›
do¤rultusunda baflar›lara imza atmaktan gurur duyduklar›n› be-
lirten Vestel Ticaret A.fi Sat›fl ve Pazarlamadan Sorumlu Genel

Müdürü Ergün Güler flunlar› söyledi:
“Vestel olarak sahip oldu¤umuz teknoloji yetkinli¤ini tasa -

r›m anlay›fl›m›zla bir araya getirerek tüketicilerle buluflturuyoruz.
Bu do¤rultuda yürüttü¤ümüz çal›flmalarla son 7 y›l içinde 190
ödüle lay›k görüldük. Bu ödüllerle birlikte,  geçti¤imiz aylarda
piyasaya sürdü¤ümüz ak›ll› telefonumuz Venus’le kazand›¤›m›z
ödül say›s›n› 11’e ç›kar›rken 2014 y›l›nda tasar›m yar›flmalardan
50’ye yak›n ödül kazand›k.”

Türkiye’nin önde gelen yerli üreticilerinden biri olan Vestel,
TURQUALITY® Program› kapsa-
m›nda düzenlenen ödül töreninde
TURQUALITY ödülünün de sahibi
olarak yerli üretim ve tasar›mdaki
iddias›n› gözler önüne serdi.  Tüm
çal›flmalar›m›z› ‘Yerli mal›’, ‘Türk
mal›’ denilince akla teknoloji gel-
mesi amac›yla yürütüyoruz diyen
Güler flunlar› ifade etti:

“Yerli üretim çal›flmalar›m›z›n,
olumlu Türk mal› imaj› oluflturulma -
s› için faaliyetler gerçeklefltiren
TURQUALITY® Program› taraf›n -
dan takdir görmesinden büyük
mutluluk duyuyoruz. Kendi üretti¤i -
miz teknolojiyle dünya devleriyle
rekabet etmeye ve ürünlerimizin
estetik tasar›m›yla parmakla göste -
rilen markalar aras›nda yer almaya
devam edece¤iz. Vestel’i bu bafla -
r›lara tafl›yan 16 bin kiflilik Vestel ai -
lesine teflekkür ediyorum.”

A B E R / N E W S

Vestel, Design Turkey’de 
TURQUALITY Ödülünün Sahibi Oldu
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V
estel, Türkiye ‹novasyon Haftas› kapsam›nda verilen ‹no-
vaLig Ödülleri’nin inovasyon döngüsü kategorisinde bi-
rincilik ödülünün sahibi oldu. Vestel’in ödülünü Zorlu Hol-

ding Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet Zorlu ve Vestel ‹cra Kurulu
Üyesi ‹hsaner Alk›m, Cumhurbaflkan› Recep Tayyip Erdo¤an’ › n
elinden ald›. Vestel Elektronik, bu baflar›s›yla Türkiye’yi gelecek
y›l “IMP3rove Avrupa fiampiyonas›”n›n inovasyon döngüsü ka-
tegorisinde temsil etme hakk›n› da kazand›. Vestel Elektronik,
‹novaLig Ödülü’ne 460 firma aras›ndan lay›k görüldü. 

Vestel’in 1 milyon metrekareden genifl alana sahip fabrikas›
Vestel City ile Avrupa’n›n tek lokasyonda üretim yapan en büyük
endüstri komplekslerinden biri oldu¤unu vurgulayan Zorlu Hol-
ding Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet Zorlu flunlar› ifade etti: 

“Vestel bugün üretim yetkinli¤i ve kapasitesiyle ülkemizin
gurur kaynaklar›ndan biridir. Bu güce ulaflmak ise ancak ar-ge,
inovasyon, tasar›m ve markalaflmayla mümkün olabilir. Ves -
tel’in baflar›s›n›n s›rr› da budur. Vestel, 16 bin çal›flan›yla hiçbir
zaman yerinde saymam›fl, her zaman yenilikleri Türk halk›yla
buluflturan, hatta dünya devlerinin önünde koflan bir marka ol -
mufltur” 

“Üretirken de pazarlarken de inovatif olmal›y›z”
Büyümek ve devler ligine ç›kmak için anahtar›n “fark yarat-

mak” oldu¤una dikkat çeken Zorlu flunlar› söyledi:
“Üretirken de pazarlarken de inovatif olmal›y›z. Televizyon -

da dünya devleriyle yar›fl›r hale geldik. Beyaz eflyada rekorlar
k›r›yoruz. Dünya teknolojilerini, modellerini Manisa’da üretiyor

ve halk›m›za sunuyoruz. Sat›fl sonras› servis hizmetinde müflte -
ri memnuniyetini yüzde 100’lere ç›karmak için çal›fl›yoruz. ‹lk
günkü heyecanla, tutkuyla hep daha iyiyi, daha güzeli yapmak
için çal›fl›yoruz, çal›flaca¤›z da…”

“Yap›lamaz denileni baflard›k”
Bugün sadece beyaz eflya ve elektronikte de¤il ak›ll› telefon

üretiminde de Avrupa’n›n say›l› firmalar› aras›nda yer ald›klar›n›
belirten Z o r l u, Venus’un yerli tasar›m ve üretim eseri oldu¤unu
söyleyerek sözlerini flöyle tamamlad›:

“Kusursuz bir iflçilik ve mühendislik harikas› Venus’ün beni
gururland›ran en önemli yan› Manisa’daki Vestel City’de üretil -
mesidir. Üretimimizle, ihracat›m›zla, yaratt›¤›m›z istihdamla,
dünya pazarlar›ndaki rekabet gücümüzle, ülkemizin kalk›nma -
s›nda öncü rol oynuyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur. Bu ba -
flar›lar›m›z› ar-ge ve inovasyona yapt›¤›m›z yat›r›mlara borçlu -
yuz. Biz inovasyon yat›r›mlar›m›z sayesinde, bugüne kadar hep
"yap›lamaz" denilenleri baflard›k.”

Türkiye ihracatç›lar Meclisi taraf›ndan düzenlenen ‹nova-
Lig, Türkiye’nin ilk inovasyon gelifltirme program› olma özelli-
¤ini tafl›yor. Avrupa’da 17 ülkede uygulanan, AT Kearney’in
koordinasyonunu sa¤lad›¤› IMP3rove program›na paralel bir
kurguyla hayata geçirilen proje kapsam›nda Türkiye’deki tüm
firmalar›n inovasyon karneleri ç›kar›ld›. ‹novaLig Büyük Jürisi
bu karneler do¤rultusunda 5 farkl› kategoride 2014 ‹novasyon
Liderlerini belirledi.

A B E R / N E W S

‹novasyon Ligi’nin Lideri Vestel Oldu
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V
ekmar Yönetim Kurulu Baflkan› fienol Telli gecede yapt›-
¤› konuflmas›nda tüm konuklar›na katk›lar›ndan dolay›
teflekkür etme f›rsat› bularak flu sözleri aktard›: “ T i c a r e t

etme alfabesinde bize ö¤retildi¤i gibi ilk önce teraziye dikkat et-
tik ve onun kutsall›¤›n› hiçbir fleye de¤iflmedik. Tüm iliflkilerimiz-
de adaletli ve aç›k olmaya çal›flt›k. Bize tembihlenmifl oldu¤u
gibi arkadafllar›m›za adalet ve dürüstlü¤ün bir fazilet de¤il insan
hayat›nda asgaride olmas› gereken bir olgu oldu¤unu tembih-
ledik.  fiirketlerin isimlerinin sonunda A.fi’den öte gerçekten
“anonim” oldu¤unu, mutlulu¤u ve hüznüyle ona dokunan her-

kesin ortak mal› oldu¤unu ö¤rendik” dedi.
20.y›l an›s›na 10 y›l ve üzeri çal›flanlara plaket takdim edildi.

Tüm çal›flanlara ise 20.y›l teflekkür sertifikas› verildi. M›s›rl› Ah-
met yönetimindeki Vekmar Ritim grubunun haz›rlad›¤› muhte-
flem sahne performans› geceye renk katt›. 20. y›l çekiliflinde ise
20 kifliye sürpriz hediyelerle Maldivler’de, Uzak Do¤u’da, Gü-
ney’de tatil hediyeleri verildi.  Vekmar’›n 20. y›l kutlama etkinlik-
leri kapsam›nda düzenlenen bu özel gecede Bengü’nün flark›-
lar›yla tüm çal›flanlar keyifli anlar yaflad›

A B E R / N E W S

V EKMAR 20.Y›l›n› Kutlad›
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1994 y›l›nda kurulan Vekmar, tüm çal›flanlar›n›n
kat›l›m›yla 20.y›l etkinli¤ini ‹stanbul Radisson
Blu Hotel’de kutlad›. Gecenin sunuculu¤unu
Vatan fiaflmaz üstlenirken program›n aç›l›fl›
20.y›la özel haz›rlanan “geçmifl zaman olur ki
hayali cihana de¤er” foto¤raflar›yla haz›rlanan
k›sa film gösterisiyle bafllad›. 









M
akine imalat sektörü, Makine Sanayi Sektör Platformu
(MSSP) çat›s› alt›ndaki birlikteli¤ini federasyona dö-
n ü fl t ü r d ü . Farkl› makine alt sektörlerini temsil eden 14

dernek, Makina ‹malat Sanayi Dernekleri Federasyonu’ n u
(MAKFED) kurdu. 

Sektörel bütünleflmeyi hedefleyen, makine imalat sanayi ile
ilgili tüm politika ve uygulamalar›n oluflmas›nda etkin rol üstlen-
meyi amaçlayan MAKFED’in ilk baflkan› ise ayn› zamanda Ma-
kine ‹hracatç›lar› Birli¤i (MA‹B) ve Makine Tan›t›m Grubu (MTG)
Baflkan Yard›mc›l›¤› görevlerini yürüten Kutlu Karavelio¤lu oldu. 

Makine ‹hracatç›lar› Birli¤i’nin (MA‹B) deste¤iyle, Ocak
2007’de kurulan MSSP, 7 y›ll›k geçmiflinde, makine üreticilerini
yurt içinde ve yurt d›fl›nda temsil etti. Uluslararas› temsilde de
gücünü kan›tlayan platform üyeleri, 22 Kas›m 2014’te yapt›kla-
r› toplant›da MAKFED’in kuruluflu için imzalar› att›. Ankara ‹l
Dernekler Müdürlü¤ü’ne baflvuran MAKFED, 28.11.2014 Cuma
günü Müdürlü¤ün onay›n›n ard›ndan resmi kimli¤ine kavufltu. 

A B E R / N E W S

Makine 
Sektöründe 

Dev Birleflme
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Makine üreticilerini  
temsil eden 14 dernek, 

Makina ‹malat Sanayi Dernekleri  
Federasyonu (MAKFED) 

ad› alt›nda birleflti



Özel amaç ve ç›karlardan uzak kalacaklar
Federasyon temel ilke olarak ise flunu benimsedi: “ F e d e -

rasyonun temel ilkesi, üye dernekler ve bunlara üye meslek
mensuplar› aras›nda var olan dayan›flmay› en üst seviyeye ç› -
karmakt›r. Bu ilke çerçevesinde, tüm üye dernekler ve bunlar›n
mensuplar›, sektörel görev ve sorumluluklar›n› icra ederken bi -
reysellikten, özel amaç ve ç›karlardan uzak kalmay› kabul, be -
yan ve taahhüt eder.”

Baflkan Kutlu Karavelio¤lu

MAKFED’in alt› ay içinde yapaca¤› 1. Genel Kurulu’na ka-
dar, Geçici Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›na Kutlu Karavelio¤lu
(POMSAD), Baflkan Yard›mc›l›¤›na Hüseyin Semerci (PAG-
DER), Sayman Üyeli¤ine fienol Önal (TARMAKB‹R), Yönetim
Kurulu üyeliklerine Sefa Targ›t (AYSAD)
ve Halil Tamer Öztoygar (‹MDER) seçil-
di. Federasyonun merkezi ise Ankara
olarak belirlendi.

“Ulusal sanayinin rekabet
gücünü artt›rma misyonu”

MAKFED Baflkan› Kutlu Karavelio¤-
lu, federasyonun kurulmas›na iliflkin
flunlar› kaydetti: 

“Baflar›l› olmas› öngörülen, bekle -
nilen tüm sektörlerin, elbette öncelikle
bir “sektör” olabilmenin gerektirdi¤i
vas›flara, yani nitelikli bir üretim ve is -
tihdam altyap›s›na ve ciddi bir ekono -

mik büyüklü¤e ulaflm›fl olmak kaydiyle, bütün paydafllar›nca
benimsenmifl ortak bir vizyona ve misyona, yani ortak bir
geçmifle, dile ve kültüre sahip olmas› gerekir. Onu oluflturan
unsurlar birbirlerini iyi tan›mal›, anlamal›, müflterek menfaat -
lerini hassasca belirleyebilmeli ve bunlar›n etraf›nda, sa¤l›kl›
ve hakl› bir rekabetin sa¤layaca¤› dürtü ve gücün ay›rd›na va -
rarak, birleflebilmelidirler. 

Biz, baflar›s›z olma lüksü bulunmayan makine imalat sektö -
rünün 14 Derne¤i, toplumsal refah›n önemli kald›raçlar›ndan bi -
ri olmak ideali etraf›nda birleflerek 3 y›la yak›n bir süredir altya -
p›s›n› haz›rlad›¤›m›z Federasyonumuzu kurmufl olduk. MAK -
FED, makina imalat ailesinin tepe örgütü olmak vasf›yla çok
önemli bir sorumluluk tafl›yacak.”

MAKFED’in 14 Kurucu Üyesi flu Derneklerden oluflmaktad›r: 

A B E R / N E W SH
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1 A K D E R-Ak›flkan Gücü Derne¤i
2 A R Ü S D E R-Araç ve Araç Üstü Ekipman ve ‹fl Makinalar› Üreticileri Birli¤i Derne¤i 
3 A Y S A D-Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derne¤i
4 B E S ‹ A D-Ba¤lant› Elemanlar› Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i
5 T E V ‹ D- Elektrikli Vinç ‹malatç›lar› Birli¤i Derne¤i
6 ‹ S K ‹ D-‹klimlendirme So¤utma Klima ‹malatç›lar› Derne¤i
7 ‹S D E R -‹stif Makinalar› Distribütörleri ve ‹malatç›lar› Derne¤i
8 K B S B- Kazan ve Bas›nçl› Kap Sanayicileri Birli¤i Derne¤i
9 M ‹ B-Makina ‹malatç›lar› Birli¤i Derne¤i
10 P A G D E R-Plastik Sanayicileri Derne¤i
11 T E M S A D-Tekstil Makine ve Aksesuarlar› Sanayicileri Derne¤i
12 T A R M A K B ‹ R-Türk Tar›m Alet ve Makinalar› ‹malatç›lar› Birli¤i Derne¤i
13 P O M S A D-Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derne¤iAk
14 ‹ M D E R-Türkiye ‹fl Makinalar› Distribütörleri ve ‹malatç›lar› Birli¤i Derne¤i
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L
egrand’›n entegre çal›flma ortam› çözümleri, zengin son-
land›rma seçenekleri ile günümüz ofis uygulamalar›nda
modern ve estetik bir görünüm sa¤l›yor. Toplant› odalar›

ve özel çal›flma alanlar›nda kullan›lmak üzere tasarlanan dona-
t›lm›fl ve donat›labilir masa alt› prizler, dekoratif masa prizleri,
bürotik bloklar, pop-up, masa ve döfleme alt› metal buatlar, sü-
tunlar, mini sütunlar, döfleme alt› buatlar, IP44 döfleme prizleri,
toplant› odas› bloklar› farkl› yaflam alanlar›na uyum sa¤l›yor.

Legrand, yeni, fl›k ve ergonomik tasar›ml› pop-up masa ve

döfleme alt› metal buatlar› PC’ler, cep telefonlar›, audio ve vide-
o sistemler gibi ihtiyaç duyulan her türlü fonksiyonu içerisinde
bar›nd›rarak kullan›m kolayl›¤› sa¤l›yor ve h›zl› ba¤lant› seçe-
nekleri sunuyor. 2015 y›l›nda yeni bir inovasyon ile pop-up’ lar
art›k makaral› USB patch cord içerebilecek ve bu sayede tele-
fonlar›n›z› flarj etmek için flarj cihaz› tafl›maya gerek kalmaya-
cak. Pop-up masa ve döfleme alt› metal buatlar, kapak aç›k ol-
du¤unda IP30 ve IK07, kapal› oldu¤unda ise IP40 ve IK07 ko-
ruma s›n›f›na sahip ve tamamen halogen free olup, yang›na da-

yan›kl›l›k gösteriyor. Mat alümin-
yum, Satine çelik, Mat siyah ve
beyaz renkleri bulunan pop-up
masa ve döfleme alt› metal bu-
atlar, yeni alt›n renk seçene¤ini
de kullan›c›lar›na sunuyor.

Legrand’ ›n Yyüksekli¤i 75-
105 mm aras›nda ayarlanabilir
ve yüksekli¤i 65 mm olan döfle-
me alt› buatlar›na bir yenisi daha
ekleniyor. Yüksekli¤i daha da
azalt›lm›fl 50 mm olan buatlar da
di¤erleri gibi donat›labilir hal› ve-
ya parke kaplanabilir kapakl› ya
da inoks kapakl› seçenekleriyle
2015’ te sizlerle buluflacak.  

A B E R / N E W S

Entegre Çal›flma Ortam› Çözümleri 
‹flinizi Kolaylaflt›racak

H

Elektrik Perpa Dergisi Ocak 2015285

Legrand’›n entegre çal›flma ortam› çözümleri
konfor, h›z ve ifllevselli¤iyle ofislerde yeni bir dö -
nem bafllat›yor. Ofis alanlar›na yönelik Legrand
uygulamalar› çal›flanlara rahatl›k sunuyor.



ANKARA-KARABÜK’TEN KUTU ‹LAN VERMEK ‹STEYENLER
Gsm: 0530 303 49 42 

FERZA ELEKTR‹K
Fabrika Otomasyon Ürünleri

Sanayi Cad. Onur Han No: 29/10 Ulus / ANKARA

Tel: 0312 324 11 33 • Fax: 0312 324 04 40 • Gsm: 0532 648 18 10

z.yildirim@ferza.com.tr • www.ferza.com.tr

TAMER ELEKTR‹K
Merkez: Sanayi Cad. No: 26/B Ulus / ANKARA

Tel: 0312 324 12 71 - 310 18 05 • Fax: 0312 324 45 74 • Gsm: 0555 996 86 52
fiube: Elektrokent ‹fl Merk. 1467.Cad. No:2/29 ‹vedik O.S.B. Ostim / ANKARA

Tel: 0312 395 17 20-21-24 • Fax: 0312 395 17 23
Fabrika: ‹stanbul Yolu 26.Km Saray Mah. Saray Cad. No: 4 Kazan / ANKARA

Tel: 0312 815 44 74 – 815 45 52 Fax: 0312 815 45 53
‹brahim@tamerelektrik.com.tr • www.tamerelektrik.com.tr

B‹RSU ELEKTR‹K
Sanayi Cad. Sanayi Han. A Blok No: 23/34 Ulus / ANKARA

Tel: 0312 310 11 56 – 310 11 25 • F a x : 0312 310 11 57

fiAFAK GRUP ELEKTR‹K
Cemda¤, Siemens, Viko, Seval Kablo, Entes, Philips, T-Plast, Osram, Mete, Tem Teknik

Sanayi Cad. No: 20/17 Ulus / ANKARA

Tel&Fax: 0312 311 71 91 – 311 58 55
safakgrupelektrik@gmail.com • safakgrup@safakgrup.net • www.safakgrup.net

ÇOLAKO⁄LU ELEKTRON‹K
Elektrik Malzemeleri, Dijital Uydu Sistemleri, Telefon Aksesuar Sat›fl›, TV, Uydu Tamiri, TL Yükleme

Yortan Pazar› Yenice / KARABÜK • Tel: 0370 776 50 31 • Gsm: 0531 377 92 68
Sanayi Cad. Sanayi Han. A Blok No: 23/34 Ulus / ANKARA

Tel: 0312 310 11 56 – 310 11 25 • Fax: 0312 310 11 57





‹STANBUL’DAN KUTU ‹LAN VERMEK ‹STEYENLER
Gsm: 0530 303 49 42 

AKPINAR ELEKTR‹K PANO SANAY‹
Pano ‹malat› Montaj› ve Toptan Elektrik Malzemeleri

Bankalar Caddesi Yan›kkap› Sokak Ortaklar ‹fl Han› No:15/1 Karaköy/‹STANBUL

Tel: +90.212.255 0922 • Fax: +90.212.255 0922 
Gsm: +90.532.578 7736 • akpinarpano@gmail.com

TÜRER ELEKTR‹K 
PLAN-PROJE-TES‹SAT-TAAHHÜT-KUMANDA PANOLARI-TOPTAN PERAKENDE MALZEME SATIfiI

Siemens-Schneider Electric- Prysmian Kablo-Panosonic V‹KO-Audio-Hes Kablo-Philips
Kavac›k Okul Caddesi No: 19/B Beykoz/‹stanbul

T e le f a x: 0216 425 00 73-331 16 48 •  Gsm: 0532 772 29 50
e - m a i l : t u r e r @ t u r e r e l e k t r i k . c o m •  r e s u l @ t u r e r e l e k t r i k . c o m

fiANLI ELEKTR‹K
M‹CROKON KONDANSATÖRLER‹ GENEL SATICI • KONDAfi KONDANSATÖRLER‹ 

YETK‹L‹ BAY‹‹  EDE KONDANSATÖRLER‹ YETK‹L‹ SATICI 
*Daimi Devre Kondansatörleri *Motor ‹lk Hareket Kondansatörleri *Güç Kondansatörleri *Bobinaj Malzeme l e r i

Bankalar, Okçumusa Caddesi Menevfle ‹flhan› No. 22/133  Karaköy / ‹STANBUL
Tel: 0212 361 30 80 - 361 30 81 •    Fax: 0212 361 30 82

TAFLAN ELEKTRON‹K VE
OTOMASYON S‹STEMLER‹ 

Okçumusa Cad. Menevfle ‹fl Han› No: 20/140 Kat: 1 Karaköy / ‹STANBUL
Tel: 0212 235 01 89 – 235 45 65 • Fax: 0212 235 77 28
adil@taflanelektronik.com • www.taflanelektronik.com

R‹MSAN ELEKTR‹K Kablo ve Fifl San.

Keçecipiripafla Mah. U¤ur Sok. No: 18 Hasköy ‹STANBUL
Tel: 0212 254 19 77 • Fax: 0212 238 98 25

Gsm: 0533 415 94 74 • r i m s a n k a b l o @ h o t m a i l . c o m

RADYOPANÇ 
Merkez: Bereketzade Mah. fiair Ziya Pafla Cad. No: 36 34420 Karaköy/Beyo¤lu/‹stanbul

Tel: +90(212) 244 41 20 - 293 31 17 - 292 47 83/84 • Faks: +90(212) 252 26 99 
fiiflli fiube: Merkez Mah. Kaz›m Orbay Cad. No:72 34381 Bomonti/fiiflli/‹stanbul

Tel: +90 212 246 09 80-248 99 23-343 05 82/83 • Faks: +90 212 241 61 08 
satis@radyopanc.com.tr • radyopanc@radyopanc.com.tr • www.radyopanc.com.tr

Seslendirme Sistemleri-CCTV
Kamera Sistemleri-H›rs›z Alam

Sistemleri-Yang›n Alarm
Sistemleri- Projeksiyon Sistemleri-

Emek Kablo Ürünleri-Hemflire
Ça¤r› Sisitemleri-Sahne Ayd›nlat-

ma ve Seslendirme Sistemleri-‹kaz
Lambalar› ve Siren Çeflitleri-
Apartman ve Villa Görüntülü

Görüntüsüz Diafon Sistemleri-
Vitec Güvenlik Sistemleri-Tekofaks
Panasonic Bayi-Yamaha ve Jamo

Ev Sinema Sistemleri

ELEKTRON‹K C‹HAZLARI VE
MALZEMES‹ T‹C. A.fi.

Kompanzasyon Panolar›  
fiantiye Panolar› 

Otomasyon Panolar› 
Orta Gerilim Panolar› 

‹malat ve Montaj› Yap›l›r. 
Ayr›ca 

Kompanzasyon 
Panolar›n›n 

Ayarlamas› Garantili 
Olarak Yap›l›r.



ABONE FORMU / SUBSCRIPTION FORM

/ / / / / / / ABONE FORMU / / / / / / /

/ / / / / / FATURA B‹LG‹LER‹ / / / / / /

ABONE FORMU / SUBSCRIPTION FORM
SEKTÖRE B‹R ADIM DAHA YAKIN OLMAK ‹Ç‹N

AfiA⁄IDAK‹ FORMU DOLDURUNUZ…
FILL IN THE BLANKS COMPLETELY IN THE SUBSCRIPTION

FORM. SEND FORM AND BANK DETAILS VIA FAX.

ABONE BAfiLANGIÇ SAYISI …………………....................………… ABONE B‹T‹fi SAYISI …………………....................………

ELEKTR‹K Perpa (ELEKTR‹K-ELEKTRON‹K-OTOMASYON-ENERJ‹-MAK‹NA-KONTROL S‹STEMLER‹)

DERG‹S‹'NE ………………....................………… SAYISINDAN ‹T‹BAREN 12 AY ABONE OLUYORUM.

ABONEL‹K BEDEL‹ OLAN 100 TL+KDV'yi (HCS YAYINCILIK MATBAACILIK ORG. T‹C. LTD. fiT‹. G A -

RANT‹ BANKASI Hesap Numaras›: 459-6294879 IBAN:TR06 0006 2000 4590 0006 2948 79 / K U V E Y T T Ü R K

BANKASI Hesap Numaras›: 239-8713029 IBAN:TR63 0020 5000 0087 1302 9000 01) Y A T I R D I M .

ABONE KAYDIMIN YAPILARAK DERG‹M‹N HER AY AfiA⁄IDAK‹ ADRES‹ME GÖNDER‹LMES‹N‹ R‹CA EDER‹M.

ADI / SOYADI:………………....................…....................……… D. TAR‹H‹ VE YER‹: ………..………....................…………

F‹RMA ADI: ………………....................………...........................… M E S L E ⁄ ‹ / G Ö R E V ‹: ……………..…....................…………

DERG‹ TESL‹M ADRES‹: ………………....................…………………………....................……………………...……....................……

………………....................…………………………....................…………………………....................…………………………....................……….............…

………………....................…………………………....................…………………………....................…………………………....................……….............…

POSTA KODU: ………………....................………...........................… fiEH‹R: ……………….....................………...........................…

TELEFON (EV): ………………....................………...........................… (‹fi): ………………..............................………...........................…

FAX: ………………....................……….........................................................… WEB: ……………….........................………...........................…

E-MA‹L: ………………....................………...........................…………………....................………...........................…………………....................…

PERPA T‹CARET MERKEZ‹ A BLOK KAT 5 NO. 283  OKMEYDANI - ‹STANBUL / TÜRK‹YE
Tel:0212 320 11 38 •  Fax: 0212 320 11 37 •  Gsm: +90 530 303 49 42

www.elektrikperpadergisi.com  •  info@ elektrikperpadergisi.com

•ELEKTR‹K •AYDINLATMA 

•ELEKTRON‹K •OTOMASYON •ENERJ‹ 

•MAK‹NA •KONTROL S‹STEMLER‹



BURSA-‹ZM‹R’DEN KUTU ‹LAN VERMEK ‹STEYENLER
Gsm: 0530 303 49 42 

AKIM ELEKTR‹K
Elektrik, Tesisat, Taahhüt, Pano, Otomasyon

Gazc›lar Cad. Takunyac›lar Sok. No: 7/A Osmangazi / BURSA
Tel&Fax: 0224 253 83 26 • Gsm: 0533 686 58 49

Yavuzselim Mah. Samanl› Cad. No: 82/2 Y›ld›r›m / BURSA
muhammed_veysel_16@hotmail.com

AFACAN ELEKTR‹K
Gazc›lar Cad. Do¤an Bey Sok. No:15/B, Osmangazi

Merkez/BURSA
Tel: 0224 25116 62 • Fax: 0224 251 16 63

afacan@afacanelektrik.com.tr

‹NFORM & ÖZD‹SAN ELEKTRON‹K
Kesintisiz Güç Kaynaklar›, Otomasyon Sistemleri ve Mühendislik Hizmetleri

M e r k e z : Aleaddin Bey Mah. 633. Sok. Nilüfer Ticaret Merkezi 2.Bölge Otomasyon Plaza No: 42 BURSA
Tel: 0224 443 26 50 • Fax: 0224 443 23 75 • Gsm: 0530 513 47 99
fiube: ESK‹fiEH‹R Tel: 0222 220 87 98-99 • Fax: 0222 220 83 99

uturkoglu@informozdisan.com • www.informozdisan.com 

HUZ-EL ELEKTR‹K
Elektrik Malzemeleri ve Pano Çeflitleri

Gazc›lar Cad. No: 167 Osmangazi / BURSA

Tel: 0224 254 67 74 – 256 54 52 • Fax: 0224 253 87 49 • Gsm: 0532 252 60 10

e-mail.huzelelektrik@hotmail.com • www.huzelelektrik.com

T.T. ALPER AYDINLATMA
Ar›za-Bak›m Onar›m-Led Ayd›nlatma-Büro Ayd›naltma-Fabrika Otomasyon

Alacamescit Mah. Okçular Sok. Yeni Okçular ‹fl Merkezi No: 13 Osmangazi / BURSA

Gsm: 0532 668 61 10 • 0532 653 75 40

GÜLERYÜZ ELEKTRON‹K
Yeni Adresimizde Hizmetinizdeyiz

1203/4 Sok. No: 11/C Yeniflehir / ‹ZM‹R

Tel&Fax: 0232 458 48 85-86-87 Gsm: 0533 571 45 11





‹STANBUL’DAN KUTU ‹LAN VERMEK ‹STEYENLER
Gsm: 0530 303 49 42 

KABLO ‹MALAT
‹stasyon Mah. Baraj Yolu Mevki Kümesi No: 20 Veliçeflme OSB Çorlu / TEK‹RDA⁄

Tel: 0262 674 38 95-96 • Fax: 0282 674 38 94
Sat›fl Pazarlama Merkezi: Okçumusa Cad. Gölda¤› ‹fl Merkezi No: 2/406 Karaköy / ‹STANBUL

Tel: 0212 251 40 83 • Fax: 0212 249 83 00
bilgi@kablo.com • www.kablo.com

ANKA PATENT
Patent & Dan›flmanl›k Hizmetleri

Okçumusa Cad. Midilli Sok. Gölda¤› ‹fl Merkezi No: 2 Kat: 2 D: 201-202 Karaköy / ‹STANBUL
Tel: 0212 243 44 70 • Fax: 0212 243 44 77 • Gsm: 0532 426 73 44

bilgi@calismaizin.com • www.ankapatent.com • www.calismaizin.com

NET ELEKTRON‹K
fierit Led, Modül Led, Power Led, P10 Modül Panel

Kemankefl Mah. Yemiflçi Hasan Sok. Melek Han No: 5 D: 20 Karaköy / ‹STANBUL

Tel&Fax: 0212 249 01 46 • Gsm: 0532 544 85 97

netelektronik2013@gmail.com

EMPAfi ELEKTR‹K
Elektrik Motorlar›, Hidrafor Çeflitleri, Dalg›ç Pompalar›, Jeneratörler, Kalorifer Pompalar›, Radyatör Çeflitleri, Benzinli, Dizel

ve Elektrikli Su Pompalar›, Kombi, Do¤algaz Sobas›, Kalorifer Kazanlar›, fiofben ve Termosifonlar, Benzinli ve Dizel
Motorlar, ‹nflaat Makinalar›, Varyatör ve DC Motor, Redüktörlü Motorlar, Aspiratör ve Körük Çeflitleri

Tünel Cad. No: 50/A Karaköy / ‹STANBUL
Tel: 0212 293 37 55 – 251 37 05 – 249 60 38 • Fax: 0212 251 37 05 – 252 28 48

empas01@yahoo.com • www.hidroforcu.com

TU⁄RA KABLO
Emekyemez Mah. Semt Deve Dikeni Sok. Kavak ‹fl Han› No: 2 Kat: 3/38 Beyo¤lu / ‹STANBUL

Tel: 0212 235 12 13-14 • Fax: 0212 235 12 15 • Gsm: 0506 889 20 03

info@tugrakablo.com.tr • huseyin@tugrakablo.com.tr • www.tugrakablo.com.tr

EREN ELEKTRON‹K
Seslendirme Sistemleri ‹malat, Pazarlama, Her Türlü Amplifikatörler, Preamplifikatörler, Mikserler,

Hoparlörler, Yabanc› Dil Laboratuar Sistemleri ve Malzemesi ‹malat› ve Pazarlamas›

Bankalar Cad. Yan›kkap› Sok. Sefer Kaptan ‹flhan› No: 31/34-38 Karaköy / ‹STANBUL

Tel&Fax: 0212 255 39 50 – 253 93 56 • erenelectronics@gmail.com









E K N ‹ K / T E C H N I C A L

E
nergy Saver, otel odalar›nda aç›k unutulan veya çal›fl›r
halde b›rak›lan klima, ayd›nlatmalar gibi elektrikli cihazla-
r›n bofl yere çal›flmas›n› engellemek ve enerji tasarrufu

sa¤layarak gereksiz yere yüksek fatura ödemenin önüne geç-
mek üzere tasarlanm›fl bir çözümdür. Günümüzde enerji tasar-
rufunun gereklili¤i göz önünde bulundurularak farkl› yaflam
alanlar›nda da kullan›l›r ve tercih edilir hale gelmifltir.

Energy Saver kullan›ld›¤› yerlerde enerjinin tek bir noktadan
kolayca kontrol edilebilmesini sa¤lamaktad›r. Energy Saver,
anahtarl›k veya ak›ll› kart ile bütün ev ve otel odalar›nda d›flar›
ç›karken geride çal›fl›r halde b›rak›labilecek cihazlar›n ve ayd›n-
latmalar›n enerjisini keserek güvenlik ve tasarruf sa¤lar. Bu sa-
yede çal›fl›r halde unutulan elektrikli cihazlar, yanarken unutabi-
lece¤imiz ayd›nlatmalar ve çal›fl›r halde b›rakabilece¤imiz kli-
malar›n tüketece¤i enerjiden tasarruf sa¤larken, cihazlar›n de-
netimsiz çal›flmas›ndan kaynaklanabilecek hasarlara karfl› da

güvenlik sa¤lar. Özellikle oda say›lar›n›n fazla oldu¤u otellerde,
tek bir oda için az›msanabilecek harcamalar toplamda önemli
bir tüketim oluflturmaktad›r. Örnek olarak otellerde s›kça yafla-
nabilen konulardan biri balkon kap› ve pencerelerinin aç›k unut-
mas›d›r. Kap› ve pencerelere yerlefltirilen anahtarlama eleman-
lar› ile Energy Saver ba¤lant›s› yap›larak kliman›n ortam› ›s›tmak
ya da so¤utmak için çal›flt›r›ld›¤› zamanlarda aç›k b›rak›lan kap›
ya da pencereyi alg›lamas› sa¤lanabilir. Böylece oda harici yer-
lerin gereksiz ›s›t›lmas›n› ya da so¤utulmas›n› önlemek için
Energy Saver kliman›n çal›flmas›n› keser ve gereksiz enerji sar-
fiyat› yap›lmas›n›n önüne geçer.

Energy Saver Kontrol Ünitesi projelendirilirken dikkat edil-
mesi gereken önemli ayr›nt›lar bulunmaktad›r.

Dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri Energy
Saver Kontrol Ünitesinin bir elektriksel koruma eleman› olmad›-
¤›d›r. Kullan›m amac› olarak yönetmeliklere ve standartlara uy-

Energy Saver

T
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gun olarak tasarlanan Energy Saver kontrol üniteleri sadece ay-
d›nlatma ve klimalar›n kontrolü amac› ile kullan›lmal›d›r. Priz lin-
yeleri kesinlikle ayd›nlatma linyeleri ile birlikte Energy Saver rö-
lesi üzerinden birlikte tek ç›k›fl üzerinden geçirilmemelidir. V‹KO
Energy Saver ürünleri, 16A olarak beyan edilmektedir, bu de¤e-
rin üzerinde bir kullan›m afl›r› yük olaca¤› için uygun de¤ildir.
16A’in üzerinde kullan›m gerektiren alan varsa, ki 16A üzerinde
ihtiyaç duyulan alanlarda mutlaka priz linyelerinin kontrolü
amaçlanm›flt›r, mutlaka tesisat olarak gerekli elektriksel koruma
elemanlar› kullan›lmas› önerilir. Bu, iç tesisat yönetmelikleri ile
de belirlenmifl bir zorunluluktur.  Buna uyulmamas› durumunda
röle ünitesi üzerinden geçirilen priz linyelerine ba¤lanabilecek
olan elektrikli cihazlar›n kullan›m› ile beyan edilen yük miktar›n›n
üzerinde bir ak›m röle üzerinden geçebilecektir. Afl›r› yük alt›n-
da kullan›lan röle ünitelerinde fonksiyon hatalar› ve afl›r› ›s›nma-
dan kaynakl› birçok sorunla karfl›lafl›lmas› kaç›n›lmaz olacakt›r.
Prizlerin kontrolünün de Energy Saver Kontrol Ünitesinden ya-
p›lmas› isteniyor ise oda içi mevcut yük durumu ve oda içi olu-
flabilecek maksimum yük durumu belirlenerek, belirlenen yük
miktar›na karfl› koyabilecek de¤erde kontaktör kullan›lmal›d›r.
Energy Saver Kontrol Ünitesi bir fazl› ve üç fazl› sistemlerde uy-
gun kontaktör ve röle ile birlikte kullan›ld›¤›nda yük kontaktör
üzerinde kontrol edilir ve Energy Saver Kontrol Ünitesi ile kon-
taktör anahtarlan›r. Kontaktör üzerinde de priz ve ayd›nlatma
devrelerinin kontaklar› ayr›larak ba¤lant›s› yap›l›r. Bu flekilde ya-
p›lan ba¤lant›da, röle ünitesi kontaktörün kontaklar›n› kontrol
eden bir anahtar görevi üstlenir. Ba¤lant›s›n›n yap›ld›¤› tüm ala-
n›n kontrol edilmesini ve enerji tasarrufunun güvenli bir flekilde
yap›lmas›n› sa¤lar.

Energy Saver Kontrol Ünitesi üç ana parçadan
o l u fl m a k t a d › r .

1- Ak›ll› Kart, Anahtarl›k (anahtar ile birlikte kullan›lan aparat)
2- Röle ve kullan›ma göre ilave olarak Kontaktör

3- Y u v a
Energy Saver kullan›ld›¤› alan ve e¤er varsa onunla birlikte

kontrol edilmesi gereken farkl› sistemler göz önünde bulundu-
rularak seçilir ve üretimi bu hususlar dikkate al›narak yap›l›r. Bu
sebeple V‹KO Energy Saver ürün gam› içerisinde üç farkl› çal›fl-
ma prensibine dayanan çözümler bulunmaktad›r.

B u n l a r ;
Standart Tip Energy Saver;
Standart tip Energy Saver anahtar ile aç›lan kap› kilitleri ile

birlikte kullan›l›r. Anahtarl›k diye adland›r›lan içerisinde yuvaya
yerlefltirildikten sonra manyetik alan oluflmas›n› sa¤layan siste-
me sahip aparat, istendi¤inde kap› anahtar›na kolayca tak›labi-
lir ve birlikte kullan›l›r. Kap› aç›ld›ktan sonra anahtarl›k Energy
Saver yuvaya yerlefltirilerek kullan›ld›¤› alanda enerjinin aktif ha-
le getirilmesini sa¤lar.

220 Volt Mekanik Switch’li Energy Saver;
Tek fazla ya da Üç fazla beslenen sistemlerin kontrolü için

tasarlanm›fl olan Energy Saver sistemidir. Mekanik Switch,
anahtar mant›¤› ile çal›fl›r. Yuvaya yerlefltirilen kart sonras› kon-
taktörün anahtarlanmas›n› sa¤layarak faz kontrolü yapar. Kredi
kart benzeri ak›ll› kart ile birlikte çal›fl›r. Sistem uygulama s›ra-
s›nda kontaktör seçimi önemli olup tek fazl› ve üç fazl› sistem-
ler için uygun kontaktör seçilerek çal›flmas› sa¤lan›r.

RFID Energy Saver;
RFID Energy Saver sistemi radyo frekans›n› kullanarak çal›-

flan sistemdir. RFID kart ve kart okuyucudan meydana gelir.
RFID kart radyo frekans› kullan›larak yap›lacak olan haberlefl-
meye izin veren antenden meydana gelir. Kart içerisinde bulu-
nan anten radyo frekans›n› kullanarak okuyucu ile haberleflme
imkân› sa¤lamaktad›r. Yuva içerisinde bulunan okuyucu yuva-
ya yerlefltirilen kart sayesinde sistemin enerjilendirilmesini sa¤-
lar. ‹ki tip RFID haberleflme kontrolü ile çal›flan Energy Saver
ünitesi V‹KO ürün gam› içerisinde bulunmaktad›r.

B u n l a r ;
Düflük frekans aral›¤›nda çal›flan 125 kHz Energy Saver yu-

va ve yüksek frekans bant aral›¤›nda çal›flan 13,56 MHz Energy
Saver yuvad›r.

ENERGY SAVER RÖLE S‹STEM‹;
V‹KO Energy Saver Rölelerin tamam› 16A yük beyan›na sa-

hiptir. V‹KO röleler sistemde oluflabilecek ar›zay› alg›layarak
sistemin devre d›fl› kalmas›n› sa¤layan By-Pass sistemi saye-
sinde kullan›ld›klar› alan›n enerjisiz kalmas›n› önlemekte siste-
me direk enerji geçifl imkân› sa¤lamaktad›rlar. Bu sayede her-
hangi bir ar›za durumunda kullan›ld›klar› alan›n enerjisiz kalma-
s›n› önlemektedirler. Rölelerin üzerinde bulunan manyetik kap›
ve pencere kontaklar› sayesinde, ortamda çal›flan ‹klimlendir-
me sisteminin kap› veya pencere aç›ld›¤›nda sistemi besleyen
enerjiyi keserek gereksiz enerji sarfiyat›n›n yap›lmas›n› engeller.

Röleler üzerinde bulunan kapal› ve aç›k kontaklar sayesin-
de her tür VRV ‹klimlendirme sistemi ile uygun olarak çal›fl›rlar.

T
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ANADOLU’DAN KUTU ‹LAN VERMEK ‹STEYENLER 
Gsm: 0530 303 49 42 

DO⁄Ufi ELEKTR‹K
ELEKTRON‹K  S‹NYAL‹ZASYON  MAK‹NE  ‹Nfi.  SAN.  ve  T‹C.  LTD.  fiT‹.

Mesudiye Mahallesi 5113 Sokak No: 42/C MERS‹N

Tel: 0324 337 2 9 4 3 p b x • F a x: 0324 337 2 9 4 6

Mesudiye Mah.5124

Sok.No: 3  MERS‹N

SAN. T‹C.LTD.fiT‹.
Osmaniye Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvar› No: 209/C MERS‹N

Tel: 0324 323 34 30 (Pbx) • Fax: 0324 323 34 31 • Gsm: 0532 716 54 00

www.cinelektrik.com • info@cinelektrik.com

UYUM ELEKTR‹K        
Merkez: Yurt Mah. A. Türkefl Blv. No:210 (Mavi Blv. Kavfla¤›)  ADANA
fiube: Yurt Mah. Mavi Bulvar Groseri Bitifli¤i Burak Apt. Alt› No: 2   ADANA

Tel: 0322 228 53 53 Pbx • Fax: 0322 225 14 68   •   Gsm: 0533 818 53 11
web:www.uyumelektrik.com   •   e-mail:uyum@uyumelektrik.com

AYDINLATMA ‹NfiAAT TAAHHÜT T‹C.LTD.fiT‹. 
Merkez: Cemal Gürsel 

Cad.No:19 Seyhan/ADANA

Tel: 0322 351 79 32
351 79 62 - 359 75 21   
Fax: 0322 35149 41

fiube: Huzurevleri Mah.Mavi

Blv.No:82/A Çukurova / ADANA

Tel: 0322 224 40 51-224 40 52    
Fax: 0322 224 40 57

www.canelectric.com
info@canelectric.com 

Te l :  0324 336 52 40  • Fax:  0324 337 19 18
k a r a a l p e l e k t r i k @ h o t m a i l . c o m

ELEKTR‹K ‹Nfi. 
TAAH. T‹C.LTD.fiT‹.



‹STANBUL-‹ZM‹R’DEN KUTU ‹LAN VERMEK ‹STEYENLER
Gsm: 0530 303 49 42 

‹DEL OTOMASYON
Emekyemez Mah. Okçumusa Cad. Vizyon Çarfl›  

No: 14/204 Karaköy / ‹STANBUL

Tel: 0212 297 43 35 • Fax: 0212 235 69 91i • nfo@idelotomasyon.com 

YILMAZLAR ELEKTR‹K
Makita, Hitachi Elektrikli Ev Aletleri, Festool

Merkez: Tersane Cad. Abdulsellah Sok. No: 9 Karaköy / ‹STANBUL
Tel: 0212 297 15 02 – 297 15 03 • Fax: 0212 297 15 04

fiube: Alt›nflehir Mah. Ac›su Cad. Azra Sok. No: 3/A Ümraniye/ ‹STANBUL
Tel: 0216 508 23 53 • Fax: 0216 508 23 53

info@yilmazlarservis.com • dudulu@yilmazlarservis.com • www.yilmazlarservis.com

ÖNER T‹CARET
Perflembe Pazar› Cad. Bak›r Sok. Öner Han No: 5 Kat: 1 Karaköy / ‹STANBUL

Tel: 0212 254 66 21 • Fax: 0212 254 84 77 • Gsm: 0541 314 51 68 0535 314 51 68

S‹EM OTOMASYON
Siemens, Kael, Cem Da¤, Bemis, Sigma

1203/9 Sok. No: 8/1 Yeniflehir / ‹ZM‹R

Tel: 0232 469 49 00 • Fax: 0232 469 49 43 • Gsm: 0555 964 55 13

bahri.koklu@siem.com.tr • www.siem.com.tr







ANADOLU’DAN KUTU ‹LAN VERMEK ‹STEYENLER 
Gsm: 0530 303 49 42 

RATECH GÜVENL‹K TEKNOLOJ‹LER‹
Üçüncü Gözünüz www.ratechcctv.com

Karagöz Mah. Karanfil Sk. No.19 fiahinbey-Gaziantep/TÜRK‹YE

Tel: + 9 0 3 4 2 2 3 2 2 7 8 9 - 2 2 0 1 8 9 1
G s m : + 9 0 5 3 2 5 0 4 7 5 9 2

GAZ‹ EKOL AYDINLATMA
Mücahitler Mahallesi 12 Nolu Sokak No: 8/5    fiehit Kamil / Gaziantep

Tel: 444 63 27- 0342 323 14 15  Faks: 0342 323 14 15
Gsm: 0532 138 32 89

e-mail: gazi@urfaekol.com.tr

AKIM 82 ELEKTR‹K PANOLARI & POSTA KUTULARI
Karagöz Mahallesi Bedesten Sokak No. 3/A  fiahinbey / GAZ‹ANTEP

Telefax: 0342 230 48 00 • Gsm: 0544 230 48 00
www.akim82pano.com • A K I M 8 2 E L K P A N O L A R I @ h o t m a i l . c o m

POZ‹T‹F ELEKTR‹K
Karagöz Mahallesi Boza¤a Sokak No:7  GAZ‹ANTEP

Tel: 0342 231 93 33  •  T e l e f a x : 0342 220 01 73
p o z i t i f e l e k t i r i k @ h o t m a i l . c o m

toptan elektrik malzemeleri san. ve tic.

MRK: KARAGÖZ MAHALLES‹ TORUN SOKAK NO: 23   fiAH‹NBEY / GAZ‹ANTEP
DEPO: KARAGÖZ MAHALLES‹ TORUN SOKAK NO: 13   fiAH‹NBEY / GAZ‹ANTEP

WEB: www.yildizelektirik.com.tr     MA‹L: info@yildizelektirik.com.tr     TEL: 0342 230 92 78 - 220 64 45      FAX: 0342 232 00 15

‹pekyolu Üzeri Dedeman Kavfla¤› No.74   K›z›ltepe / MARD‹N

Tel: 0 (482) 312 86 11  •  Fax: 0 (482) 312 32 54
lazersanelektrik@hotmail.com  •  www.lazersanelektrik.com









ANADOLU’DAN KUTU ‹LAN VERMEK ‹STEYENLER 
Gsm: 0530 303 49 42 

“Aydınlığın Gülen Yüzü”

SAYAÇ, PANO & ARAÇ TAK‹P S‹STEMLER‹
TOPTAN & PERAKENDE ELEKTR‹K MALZEMELER‹

FAB. ‹Nfi. KOMPANZASYON & KUMANDA PANOLARI
Akçekale Yolu No.72  fiANLIURFA  

Tel: 0414 315 34 54 • Faks: 0414 316 36 01
www. ivaelektrik.com.tr • ivaelektrik@hotmail.com

ELEKTROMEKAN‹K S‹STEMLER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹.

DESAN ELEKTR‹K
Gamak Elektrik Motorlar› ve Yedek Parçalar›-HES –ER‹KO⁄LU Emaye Bobin

Telleri- Dalg›ç Bobin Teli ve Bobinaj Malzemesi
Zafer Caddesi Zafer ‹flhan›  Alt› No: 6/C  fianl›urfa 

Tel: 0 414 315 98 99 Cep: 0 543 638 28 60-0535 329 28 60-0542 596 21 37
Web: www.desanelektrik.com  •  e-mail: desanelk@hotmail.com

Yeni Hal Pazar› Do¤u Cephesi 128.(Vatan) Sok. No:165  fi.URFA
Tel: 0414 313 38 38   •  Fax: 0414 316 38 38

e-mail:info@millielektrik.com  www.millielektrik.com

fiANLI‹MAJ E L E KT R ‹ K
SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.

Merkez: Diyarbak›r Yolu Üzeri Gap Bulvar› 4003. Sk Do¤an Apt. Alt› No.1 Karaköprü/fi.URFA • Tel: 0414 347 74 77
fiube: Atatürk Blv. Stat Sok. Karakoyunlu Apt. Alt› No: 10/D Haliliye/fi.URFA • Tel: 0414 314 86 89

KÖKSAN TRAFO
Da¤›t›m Transformatörleri  •  50-2500 kVA Da¤›t›m Transformatörleri ‹malat›

Evren Sanayi Sitesi 1.Cadde 9.Sokak No: 25  fi.Urfa  
Tel&Fax: +90 414 357 61 78  •  Gsm: 0542 808 87 27

e-mail: koksantrafo@hotmail.com

M‹LL‹ ELEKTR‹K   MKE Digital Sayaçlar› Bölge Bayii
ELEKTROMED Digital Sayaçlar›

Bölge Bayii 

SUR‹YE VE IRAK'A 
TOPTAN KABLO SATIfiI



ANADOLU’DAN KUTU ‹LAN VERMEK ‹STEYENLER 
Gsm: 0530 303 49 42 

ÜSTÜN SAN w w w . u s t u n s a n . c o m . t r
ELEKTR‹K METAL ‹Nfi. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.

OG-AG Panolar› • Kumanda Panolar› • Sulama Panolar› • Otomasyon Panolar›
LEGRAND - FEDERAL - S‹GMA YETK‹L‹ BAY‹‹ - EDAfi VE TOK‹ ONAYLI

‹skenderpafla Mah. E¤ri Sok. No: 91 D‹YARBAKIR
Tel: 0412 228 94 67  •  Fax: 0412 228 61 31  •  ustunsanpano@hotmail.com

ELEMENT PANO SAN.
ELEMENT MÜHEND‹SL‹K ELEKTR‹K VE ELEKTRON‹K ‹Nfi.MAK.MED.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.

Her Türlü Montajl› Montajs›z Elektrik Panosu (Eski AKSAN Pano) Elektrik ve Otomasyon Projeleri.

Adres: Peyas Mah. Urfa yolu Kantar Kavfla¤› B.Azizo¤lu Sitesi A/98 Alt› Kayap›nar / D‹YARBAKIR

Tel: 0412 237 81 79 •  Fax: 0412 224 0087 • element.muhendislik@gmail.com

Merkez: Ali Emiri 3.Sokak No:19/C Yeniflehir / D‹YARBAKIR
Gsm: 0532 392 41 61 - 0412 257 41 61

fiube:Selahaddin Eyyubi Blv. Peyas Mahallesi 292.Sokak
Diyarpark 1 Sitesi E Blok Alt› Ticari 1 Kayap›nar / D‹YARBAKIR

selsan2121@hotmail.com • Tel: 0412 297 41 61

AK ELEKTR‹K
TEKN‹K ELEKTR‹K MALZEMELER‹ OTOMASYON  •  TOPTAN VE PERAKENDE SATIfiI TAAHHÜT

Aliemiri 4. Sokak No: 3/C  Yeniflehir / D‹YARBAKIR
Tel: 0412 223 44 88 • Fax: 0412 223 44 77  • Gsm: 0533 611 10 08

GÖKMEN ELEKTR‹K 
Faliyet Alan›: Elektrik Ve Güvenlik Sistem l e r i

Nihat GÖKMEN Gsm:  0532 224 68 29
Alt› Ok Mah. 606 Sok. No.9 Bismil D‹YARBAKIR

SEL-SAN
E L E K T R ‹ K

AS ELEKTR‹K
Gülabibey Mah. ‹nönü Cad.No:119 / B   ÇORUM

Tel: 0364 225 25 22   • GSM: 0532 798 06 86








