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YOU CAN DO THAT

Emerson akıllı pnömatik çözümler, makine performansını artıran eyleme 
geçirilebilir bilgiler sunarak operasyonlarınızı dijital olarak dönüştürmenize yardımcı olur. Pnömatik 
sistemlerinizdeki basınçlı hava ve tüketim verilerinizi analiz ederek, sızıntıları anında tespit etmenizi 
sağlıyoruz. Bu da bakım verimliliğini artırmaya ve makinelerin duruş süresini, enerji israfını ve emisyonları 
azaltmaya yardımcı oluyoruz. Uygulaması kolay ölçeklenebilir çözümlerimizin, sorunlarınızı nasıl ele aldığını 
öğrenmek için aşağıdaki adresimizi ziyaret edebilirsiniz: Emerson.com/AVENTICS 

Pnömatik sistemimdeki hava kaçakları enerji 
harcıyor ve makinemin performansını etkiliyor. 
Onları hızlı bir şekilde tanımlayabilen sürekli bir 
izlemeye ihtiyacım var.
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Her işin başı sağlık!

Merhaba sevgili okurlarımız! Covid-19  Pandemi sürecinde ve yaşanan 
sıkıntılardan dolayı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizden de birçok 
organizasyonlar, etkinlikler iptal edildi veya bilinmez tarihlere ertelendi.
Çarklar yavaşladı ve yeni normaller başladı. Beş-on yıl sonrası için 
yapılan öngörüler yeni normallerle yaşamaya başlandı. Dünyada, 
uzaktan çalışma, dijitalleşme, bulut bileşim, sanal gerçeklik, nesnelerin 
interneti, İnsansız fabrikalar gibi Endüstri 4.0 bileşenlerine hızlı bir 
geçişin yaşanmasına tanık olacağız. Bu süreci iyi planlayan üreticiler, 
fabrikalar, firmalar ve ülkeler sahip olacakları yeni üretim ilişkileriyle 
ayakta kalma mücadelesinde başarılı olabilirler.

Asıl bu süreç bize ve tüm dünyaya; hayati önem taşıyan ilaca, gıdaya, 
suya ulaşabilir, sürdürülebilir ve kendi kendine yetebilir olmasını yeniden 
öğretmiştir.

Bu yeni normalde bilime ve akla uyanlar ile uymayanlar arasında çok 
hızlı değişen tablolar gördük. İnsanlığın karşılaştığı bir sınav yaşandı 
ve benzer sınavlar dünya var oldukça yaşanmaya devam edecektir. 
Bu süreçte doğa, çevre, bilim, akıl, insanlık, ve yaşam; bize yeniden 
korumayı, korunmayı, fedakarlığı ve yeniden paylaşmayı öğretti. Bu 
fedakarlıkta en büyük değeri yaratan ve bu uğurda hayatını feda 
eden sağlık emekçilerini, bilim insanlarını saygıyla, minnetle anıyoruz. 
Kaybettiğimiz bu güzel insanlar ışıklar içinde uyusun. Devri daim olsun.
Unutmayalım ki, gidenlere çok şey borçluyuz. Fakat biz yaşananlardan 
ne dersler çıkardik bilemiyorum. Zaman her şeyi gösterecektir.

Biz de her işin başı sağlık dedik; bilimi ve aklı desteklemek için 
çalışmalarımızı Mart başı, Nisan, Mayıs ve Haziran ayının sonuna kadar 
şirketimizi tatil ettik. Ve tedarikçilerimizi (matbaacımızı, dağıtımcımızı) 
korumak için hazır olan dergilerimizi ve baskılarımızı da yapmadık. Zor 
bir karardı ama bu bir sorumluluktu, yapmak zorundaydık. Yapılan 
görüşmelerde, en büyük desteği her zaman hakları saklı kalacak 
olan abonelerimizden, okurlarımızdan ve reklamları ile destek olan 
firmalarımızdan aldık. Tabii ki, kızanlar da oldu takdir edenler de. Şartlar 
bunu gerektirdi, yapmaya çalıştık. 1 Temmuzda bu dönemi evden 
çalışarak yeniden uzatmaya karar verdik. Ara verdiğimiz bu dönemde 
yeni sayımızı da Temmuz, Ağustos olarak hazırladık.

Sağlıklı güzel günlerde yeni sayılarımızla görüşmek dileğiyle.

Saygı ve sevgilerimle.
Turan Türkmen
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Kompakt ve ağır hizmet redüktörümüz NGV:  
AGV‘niz için mükemmel redüktörü bulmanızın  
ideal temeli. Gereksinimleriniz ne olursa olsun, 
ister standart isterse özel redüktör, size ideal 
redüktör çözümümüzü sunuyoruz.

REDÜKTÖR
ÇÖZÜMÜMÜZ:
AGV’NİZ GİBİ
KİŞİYE ÖZEL.

+  Yüksek radyal yükler için ideal
+  Mükemmel yer tasarrufu 

+  %95’ten fazla verim
+  1 adet veya daha fazlasını  

     sipariş edebilirsiniz
+  Mükemmel fiyat-performans oranı
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HABERLER

■ TAKIMTEZGAHIOTOMASYONUNDASTÄUBLI
ROBOTDAYANIKLILIĞI

■ ABBVECOVARIANT,ROBOTIK
ÇÖZÜMLERINEENTEGREYAPAYZEKA(AI)
KULLANIMIIÇINIŞORTAKLIĞIYAPIYOR.

ÜRÜN ve UYGULAMALAR
44

■ ABB,enyeniakıllıodakontrolcihazınınlansmanı
ilehızlanıyor

■ YeşilŞirketMitsubishiElectricÇevreHedeflerini
Büyüttü

■Masdaf’ınYüksekTeknoloji“PompaTestStandı”
FaaliyeteGeçti

■ ABBRobotik,dijitalhizmetlerimüşterilerinin
üretimineyardimciolmakiçinücretsizsunuyor

■ Avrupa“dijitalendüstrisi”ResesyonBekliyor
DevletDesteğiAvrupalıveTürkŞirketlerIçin
Öncelik

■ GELECEĞINFABRIKALARIIÇINYENILIKÇI
OTOMASYONÇÖZÜMLERI

■ TürklerDevJetMotorunuToplantıOdasına
Sığdıracak!TürkGirişimŞirketi;Holoporterile3
BoyutluGörüşmeTeknolojisineImzaAttı

■ PANDEMIMESAISINDEKIILAÇENDÜSTRISINDE
“CANVEMALGÜVENLIĞI”

■ ÜlkemizinEnBüyükBağımsızBTGüvenliğiDijital
Etkinliği‘’IDCTürkiyeFutureofTrust’’18Haziran
2020’deGerçekleşti

■ LegrandGrup,dahayeşilbirdünyaiçinBirleşmiş
MilletlerKüreselIlkelerSözleşmesi’ninYeni
Bildirgesinideimzaladı!

■ ELİMKO 
E-PR-110 SERİSİ KAĞITSIZ KAYIT VE 
KONTROL CİHAZI

■ WİLO
Wilo’danatıksutransferiiçinyerli
üretimsistem

■ HES KABLO
Ülkemiziçinüretmeyedevamediyoruz.

■ KOLLMORGEN
Düşükvoltajiçindeuygun:KOLLMORGEN
yenimotorjenerasyonunugeliştiriyor

■ Universal Robots
UniversalRobots,ConnectionDays’ekatıldı

48
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METAL İŞLEME MAKİNALARI 
SEKTÖR RAPORU 
■ SEKTÖRÜNGELIŞIMIveTEMELGÖSTERGELER

■ TÜRKIYE’DEÖLÇMEVEKALITEKONTROL
EKIPMANLARININDIŞTICARETI

■ METALIŞLEMESEKTÖRÜNÜNANALIZI
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“Metal İşleme Sektörümüz”
İçin yaptığımız çalışmalarda; 
Takım Tezgahları Sanayici ve 
İşadamları Derneği(TİAD), TUİK, 
İlgili sektör kuruluşlarından der-
lediğimiz çalışmayı yayınlama-
ya çalıştık. Öncelikle sektö-
rün temsilcisi TİAD’ın hazırladı-
ğı; Haziran 2020 tarihli “Türkiye 
Takım Tezgahları ve Aksesuarları 
Sektör Raporu 2020”ye bakıyo-
ruz. Raporda önemli tespitler yer 
almakta.

10

METALİŞLEMEMAKİNALARI
SEKTÖRRAPORU
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SEKTÖRÜN GELİŞİMİ ve TEMEL GÖSTERGELER

ABD ile Çin arasında başlayan ticaret savaşları ve
bunutakibenülkelerinkorumacılıkpolitikalarınede-
niyledünyasanayisektörü2018yılınınikinciyarısın-
dabelirginşekildeyavaşlamayabaşlamıştı.Özellikle
ABD’ninbaştaAvrupa veÇin’den ithal edilenmal-
lara gümrük vergisi uygulamaadımları ile başlayan
süreçveIngiltere’ninAB’denayrılmasısüreciileilgili
belirsizlikler, finansal piyasalarda oynaklığı artırdı
ve endüstriyel üretiminin ekonomik görünümünü
bozmayabaşladı.Dış ticaretteki korumacı tedbirler
en çok ihracat payını artırmaya yeni yeni başlamış
ülkelerin sanayi sektöründe genel bir yavaşlamaya
yol açtı. Türkiye’nin ekonomik dengesi de stabil
olmadığından iç talep bu dengesizliği karşılamada
yeterli olmadı. Bu sebeple 2019 yılının ilk 3 çeyre-
ğindeTürkiyeekonomisibüyükbirdaralmayaşadı.
Sonçeyrektedengelemeadımlarıvefinansalsaldı-
rılara karşı yapılan müdahalelerinin etkisiyle pozitif
birbüyümeyakalandıvetoparlanmasürecinegirildi.
Tümbuetkilersonucunda2019yılınıgenelekono-
midebinde9’luk,imalatsanayindeiseyüzde2’likbir
daralmailekapattık.2019’damilligelir,2018’egöre
yüzde5,2düşüşgösterdivekişibaşımilligelir9.632
USD’den9.127USD’yedüştü.

Ancak, Aralık 2019’da Çin’de başlayan ve dünya
çapında halen yayılmaya devam eden Koronavirüs
Salgını (COVID-19) nedeniyle imalat sanayindeki
küresel tedarik zincirinde problemler yaşanmaya
başladı. Bunun etkileri nedeniyle dünya ticaretinin
ancak 2022’de normale dönebileceği tahmin edili-
yor.

Türkiye ekonomisine Sabit Fiyatlarla GSYH veri-
leri doğrultusunda baktığımızda, 2018 yılının son
çeyreğinde başlayan ve 2019 yılının ilk yarısında
artarakdevamedenekonomikgerilemevebununla
birlikte etkisi oldukça hissedilen GSYIH’teki düşüş
2019 yılının ikinci yarısında uygulanan ekonomik
iyileştirme paketlerinin desteği ile biraz olsun den-
gelendi.AncakbudengelemeTürkiye’ninekonomik
durumununegatifgörünümdenkurtarmayayetmedi.
YılortalamasındagenelGSYIHyüzde0,9ve imalat
sanayiyüzde2oranındaküçüldü.Ekonomikduruma

altkırımlarıdagörebildiğimizHarcamalarYöntemiyle
GSYIH verileri doğrultusunda bakıldığında, Takım
Tezgahlarıvemakina imalatısektörlerininde içinde
yeraldığıGayrisafiSabitSermayeOluşumupayıson
3yıldırolduğugibi,2019’dadaazaldı.2018’egöre
sabit sermaye oluşumunda yüzde 3,8’lik bir düşüş
gerçekleşmiştir.

SEKTÖRÜN GELİŞİMİ ve TEMEL GÖSTERGELER 

Sektör Üretiminde Gelişmeler

Sanayi üretim endeksinde yıllık ortalama değişime
bakıldığında, 2019 yılında en büyük düşüş yüzde
6 ile Makine ve Ekipman Imalatı’nda (28) gerçek-
leşmiştir. Takım tezgahlarının imaları, bakım ve

onarımındaisedurumnispetendahaiyiolup,düşüş
yüzde 1-2 aralığında gerçekleşmiştir. Metal Işleme
MakinalarıImalatı(28.41)üretimendeksdeğeri,son
3 yıla bakıldığında 2019’un dördüncü çeyreğinde
134,5ileenyüksekseviyesini,2017’ninbirinciçey-
reğinde94ileendüşükseviyesinigörmüştür.2019
yılında hem genel imalat sanayi hem de makine
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imalat sanayine toplu olarak bakıldığında küçülme
yaşandığıgörülmektedir.

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı:

Imalat sanayi ve makine imalatının son 3 yıldaki
Kapasite Kullanım oranlarına baktığımızda, genel
imalat sanayi genelde yatay bir seyir izledi ve
2019yılındaortalamayüzde75,9olarakgerçekleşti.
Makine imalat sanayinde ise yaklaşık yüzde 10’luk
bir düşüş yaşandı. Makine imalat sanayinin 2019
yılı ortalama kapasite kullanımı yüzde 68,1 olarak
gerçekleşti. Spekülatif kur atakları ve küresel eko-
nomidekigelişmelerindeetkisiyle2018yılınınikinci
yarısındabaşlayandüşüşeğilimi2019yılınınortala-
rınakadarhızladevametti.Normalşartlardagenel
imalatsanayinegörekapasitekullanımıdahayüksek
seyredenmakineveekipmanimalatı2018’inortala-
rındaciddişekildedüşüşegeçti.Imalatsanayisinde
iyileşmeveatakyapılabilmesi içindevlettarafından
ciddişekildedesteklenmesi,GSYIH’inartışageçme-
si için kapasite kullanımınıngelişmiş vegelişmekte
olan ülkelerde olduğu gibi yüzde 80-85 aralığına

getirilmesigerekmektedir.

Yurt İçi Üretici Fiyatlarındaki Gelişmeler.

MetalIşlemeMakinalarıImalatı(28.4)YurtIçiÜretici
FiyatEndeksi(YI-ÜFE)ortalamaolarak,2019yılında
yüzde 16,7 artış gösterdi. Metal işleme makineleri
imalatı açısından son 3 yılın endeks ortalamaları
karşılaştırıldığında,genelimalatsanayinegöreyüzde
15,1 ve makina imalat sanayine göre yüzde 29,3
daha yüksek gerçekleşmiştir. Bu veriler sektörün
çoğunlukladövizbazlıolangirdilerindekifiyatartış-
larının2019yılındayurt içifiyatlarınadayansıdığını
göstermektedir. Bu artışta hem döviz kurlarında
yaşanan artışın hem de kapasite kullanımındaki
düşüşnedeniyleyaşananmaliyetartışınınetkisinet
şekildegözlemlenmektedir.

Metal Makine Sektördeki İşletme Sayıları.

TÜIK iş istatistiklerine göre, sektör genelinde faa-
liyet gösteren firmaların 2015-2019 arasındaki 5
yıllık dönemdeki sayısı grafikte verilmektedir. 2018
ve 2019 yılı verileri yaklaşık olarak hesaplanmıştır.

Son 2 yılda hem üretimde hem de ticarette genel
bir durağanlık yaşansa da yüksek teknolojili Takım
Tezgahlarınaolanihtiyacımızarttıkça,bumakinaların
üretimivetedarikialanındafaaliyetgösterenfirmala-
rındaçokbüyükbirdeğişimolmamıştır.

İşletme Ciroları ve Üretim Değeri

Metal işleme Makinalarının Imalatı (28.41), Diğer
Takım Tezgahlarının Imalatı (28.49) ve Takım
Tezgahlarının Toptan Ticareti (46.62) alt sektörleri;
ciro,üretimdeğerivekatmadeğeroluşumuaçısın-
dan karşılaştırıldığında, yatırımın üretime ve ciroya
dönüşmesi anlamında verimliliği en yüksek olan
sektör Metal işleme Makinalarının Imalatında ger-
çekleşmiştir.

İstihdam ve İstihdamda Gelişmeler

Metal Işleme Makinalarının Imalatı, Diğer Takım
Tezgahları Imalatı ve Takım Tezgahlarının Toptan
TicaretialanlarındatoplamistihdamTÜIK iş istatis-
tiklerinegöre2015yılından2019yılınakadaryakla-
şıkolarakaynıseviyelerdekalmıştır.

Sektördegirişimbaşınaortalama istihdamoldukça
düşüktür. Imalatçı firma girişimlerinde 2019 yılında
sektörortalamasıolarakişletmebaşınaistihdam10
kişidir. Firma başına istihdam oranı özellikle Takım
Tezgahlarınıntoptanticaretialanındafaaliyetgöste-
renfirmalarda(5)dahadadüşüktür.

Sektöristihdamendeksinebakıldığında,son2yılda
ciddibirdüşüşyaşandığıgözlemlenmektedir.

Çalışan Kişi Başına Üretim

Son 3 yılın ortalamasına bakıldığında Makina ve
Ekipman Imalatı (28) ve Makina ve Ekipmanların
Kurulumu ve Onarımı (33) alanlarında çalışan kişi
başına üretim endeksi, Imalat Sanayi (C) endeks
değerlerindendahadüşükdüzeylerdedir. 2019yılı-
nınbirinciçeyreğinde imalatsanayigenelindeciddi
bir düşüş yaşanmış olsa da yılın son çeyreğinde
toparlanmayaşanmışve2018yılıdeğerleriyakalan-
mıştır.

Çalışılan Saat Başına Üretim

2019 yılı ortalama endeks değerine göre Imalat
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Sanayi (C)veMakinaveEkipmanImalatı (28)alan-
larında çalışılan saat başına üretim endeks değe-
rinde yaklaşık yüzde 1 artış yaşanırken,Makina ve
Ekipmanların Kurulumu ve Onarımı (33) alanında
yüzde 4’lük bir düşüş yaşanmıştır. Bu veri üzerin-
den, kişi başına üretim az da olsa artış göstermiş
olsa da yaşanılan ekonomik dalgalanma nedeniyle
işletmelerin finansal önlemlerde ilk olarak makine
yatırımı ve be makinelerin bakımlarından kısıntıya
gittiğigörülmektedir.

Brüt Maaşlardaki Gelişmeler

Makineimalat,kurulum,bakımveonarımsektörleri,
hizmet üretimi, inşaat gibi sektörlere nazarandaha

yüksekbilgi,beceriveyetkinliğesahipnitelikliper-
sonelileçalışılmayıgerektirmektedir.BudurumBrüt
Ücret-MaaşEndeksiincelendiğindedeaçıkçaorta-
yaçıkmaktadır.EndeksdeğerindenhemTürkiye’de
üretilen hem de ithal olarak ülkemize gelen maki-
nelerin kurulumu ve onarımı işlerini gerçekleştiren
çalışanların değerlendirmesinde özellikle 2019’da
açıkça ortaya çıkmıştır. Makina ve Ekipmanların
KurulumuveOnarımı(33)alanında2019yılındaBrüt
Ücret-MaaşEndeksiyüzde27,9artışgöstermiştir.

Metal İşleme Sektöründe Ar-Ge Faaliyetleri

Makine ve ekipman imalatı sektöründe hemAr-Ge
harcamaları hem de çalışan sayılarını son 5 yıllık

dönemiçinincelediğimizdeçokciddibirartışolduğu
görülmektedir. Son 5 yılda Ar-Ge harcamalarında
yüzde 218’lik bir artış gerçekleşmiş ve 1,1 Milyar
TLseviyesineyükselmiştir.Ar-Geçalışanısayısında
da yüzde 34’lük bir artış gerçekleşmiş ve istihdam
6.985kişiyeulaşmıştır.

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI DIŞ TİCARETİ VE 
ÜRETİMİ

Türkiye’nintoplamihracatı2016’danbuyanaartarak
devametmektedir.Bueğilimle ihracat2019yılında
yüzde2,1’likartışla171,5milyarABDDolarıseviyesi-
neulaşmıştır.Son5yılınortalamasındaihracat1565
milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Ithalata
baktığımızdadalgalıbirseyirolduğunugörmekteyiz.
2019 yılında ithalat yüzde 9,1 düşüş göstermiş ve
202,7milyarABDDolarıseviyesinegerilemiştir.Son
5yılınortalamasındaithalat213,1milyarABDDoları
olarak gerçekleşmiştir. Ihracatın ithalatı karşılama
oranıyüzde85ileenyüksekseviyesineulaşmıştır.

2009 yılında yaşanan resesyonun ardından Takım
Tezgahları ihracatı büyüme eğilimi göstermiştir.
TakımTezgahları ihracatı,son5yılınortalamasında
510milyonABDDolarıolarakgerçekleşmiştir.Takım
tezgahlarının ithalat durumuna baktığımızda, 2011
ve2012yıllarındabüyükartışyaşansada,ardından
düşüşeğilimiyaşanmıştır.2019yılındaithalatyüzde
17,4 düşmüş ve ihracatın ithalatı karşılama oranı
önceki senelere göre artarak yüzde 69 olarak ger-
çekleşmiştir.

Takım tezgahlarının üretiminde ise, TÜIK, Modern
Machine Shop ve Gardner Intelligence verileri göz
önünealınarakyapılantahminihesaplamalarlaorta-
yakonulmuştur.2019yılındaTürkiye’nin takımtez-
gahları üretimi yüzde 1’lik gerileme ile 748 milyon
ABDDolarıolarakgerçekleşmiştir.Son5yılınorta-
lamasında iseüretim724milyonABDDolarıolarak
gerçekleşmiştir.

TakımtezgahlarınınTürkiyedışticaretindekipayının
son 5 yıldaki ortalamasına bakıldığında, ihracatta
dış pazar değişimlerine bağlı olmakla birlikte orta-
lamabinde3,3payalırken,ithalattabinde4,5paya

sahiptir.Sektörün toplamTürkiye ihracat ile ithalatı
içindekipaylarınavemaddideğerlerinebakıldığında
ithalatabağımlılıkaçıkçaortayaçıkmaktadır.Ancak,
bunarağmenTakımTezgahlarıtümüretimveimalat
sanayi için kilit rolde olduğundan havacılık, savun-
ma,otomotiv,beyazeşya,medikalvekalıpçılıkgibi
ana sanayilerde yarattığı çarpan etkisiyle Türkiye
ihracatına 2019 yılında21milyarABDDoları, civa-
rındakatkısağlamıştır.Sağlananbukatkıhergeçen
yılartarakdevametmektedir.

Takım Tezgahlarında İhracat

Türkiye’nin sonbeşyıldaki takım tezgahları toplam
ihracatından en yüksek pay alan ülke 164 milyon
ABDDolarıileABD(%6)olmuştur.Türkiye’ninson5
yıldakitakımtezgahıihracatınınyüzde51’i15ülkeye
gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin 2019 yılı takım tezgahı ihracatı değer-
lendirildiğinde ABD 35 milyon ABD Doları (%6) ile
birinci sırada yer almaktadır. Türkiye’nin 2019’daki
takımtezgahı ihracatınınyüzde54’ü15ülkeyeger-
çekleşmiştir.

Takım Tezgahlarında İthalat

Türkiye’nin sonbeşyıldaki takım tezgahları toplam
ithalatındaenyüksekpayalanülke1,04milyarABD
Doları(%21)ileAlmanyaolmuştur.Türkiye’ninson5
yıldakitakımtezgahı ithalatınınyüzde89’u10ülke-
dengerçekleşmiştir.

Türkiye’nin2019yılıtakımtezgahıithalatıdeğerlen-
dirildiğindeAlmanya169milyonABDDoları(%21)ile
birinci sırada yer almaktadır. Türkiye’nin 2019’daki
takım tezgahı ihracatının yüzde 87’si 10 ülkeden
gerçekleşmiştir.

Makine Tiplerine Göre Dış Ticaret 

Maddelerin Aşındırılarak Işlenmesine Yönelik
Makinalar(GTIP8456)

Lazerilekesme,plazmailekesme,sujetiveelektro/
tel erozyon gibi makine tiplerinin yer aldığı grupta
son 4 yılda ihracat fazlası verilmeye başlanmıştır.
Bumakinegrubuyüzde95oranında ihracat fazlası



18

ENDÜSTRİ OTOMASYONDOSYA / METAL İŞLEME MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİ OTOMASYON DOSYA / METAL

vermektedir. Ancak ihracat fazlası verilmeye baş-
lanması ile birlikte adet başına ihracat değerinde
çok ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Türkiye’nin dünya
çapında bilinirliği yüksek olan markalarının ürettiği
lazer, plazma kesme makinaları bu sınıf içerisinde
yeralmaktadır.

Metal İşlemeye Mahsus İşleme Merkezleri  
(GTİP 8457)

şleme merkezi ve transfer tezgahı gibi metal işle-
meyemahsus ve yüksek teknolojiye sahipmakine
tipleribugruptayeralmaktadır.Bumakinegrubunda
üretimyetersizliği vehavacılık, savunma,otomotiv,
medikal gibi ana sanayilerin talep ettiği hassasi-
yet değerleri nedeniyle Türkiye net şekilde ithalata
bağımlıdır. Ihracat tutarları ithalatla karşılaştırıldı-
ğındagözardıedilecekkadardüşükdüzeylerdedir.
2019 yılında bumakine tipinde yüzde 96 oranında
dış ticaret açığı verilmiştir. Ayrıca adet başı ticaret
değerlerinebakıldığındadaaradakifarkbarizşekilde
ortayakonulmaktadır.

Metal İşlemeye Mahsus Torna Tezgahları  

(GTİP 8458)

Torna tezgahları ve tek seferde çoklu operasyon
gerçekleştirebilen tornalama merkezleri bu grupta
yeralmaktadır.BumakinegrubundaTürkiye’ninnet
şekilde ithalata bağımlılığı bulunmaktadır. Ihracat
tutarlarıithalatlakarşılaştırıldığındagözardıedilecek
kadar düşük düzeylerde kalmaktadır. 2019 yılında
bu makine tipinde yüzde 93 oranında dış ticaret
açığıverilmiştir.Ayrıcaadetbaşıticaretdeğerlerine
bakıldığında da aradaki fark bariz şekilde ortaya
konulmaktadır.

Talaş Kaldırarak Delme, Frezeleme vb. Takım 
Tezgahları (GTİP 8459)

Derin/hızlı delik delme, kılavuz çekme makineleri,
frezetezgahlarıbugruptayeralmaktadır.Bumakine
grubunda Türkiye’nin ithalata bağımlılığı bir miktar
iyileşsedehalendevametmektedir.2019yılındabu
makine tipinde yüzde 64 oranında dış ticaret açığı
verilmiştir.Ayrıcaadetbaşıticaretdeğerlerinebakıl-
dığında, ithalat değeri stabil seyretse de ihracatta
son3yıldaciddibirdeğerdüşüşüyaşanmaktadır.
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Parlatma, Çapak Alma, Taşlama vb. Tezgahlar 
(GTİP 8460)

Taşlama, takım bileme, honlama ve lepleme gibi
hassas işleme tezgahları bu grupta yer almaktadır.
Bumakine grubunda son yıllarda birmiktar iyileş-
me olsa da Türkiye’nin ithalata bağımlılığı devam
etmektedir.2019yılındabumakinetipindeyüzde77
oranındadışticaretaçığıverilmiştir.Ayrıcaadetbaşı
ticaretdeğerlerinebakıldığında, ithalatdeğeristabil
seyretse de ihracatta son 3 yılda ciddi bir değer
düşüşüyaşanmaktadır.

Vargel, Yiv Açma, Broş, Dişli Açma, Testere vb. 
Tezgahlar (GTİP 8461)

Vargel, broş, dişli açma ve testere tezgahları bu
gruptayeralmaktadır.Bumakinegrubunda,özellik-
le testere tezgahları alanındaTürkiye’ninüretimi iyi
durumagelmektedir.2019yılındabumakinegrubu
ilkdefayüzde28oranındaihracatfazlasıvermiştir.

Dövme, Çekiçleme, Kesme, Taslak Çıkarma vb. 
Tezgahlar (GTİP 8462)

Abkant,Panç,Giyotintezgahlarıvepreslerbugrupta
yeralmaktadır.BumakinegrubundaTürkiye’ninüre-
timioldukçaiyidurumdadır.2019yılındabumakine
grubuyüzde77oranındaihracatfazlasıvermiştir.

Metalleri ve Sermetleri Talaş Kaldırmadan İşleyen 
Makinalar (GTİP 8463)

Boru, profil ve tel bükmemakinaları bu grupta yer
almaktadır.BumakinegrubundaTürkiye’ninüretimi
ihtiyacı karşılayacakseviyededeğildir. 2019yılında
bumakinetipindeyüzde66oranındadışticaretaçığı
verilmiştir.

TAKIM TEZGAHLARININ DÜNYADA DIŞ 
TİCARETİ, ÜRETİMİ VE KULLANIMI 

Takım Tezgahlarının Dünyadaki Dış Ticareti.

TakımTezgahları,SITCRev4(StandardInternational

TradeClassification)sınıflamasında73kodualtında
yeralmaktadır.Busınıflandırmada,GTIPuygulama-
sına göre farklılıklar bulunmasına karşın sektörün
dünya ticareti konusunda bilgi vermesi açısından
önemlidir.DışTicaretverilerini raporedenülkelerin
verilerinden oluşan UN COMTRADE veri tabanına
göresektörünson5yıldakiortalama ihracatı80,16
milyarABDDoları, ithalatı 79,34milyarABDDoları
olarak gerçekleşmiştir. Dünya ticaretinde ihracat
ve ithalat rakamlarının farklı olması büyük ölçüde
ihraç eden ve ithal eden ülkelerin gümrük giriş ve
çıkış beyanları arasındaki sapmalardan kaynaklan-
maktadır.2019yılıverilerininTürkiye’dedahilbirçok
ülkeninverilerinibildirmemişolmasınedeniyle2019
yılıdeğerlendirmeyedahiledilmemiştir.

TakımTezgahlarıIhracatındaSon5YılınDurumu

Kaynak: United Nations, UN Comtrade Database
(SITCRev4,ÜrünKodu:73)

2014ve2018yıllarıarasındabeşyıllıktoplamdünya
ihracatının yüzde 59’u Almanya (%19), Japonya
(%15),Çin(%9),Italya(%8)veABD(%8)tarafından
gerçekleştirilmiştir.Diğerbirdeyişledünyanıntakım
tezgahıihtiyacınınbüyükkısmı5ülketarafındankar-
şılanmaktadır.Türkiye’ninihracatıisedünyagenelin-
deyüzde1’likpayasahiptir.

TakımTezgahlarıIthalatındaSon5YılınDurumu

2014 ve 2018 yılları arasında beş yıllık toplam
dünyaithalatınınyüzde44’üÇin(%16),ABD(%13),
Almanya (%7), Hindistan (%3), Rusya (%3) ve
Türkiye(%2)tarafındangerçekleştirilmiştir.Çin,ABD
veAlmaya dünya genelinde hem ihracatçı hemde
ithalatçıkonumdadır.

Dünya ithalatındaki paylar açısından 2017 yılı, beş
yıllık ithalat sonuçlarıyla karşılaştırıldığındaABD’nin
ithalatının artmaya başladığı görülmektedir. Dünya
ithalatında ilk beş sırayı Çin (%16), ABD (%14),
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Almanya(%7),Hindistan(%3)veRusya(%2)oluş-
turmuştur. Türkiye’nin 2017 yılı ithalatı yüzde 2
olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı ithalatı değerlen-
dirildiğinde, Hindistan’ın payının artması ile birlikte
sonbeşyılortalamasınagöreneredeyseaynışekilde
gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 2018 yılı dünya ihra-
catınınyüzde44’üÇin(%15),ABD(%13),Almanya
(%7), Hindistan (%4), Rusya (%3) ve Türkiye (%2)
tarafındangerçekleştirilmiştir.

Takım Tezgahları Üretiminde Dünya Sıralaması 

Kaynak:GardnerIntelligence

2018 yılında takım tezgahları üretimindeki deği-
şimlere baktığımızda Hindistan, Italya, Avusturya,
BirleşikKrallıkveIsviçre’deciddibirartışınolduğunu
söyleyebiliriz.Bunakarşındünyanınüretimdeviolan
Çin’degözlegörülürbirdüşüşyaşanmaktadır.

Takım Tezgahları Kullanımında Dünya Sıralaması

2018yılındakitakımtezgahıkullanımoranlarınabak-
tığımıza,üretimdeolduğugibiHindistanveItalya’da
ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Italya’da devlet
tarafından 2017 ve 2018 yılları için uygulamaya
alınan yüksek teknolojili makine yatırımı yapılması
durumundasağlananKDVvehızlandırılmışamortis-
mansayesinde,kullanımciddiorandaartışgöster-
miştir.Türkiye ise,ekonomideyaşananbelirsizlikler

ve döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle yatırımlar
azalmış,budurumkullanımaolumsuzolarakyansı-
mıştır.Türkiye,dünyakullanımsıralamasında ilk15
ülkearasınagirememiştir.

TÜRKİYE’DE TAKIM TEZGAHLARINDA 
KULLANILAN KESİCİ TAKIMLARIN DIŞ TİCARETİ

MetalişlemeyemahsuskesicitakımlarınTürkiye’deki
ticaret miktarları belirlenirken, sektör firmalarının
görüşlerialınarak,ençokticaretiyapılanürünlerele
alınmıştır. Hesaplamalar yapılırken kullanılan GTIP
numaralarıileihracatveithalatdeğerleriburaporda
verilmiştir.

Takım tezgahlarında kullanılan kesici takımların
Türkiye’deki son 5 yıllık ihracatına baktığımızda,
yıllar arasında dalgalanmalar yaşansa da ortalama
kilogrambaşı14,2ABDDolarıdeğeriletoplam83,8
milyonABDDolarıcivarındagerçekleşmiştir. Ithalat
isegününşartlarınaveihtiyacagöredeğişiklikgös-
termekte olup son 5 yılın ortalamasında 22,2 ABD
Doları kilogram değeri ile toplam 192 milyon ABD
doları olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı göz önüne
alındığında, bir önceki yıla göre, ihracatta yüzde
8,2’liartışyaşanmışve91milyonABDDolarıolarak
gerçekleşmiştir. Ihracat kilogram değeri 13 USD
olmuştur.Ithalattadayüzde2,7’likbirartışyaşanmış
ve214,8milyonABDDolarıolarakgerçekleşmiştir.

Ithalatkilogramdeğeriise21USDolmuştur.

Kesici Takım İhracatı

Türkiye’nin 2015 ve 2019 yılları arasında beş yıl-
lık kesici takım ihracatının yüzde 57’si Almanya
(%27), Ispanya (%10),Fransa (%9),Rusya (%6)ve
Polonya’ya(%5)gerçekleştirilmiştir.

Kesici takım ihracatı açısından 2019 yılında pazar
payı değişimleri olsa da ilk 5 ülke değişmemiş-
tir. 2019’da kesici takım ihracatının yüzde 52’si
Almanya (%30), Ispanya (%9),Rusya (%7), Fransa
(%3)vePolonya’ya(%3)gerçekleştirilmiştir.

KesiciTakımIthalatı

Türkiye’nin 2015 ve 2019 yılları arasında beş yıllık
kesici takım ithalatının yüzde72’siAlmanya (%28),
Çin (%15), Japonya (%12), Güney Kore (%9) ve
Italya’dan(%8)gerçekleştirilmiştir.

Kesici takım ihracatı açısından 2019 yılında pazar
paylarındaGüneyKore’ninciddibiryükselişibulun-

maktadır. Ancak ilk 5 ülke değişmemiştir. 2019’da
kesici takım ithalatının yüzde72’siAlmanya (%25),
Güney Kore (%17), Çin (%15), Japonya (%9) ve
Italya’dan(%6)gerçekleştirilmiştir.

TÜRKİYE’DE TAKIM TEZGAHLARIN DA 
KULLANILAN TUTUCU TAKIMLARIN DIŞ 
TİCARETİ

MetalişlemeyemahsustakımtutucularınTürkiye’deki
ticaret miktarları belirlenirken sektör firmalarının
görüşlerialınarak,ençokticaretiyapılanürünlerele
alınmıştır. Hesaplamalar yapılırken kullanılan GTIP
numaralarıileihracatveithalatdeğerlerineburapo-
run“Tablolar”kısmında (Tablo19veTablo20)yer
verilmiştir.

Takım tezgahların da kullanılan takım tutucuların
Türkiye’deki son 5 yıllık ihracatına baktığımızda,
benzer değişimler yaşandığı görülmektedir. Son 5
yılınortalamasındaihracat10,8ABDDolarıkilogram
değeri ile 53,5 milyon ABD doları, ithalat 42 ABD
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Dolarıkilogramdeğeriile119milyonABDdolarıola-
rakgerçekleşmiştir.2019yılıgözönünealındığında
ihracattabiröncekiyılagöreyüzde9,7ve ithalatta
yüzde5,3düşüşyaşanmıştır.

Takım Tutucu İhracatı

Türkiye’nin 2014 ve 2018 yılları arasında beş yıllık
tutucu takım ihracatında, ithalatta da olduğu gibi
Almanya yüzde 44 ile en yüksek paya sahip ülke
konumundadır. Israil yüzde 3 payla ikinci, Polonya

yüzde 2 patla üçüncü sıradadır. Ihracatın yüzde
51’i ise diğer ülkelere gerçekleşmiştir. Türkiye’nin
2015ve2019yıllarıarasındabeşyıllıkkesici takım
ihracatının yüzde 52’si Almanya (%43), Israil (%3),
Italya (%2), Isviçre (%2) veRusya’ya (%2) gerçek-
leştirilmiştir.

Tutucu takım ihracatı açısından 2019 yılında pazar
payları neredeyse aynı kalmıştır. 2019’da tutucu
takımihracatınınyüzde53’üAlmanya(%40),Isviçre

(%4), Israil (%3), Italya(%2)veRusya’ya(%2)ger-
çekleştirilmiştir.

Takım Tutucu İthalatı

Türkiye’nin 2015 ve 2019 yılları arasında beş yıllık
tutucutakımithalatınınyüzde72’siAlmanya(%40),
Italya (%14), ABD (%6), Çin (%6) ve Japonya’dan
(%6)gerçekleştirilmiştir.

Tutucu takım ithalatı açısından 2019 yılında pazar
payları neredeyse aynı kalmıştır. 2019’da tutucu

takım ithalatının yüzde 74’ü Almanya (%44), Italya
(%10), ABD (%6), Çin (%7) ve Japonya’dan (%7)
gerçekleştirilmiştir.

TÜRKİYE’DE ÖLÇME VE KALİTE KONTROL 
EKİPMANLARININ DIŞ TİCARETİ

ÖlçmevekalitekontrolekipmanlarınınTürkiye’deki
ticaret miktarları belirlenirken sektör firmalarının
görüşlerialınarak,ençokticaretiyapılanürünlerele
alınmıştır.
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Imalatsanayindekullanılmaktaolanölçmevekalite
kontrol ekipmanlarının Türkiye’de 2019 yılındaki
ihracatı binde3’lük artışla 69,1milyonABDDoları,
ithalatı iseyüzde9,2’likdüşüşle465,6milyonABD
dolarıolarakgerçekleşmiştir.Kilogrambaşınadeğer
olarakbakıldığındaihracatveithalatarasındayakla-
şık2,5kat farkbulunmaktadır. Ihracattakikilogram
değeri28ABDDolarıikenithalatta82ABDdolarıdır.

Ölçme ve Kalite Kontrol Ekipmanları İhracatı

Ölçmevekalitekontrolekipmanları ihracatı ithalata
göreoldukçadüşükseviyelerdedir.Ihracatınithalatı
karşılamaoranı2019yılındayüzde15seviyelerinde
kalmış ve ihracat 69,1 milyon ABD Doları olarak
gerçekleşmiştir.Gerçekleşenihracathemçokdüşük
seviyelerde kalmaktadır hem de yoğunlaştığı belirli
ülkeleroldukçakısıtlıdır.

Imalatsanayindekullanılmaktaolanölçmevekalite
kontrolekipmanlarınınihracatıaçısından2019yılın-

dapazarpaylarıdağınıkdurumdadır.2019’daölçme
vekalite kontrol ekipmanlarının yüzde32’si Fransa
(%11), Almanya (%7), Birleşik Krallık (%7), Rusya
(%4)veABD’ye(%3)gerçekleştirilmiştir.

Ölçme ve Kalite Kontrol Ekipmanları İthalatı

Türkiye’nin 2015 ve 2019 yılları arasında beş yıl-
lık imalat sanayinde kullanılmakta olan ölçme ve
kalite kontrol ekipmanlarının ithalatının yüzde 65’i
Almanya (%26),Çin (%15),ABD(%11), Italya (%7)
veJaponya’dan(%6)gerçekleştirilmiştir.

Imalatsanayindekullanılmaktaolanölçmevekalite
kontrolekipmanlarınınithalatıaçısından2019yılında
pazarpaylarıneredeyseaynıkalmıştır.2019’datutu-
cutakımithalatınınyüzde64’üAlmanya(%28),Çin
(%12),ABD(%10),Italya(%7)veJaponya’dan(%7)
gerçekleştirilmiştir.

TÜRKİYE’DE TAKIM TEZGAHLARI İLE İLGİLİ 
DİĞER MAKİNELERİN DIŞ TİCARETİ

Imalatsanayindekullanılmaktaolan,fakattakımtez-
gahları ve tamamlayıcı ekipmanları sınıflarında yer
alamayan3boyutluyazıcılar (eklemeli imalatmaki-
neleri), sanayi tipi robotlar,shrinkmakineleri,ultra-
sonikkaynakmakineleri,yüzeyparlatmamakineleri,
telsarımmakineleribusınıflamaaltındatoplanmıştır.
Bu sınıflamanın Türkiye’de 2019 yılındaki ihracatı
yüzde9,5’likartışla39,7milyonABDDoları,ithalatı
ise yüzde 27,5’lik düşüşle 118 milyon ABD Doları
olarak gerçekleşmiştir. Kilogrambaşına değer ola-
rakbakıldığındaihracatve ithalatarasındayaklaşık
2katfarkbulunmaktadır.Ihracattakikilogramdeğeri
13ABDDolarıikenithalatta23ABDDoları’dır.

Takım Tezgahları ile İlgili Diğer Makinelerin İhracatı

Ilgili diğer makinelerin ihracatı ithalatın yüzde
33,7’sinikarşılayabilmektedir.Son5yılınortalaması
31,6milyonABDDolarıseviyesindedirveortalama

ihracatkilogramdeğeri12,6ABDdolarıolarakger-
çekleşmiştir.

Ilgili diğer makinelerin 2019 yılındaki ihracatının
yüzde 45’i 10 ülkeye gerçekleştirilmiştir. 2019’daki
toplam ihracat 39,7milyonABDDoları olarak ger-
çekleşmiştir.Ihracattakikilogramdeğeriise13ABD
Dolarıolmuştur

Takım Tezgahları ile İlgili Diğer Makinelerin 
İthalatı

Türkiye’nin 2015 ve 2019 yılları arasında beş yıllık
ilgili diğer makineleri ithalatının yüzde 68’i Italya
(%23), Almanya (%15), Çin (%11), Japonya (%11)
veFransa’dan(%8)gerçekleştirilmiştir.

Ilgili diğer makineler ithalatı açısından 2019 yılın-
da pazar paylarında küçük değişimler olmuştur.
2019’da ilgili diğer makine ithalatının yüzde 66’sı
Japonya (%18), Italya (%17), Almanya (%15), Çin
(%9)veFransa’dan(%7)gerçekleştirilmiştir.
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MetalIşlemeSektörümüzüngeneldurumuverilerini
KocaeliSanayiOdası’nınAğustos2016tarihli“Metal
IşlemeSektörüAnalizRaporu”ndanalıntılıyoruz:

“Metal işleme sektörü giderek küreselleşmekte,
küresel ölçekli firmalar ve firma birlikleri oluşmak-
tadır. Teknolojiyi geliştirmede, kullanmakta, marka
oluşturmada ve özgün ürün üretiminde firmaların
‘küresel’vizyonlarıdevreyegirmekte,giderekreka-
betçivesürdürülebilirkaynaklar ilesektördevarlık-
larınısürdürmektedirler.

Malzeme ve yarı mamul alımlarında hacimler ve
çeşitlilikbuküreseleğilimlernedeniylegiderekart-
maktadır.Yurtdışındametalişlemesektörüyüksek
hacimli,değişken,kişiselleşmetrendiyüksektalep-
leriyerinegetirmeküzeregiderekartanbirtempoda
sondereceprofesyonelceyönetilentedarikzincirleri
ileçalışmaktadırlar.

Dünyadaki tüm küresel eğilimler ve sonuçlarının
tamamendışındaÇinayrıbirunsurolarakdeğerlen-
dirilmelidir.Çinherşeydenönceçokbüyükbirham

maddeithalatçısıveüreticisikonumundadır.Dolayısı
ileÇin’demetalimalatsektöründekihertürlüdaral-
mavegenişlemetümdünyayıetkilemektedir.

Dünyada ülkeler kendi piyasalarını korumak adına
damping yasaları uygulayıp,% 10-15 daha pahalı
bile olsa yerli ürünlerini tercih etmektedirler. Bu
durumda Türkiye’nin şansı hammadde ve enerji
maliyetleri fazla olduğundanazalmaktadır.Bu sek-
tördegidereksadeceyakıncoğrafyave içpazarda
ürün pazarlayabilen bir ülke durumuna gerilemek-
teyiz.

Türkiye’dekimetalsektörünebaktığımızdaise;ciddi
bir hammadde sorunu bulunduğunu görmekteyiz.
Pek çok hammaddeyi yurt dışından ağırlıklı olarak
Londra Metal Borsası üzerinden dövize endeksli
olarakalabilmekteyiz.Dövizfiyatlarındakideğişimler
istikrarsız bir hammadde fiyat politikası anlamına

gelmektedir. Türkiye’de aynı zamanda enerji mali-
yetlerioldukçayüksektir.Maliyetlerinyüksekolması
nedeniyle orta teknolojili ürünlerde rekabetçiliğimiz
yüksekdeğildir.BudurumdaiseDoğuAvrupahızla
Türkiye’ninrakibidurumunagirmektedir.

Küçük ölçekli imalatçılarımız ise Türkiye’de başta
otomotiv ve Makine imalat sektörü vb sektörlerde
anaimalatçıfabrikalarafasonimalatlaryapmaktadır-
lar.Türkiye’de‘Marka’sorunuhatsafhadadır.Fason
imalatyapmaksuretiilesüreklidüşükkarmarjlarıile
çalışmaksözkonusuolmaktadır.

Metal işleme sektöründe çok büyük ağırlıkla çelik
hammaddesi kullanılmaktadır. Ülkede çelik imalatı
baştaolmaküzeretümhammaddeimalatınınteşvik
edilmesi ve metali işleyerek yüksek katma değerli
ürünhalinegetiripihracatyapmayıhedefleyenima-
latçılaradüşükmaliyetlerlehammaddearzınımüm-

METALİŞLEME
SEKTÖRÜNÜNANALİZİ
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künkılanpolitikalardesteklenmelidir.

Türkiye’dekimetal sektörü üyesi KOBI’lerin hemen
hemen tamamı yurt içine imalat yapan, düşük kar
marjları ile çalışan, küçük işletme grupları ya da
bireysel hareket eden işletmelerdir. Ileri teknoloji
edinme,kullanma,rekabetçi inovatifürünlerüretme
şeklidebirvizyonlarıvealtyapılarıbulunmamaktadır.

Ülkemizegirenhammaddeleringerekteminsüreleri,
orijinleri,gerekseiçeriklerikonusundakibelirsizlikler
kullanıcıların uygun sürede, sürdürülebilir kalite ve
güvencedemalzemeedinmegibikonulardasıkıntılar
yaşamalarına neden olmaktadır. Türk Standartları
Enstitüsü(TSE) ile ilgilieleştiriler ithaledilenmalze-
melerintanımlanmasınailişkindokümanlarvebürok-
ratiksıkıntılardayoğunlaşmaktadır.

Firmaların Gümrük Işlemleri ve ilgili bakanlığa dair
eleştiriler ülkeye kaçakgiriş yapanorijinal olmayan
ürünlere ilişkindir. Bu durum orijinal ürünlere olan

güveni, inancı sarsmakla birlikte, bu ürünleri yasal
yollarileTürkiye’yegetirendistribütörlerin,hattakul-
lanıcılarınciddimaddikayıplaryaşamalarınaneden
olmaktadır.

Türkiye hammadde fakiri durumunda olması ile
birlikte ciddi bir korozyon sorunu yaşayan, galva-
nizlemevb.korumayöntemlerininyasalolarakkul-
lanılma zorunluğu genelde bulunmayan bir ülkedir.
Korozyonu önleme konusunda yasal olarak daha
aktif politikaların izlenmesi hammadde fakiri olan
ülkemizinmetal kayıplarını azaltacak ve hammad-
denindahaverimlikullanıldığıbirsektörünoluşturul-
masınahizmetedecektir.

Yabancı ülkelerde yatırımcı firmalara bedelsiz arsa
verilmesinin dışında verilenmaaşlara devletin katkı
vermesi,vb.yatırımcıyıçekecektümçalışmalaryapıl-
maktadır.Türkiyekonumundandolayıçokşanslıdır.
Buna rağmen son zamanlardabüyük yabancı yatı-

rımcılarınbirkısmınıDoğuAvrupa’yakaptırmaktadır.

Türkiye’de endüstrileşme seviyesi yüksek olma-
yan bölgelere teşvik verilmesinin uygun olmadığı,
bu sistemin işlemediği düşüncesi dile getirilmiştir.
ÜlkemizinlokomotifiMarmaraBölgesidir.Yabancılar
Türkiye’deIstanbul-Kocaeli-Bursabölgesinisanayi
üçgeni olarak görmekte ve halen yatırıma değer
bulmaktadırlar.

Türkiye’debirliktehareketetme,kurumsallaşmave
kooperatiflerşeklindehareketetmekültürümaalesef
bulunmamaktadır.Sektörütemsiledendernekleşme
çalışmalarının da teşvik edilmesi ve özendirilmesi,
kendi ayakları üzerinde durabilen sektör temsilcisi
dernekvekuruluşlarınoluşturulmasıdevlet tarafın-
danönemsenerekuygulanmalıdır.

Istihdam sorunu Türkiye’de ciddi bir sorundur. En
küçüğündenenbüyüğünekadartümfirmalargerek
‘nitelikli’ gerek ‘niteliksiz’ iş gücü bulamamaktan

bahsetmektedirler.

KOBI ölçeğinde istihdam edilmek üzere eleman
yetiştirme prosedürlerinin efektif çalışmadığı, çırak
yetiştirmesistemininçalışmadığı,meslek lisesieği-
timlerininsondereceyetersizolduğutespitleriyapıl-
maktadır.

Bakanlıklara sektörel sorunların olabildiğince tek
eldenaktarılması,devletadınadabusorunlarıntek
eldenalınıporganizebir şekildeçözümühedeflen-
meliveorganizeedilmelidir.

Özellikle bankaların ARGE ürünü, katma değeri
yüksek ürünlerin üretimi vemarkalaşma konularda
özel fonlamalar yapmalarına ilişkin beklentiler söz
konusudur.

Kocaeli bölgesi olarak metal sektörüne bakarsak;
Gebze-Tuzla’da15civarındaorganizesanayiböl-
gesi bulunmaktadır.Bölgededoğal bir kümeleşme
zaten söz konusudur. Sanayileşmiş bu bölgeye

- Stereolitografi 

- Powder bad (laser) sintering 
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- Fused-deposition-modeling 

- Selective-laser-sintering

- Direct-metal-laser-sintering 

- Laminated object manufacturing (LOM) 
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daha profesyonel bir bakış açısıyla ARGE yaparak
markalaşmaya, yüksek katma değerli ve yüksek
teknolojiliürünlereteşvikverilmesihedeflenmelidir.

Diğer yandan Kocaeli bölgesi için belediyenin
imar planına ilişkin ciddi talepler söz konusudur.
Kocaeli’ndesanayininbüyümesiiçinayrılmış,yada
genişlemesidikkatealınarakbelirlenmiş imarplanı-
nın yeterincegüncel olmadığı ve ciddi revizyonlara
gerekolduğubelirtilmektedir.

Bölgenin liman avantajı vardır. Fakat bu avantajın
işler hale dönüşmesi için demiryolu ve karayolu ile
bağlantılarının yapılması gerekmektedir. Hava yolu
taşımacılığıdaoldukçasınırlıdır,ciddibirkargotaşı-
macılığısözkonusudeğildir.

Kümeleşme:

Türkiye’de kümeleşme konusunda ciddi bir kültü-
rel eksikliğin bulunduğu, iş birliği yapma, rekabet
öncesi iş birliği içinde bulunma gibi yaklaşımların
firmalarımızda mevcut olmadığı düşünülmektedir.
Metalişlemesektöründeküçükgruplarınbirleşipbir

arayagelmelerininçokgetirisininolmayacağı,büyük
grupların isedahaçokentegretesisler içindeçalış-
tıklarından kümeleşme içinde olmak istemedikleri
vurgulanmıştır.

Firmalarınortaksatınalmaişlemlerinindahiyürütül-
mesininkolayolmayacağı,Türkiyenindövizebağım-
lılığı,metal fiyatlarının dünya ölçeğinde değişkenlik
göstermesi, gereksinim duyulan malzeme çeşitliği
gibi nedenlerle ortak satın almanın çok mümkün
olmayacağı,hattabazenspotpiyasadakianlıkfiyat-
larınvefırsatlarınkaçırılabileceğiyönündedeğerlen-
dirmeleryapılmıştır.

Yüksek katma değerli ürün ve marka oluşturmaya
yönelikARGEyapmakonusundaciddieksikliklerimiz
bulunmaktadır.Firmalarkümeleşmekapsamındabir
arayageliportakbirpaydadaARGEçalışmasıyapa-
bilmeolasılıklarınızorolaraktanımlamaktadırlar.

FarklıBirKümeleşmeÖnerisi:

Kümelenme konusunda yabancıların farklı hareket
ettikleribelirtilmiştir.Yurtdışındasektördekifirmalar

-Electron beam melting

hisseleri karşılığında yüksek teknolojiler kullanan,
katmadeğeri yüksekürünlerüretenyeni işletmeler
kurup, başlarına son derece yetkin isimler getirip,
kooperatifler şeklinde hareket etmektedirler. Hisse
karşılığıkooperatifinkarlılığından faydalanmakşek-
lindebiranlayışsözkonusudur.Busayedefirmalar

yüksek teknolojik düzeye sahip yeni bir firmanın
ortağıolupekonomikgetirilereldeetmektedirler.Bu
şekildekooperatiflerkurmaveişletmealışkanlığının
yaygınlaşmasıilebiranönceTürkiye’nin‘Orta’olan
teknolojik seviyesini ‘Yüksek’ seviyeye çıkarması
hedeflenmelidir…
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GELECEKTE GELENEKSEL METAL İŞLEME 
TEKNOLOJİLERİ YERİNİ ALMAYA ADAY 
YENİLİKÇİ İMALAT YÖNTEMLERİ

Eklemeli imalat:

Gelenekseltalaşlıimalatyöntemleriylebirparçaüre-
tilmek istediğinizde, arzu edilen geometriden daha
büyükölçülerdekibirparçayıalıp,adımadımfazla-
lıklarını talaş kaldırmak sureti ile işleyerek parçaya
son şeklini vermek gerekir. Tıpkı bir heykeltıraşın
büyük bir taş parçasını yontarak ortaya bir heykel
çıkarması gibi. Bu şekilde gerçekleştirilen imalat
yöntemler genel olarak ‘çıkarmalı üretim’ (Ingilizce:
subtractivemanufacturing)yöntemleriolarakadlan-
dırılmaktadır.

Son yıllarda, çıkarmalı yöntemlerden farklı bir üre-
tim anlayışının yavaş yavaş sanayide kendine yer
bulmaya başladığı görülmektedir. ‘Eklemeli üretim’
(Ingilizce:additivemanufacturing) yöntemleri adıyla
sınıflandırılan bu üretim tekniklerinde, adından da
anlaşılabileceği gibi, üretilmek istenen parça, mal-

zemenin birbirine eklenmesiyle elde edilmektedir.
Yanibusefergereksizparçalarınçıkarılmasıyerine,
malzemeninkatmanlarhalindeüstüsteyığılmasıyla,
sonürününortayaçıkmasısağlanmaktadır.Buşekil-
degerçekleştirilenüretimlere,üçboyutlubirparça-
nınsıfırdanyazdırılıyorolmasınedeniyle,üçboyutlu
yazdırma(Ingilizce:3Dprinting)adıdaverilmektedir.

Ikiayrıparçayıkaynaklayarakyadavidalayarakbirleş-
tirdiğimizdedebubireklemelibirüretimdeğildirzira
‘eklemeli’tabiriylekastedilen,bilgisayarortamındata-
sarlananbirmodeldenyolaçıkılarak,malzemeninçok
küçükhacimlerileyadaincecikkatmanlarhalindeüst
üsteyığılmasıylaparçanınüretiliyorolmasıdır.

Üç boyutlu yazıcılar, en sık polimer malzemeler-
le üretim yapılırken kullanılmaktadır. Polimer esaslı
malzemeler kullanılarak yazdırma işlemi yapılırken,
kullanılanbirkaçfarklıüretimtekniğivardır.Enyaygın
olarak kullanılan yöntemde, incecik, iplik yapısında
polimerbirelyaf,birenjektöriçindeısıtılıperitildikten
sonra,tıpkıdişmacununudişfırçasınınüzerinesıkar



gibi, bir platformüzerine çubuklar halinde yerleşti-
rilmektedir.Polimerisıkanenjektörünağzının,sayı-
salkontrolsağlayanbirsistemlehemyatay,hemde
dikey yönde hareket edebilmesi sayesinde, yazıcı,
malzemeyiilkolarakyanyana,ardındanüstüstebi-
riktirerek üç boyutlu parçayı oluşturmaktadır. 1990
yılındaStratasysadındakibirşirkettarafındanticari
olaraküretilenvepatentialınanbuteknolojininpa-
tentsüresinindolmasınedeniyle,bugünbuşekilde
üretim yapabilen cihazların açık kaynak bilgilerine
kolaylıklaulaşabilmektedir.

Yazdırmaişlemiaynızamandatozhalindekimalze-
melerin sinterlenmesiyle de gerçekleştirilebilmekte-
dir. Genellikle metal ve seramik parçaları üretmek
için kullanılan bu yöntem, aynı zamanda polimer
parçaların üretimine de olanak sağlamaktadır. Bu
teknikte,üretilecekolanparçanınmodelibilgisayar
ortamında ince kesitler halinde doğrandıktan son-
ra,yukarıaşağıhareketedebilenbirpistonüzerine
toz yapısındaki malzeme serilmektedir. Ardından,
karbondioksitlazerigibi,çokyüksekgücesahipbir
lazer ileenalttakikesitinyapısınıortayaçıkartacak
şekildeplatformüzerindeki tozlar taranarak, birbir-
lerine kaynaşmaları sağlanmaktadır. En alt katman
buşekildeortayaçıktıktansonra,pistonaşağıdoğ-
ru hareket ederekbir üstteki kesiti oluşturmak için
tozlar yeniden serilmektedir. Bu katman da lazerle
kaynaştırıldıktan sonra, piston tekrar aşağı iner ve
prosesin bu şekilde, aynı adımlarla devam etmesi
sonucunda parça üretilmiş olmaktadır. Bu üretim
yöntemineaynızamandaseçmelilazersinterlemesi
(Ingilizce:selectivelasersintering,yadakısacaSLS)
adıdaverilmektedir.

Üçboyutluyazıcı teknolojisininsağladığıenönemli

avantaj, hemen hemen her geometrideki parça-
nın üretimine olanak sağlıyor olmasıdır. En önemli
dezavantajı ise, oldukça yavaş bir işlem olmasıdır.
Bu da demek oluyor ki, eğer çok yüksek sayıda
parçaüretilmesigerekiyorsa,plastikenjeksiyongibi
bir yöntemin tercih edilmesi daha doğru olacaktır.
Fakat, eğer farklı tasarımlara sahip parçalardan az
sayıda üretmek isteniyorsa, o zaman üç boyutlu
yazıcıteknolojisinindoğruterciholacağısöylenebilir.

Eklemeli imalat yöntemleri başta olmak üzeremo-
dernimalatyöntemleriklasikyöntemlerileimalatkı-
sıtlarınınyaşanmadığı,malzemeninminimummiktar-
dakullanıldığıyöntemlerdir.Genellikle imalathızları
ile ilgilisıkıntılarmevcuttur.Busıkıntınındaaşılma-
sı halinde konvansiyonel yöntemlere talep oldukça
azalacaktır.

Buaçıdanbaktığımızda,üçboyutluyazıcıteknoloji-
sininözellikle tasarımsüreçlerindeveprototipaşa-
masında kullanışlı olacağını anlayabiliriz. Örneğin
Isviçre’lisaatüreticileri,yenisaatmodellerinitasar-
larkenüçboyutluyazıcılardansıklıklafaydalanmak-
tadırlar. Yani, üretecekleri yenimodelleri bilgisayar
çizimleri üzerinde değerlendirmek yerine, saatlerin
prototiplerini üç boyutlu yazıcılarla üretip, tasarım
sürecinigerçekobjelerüzerindedüşünerekgerçek-
leştirmektedirler.

-Yedekparçasektörüaçısındanönemi

Önümüzdekiyıllardaüçboyutluyazıcılarınöneçıka-
cağıönemlialanlardanbirdiğerininde,yedekparça
sanayisiolduğudüşünülmektedir.Örneğinarababa-
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kımıvetamiratıyapanservisistasyonları,değişmesi
gerekenparçalarıyurtdışındangetirtmekyerine,ihti-
yacagöreyazdırmayolunagidebilirler.Buda,işçilik
ve nakliye masraflarının aradan çıkması nedeniyle
yedekparçalardabirucuzlamayayolaçacağıiçinye-
dekparçaüretenbirçokküçüküreticininiflasınayol
açabilir.Yazıcılarınhammaddegereksiniminedeniy-
le,hammadde tedarikzincirininküçüküreticilerden
lokalservisistasyonlarınadoğrukayacakşekildeyol
değiştirmesi de, bu sürecin kaçınılmaz bir sonucu
olarakortayaçıkacaktır.

Fakathernekadaraklayatkıngörünsede,böylebir
senaryonun çok yakın bir gelecekte gerçekleşebil-
mesipekmuhtemelgörünmemektedir.Çünkü,yedek
parçaüretiminingelenekselüreticilerdenlokalservis
istasyonlarınakayabilmesiiçin,önceliklebuteknolo-
jininönündekifiyatbariyerininaşılması lazımdır.Di-
ğerbirdeyişle,özelliklemetalyedekparçayazdırma
becerisinesahip,yukarıdabahsigeçenseçmelilazer
sinterleme(SLS)prosesi,ekipmanmaliyetlerininma-
kulseviyeleredüşmesigereklidir.

Bugeçişinnekadarsürebileceğinedairçoknettah-

minleryapmakoldukçazorelbette.Fakatbirzamanlar
kocabirodayıdolduranveçokpahalıbirteknolojiola-
rakdeğerlendirilenbilgisayarlarınbugüngeldiği nok-
tadüşünülürse,bugünbizeuzakgörünenbugeçişin
beklediğimizdendahayakınbirgelecektegünlükha-
yatımızınbirparçasıolacağınıgörebiliriz.

Buendüstrisistemmalzemelerivehizmetlerineilişkin
2010yılında(üretimsistemimakinaları)1.2milyarUS$
pazarıvardır.1989yılından2010yılınakadarkullanılan
ortalamapolimerikmalzemeartışhızı%26’nınüzerin-
dedir(2012).

Eklemeli imalat sistemi tipik imalat proseslerinden
farklıdır. Malzemenin kaldırılması, kesilmesi şeklinde
gerçekleştirilen geleneksel imalattan farklılıkları söz
konusudur.Eklemeliimalatınbazıfaydalarıvardır.

•Kayıplarıazaltırçünküparçavebileşenleriçingerekli
olduğukadarmalzemekullanımısözkonusudur,

•Gelenekselimalattekniklerininlimitlerininizinverme-
diğikarmaşık,3boyutluparçalarıntasarımıveimala-
tınaizinverir,

•Fikstürlere,kalıplaravediğertakımlarailişkinyatırım-
laraihtiyaçyoktur,

•Stoklamamaliyetleriolmaksızınimalatyapılır,

•Dağınık imalat konsepti dahilinde imalat söz konu-
suolabilmektedir.Bileşenlerin fabrikadaüretilmesine
gerekyoktur.

Eklemeliimalatın;

*Kayıplarıazaltırçünküparçavebileşenleriçingerekli
olduğukadarmalzemekullanımısözkonusudur,

*Gelenekselimalattekniklerininlimitlerininizinverme-

diğikarmaşık,3boyutluparçalarıntasarımıveimala-
tınaizinverir,

*Fikstürlere,kalıplaravediğertakımlarailişkinyatırım-
laraihtiyaçyoktur,

*Stoklamamaliyetleriolmaksızınimalatyapılır,

*Dağınıkimalatkonseptidahilindeimalatsözkonusu
olabilmektedir.Bileşenlerinfabrikadaüretilmesinege-
rekyoktur.

Ilk eklemeli imalat uygulamaları kişisel ürünlerinme-
dikal implantları ve takımlarının, diş implantlarının ve
uzayparçalarınınüretimindekullanılmıştır.

ABD, Avrupa ve endüstri liderleridir. Eklemeli imalat
dokumühendisliğivenanoteknolojidekullanılmakta-
dır.Amerikanfirmalarıinsandokusuveorganlaroluş-
turabilmekiçinilkticaribiyo-printerleriyapmayabaşla-
mıştır.Buteknolojinin;

•2030yılındagelenekselimalatteknolojileriilerekabet
edecekseviyeyegelmesibeklenmektedir.Bu tekno-
lojiürünlerinalanyadahacimselüretimyerinetabaka
şeklindemalzemebiriktirerekimalatyapmayadauy-
gundur.

•Ilk 20 yılda en önemli gelişmelerin bio-fabrikasyon
alanındakimalzemebiriktirmeteknolojilerindeolacağı
düşünülmektedir. Yaşayan organların bu yöntem ile
imalatınınmümkünolacağıdeğerlendirilmektedir.

Mikro teknoloji/mikro işleme:

Mikrosistemler,özelliklemikroelektronikmekaniksis-
temler(MEMS)aktivatörler,entegreedilmişsensörler,
mikro-prosesörler,imalatsistemleriortavadedemaki-
nalarıdahazekiveverimliyapacaktır.Mikro-teknoloji
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gelecekteönemlibirpotansiyelesahiptir.

Yarıiletkenler,elektronik,iletişim,otomobiller,uzayve
mühendislik uygulamalarında ciddi kullanım alanları
edinecektir.Mikronölçeğindeimalatyapabilmetekno-
lojisinin(Mikro-machining)önemlibirtamlık,hassaslık
ve esnekliği vardır. Bu imalat teknolojisi daha esnek
vebireysel isteklerecevapverenürünlerininüretimini
mümkünkılacaktır.

Mikro teknoloji/mikro işleme teknikleri ile nano-malze-
melerdenürünlerinişlenmesisuretiylegelecekteyüksek
katmadeğerliürünlerinimalatısözkonusuolacaktır.

Imalatsistemlerindebilgiveiletişimteknolojileri:

Bilgive iletişimteknolojileri (BIT) imalataktivitelerinde
kısasürededevrimyapacaktır.BITverimliliğiotomas-
yonvasıtasıilearttıracaktır(kontrolvesensörteknolo-
jileri ile).Gelecekteyenimakinearayüzlerisayesinde
verimlilikartacaktır.

Kontrol teknolojileri,

•Makinekontrolyazılımıgelişimi,

•Öğrenenkontrolediciler,

•Geribeslemeveileribeslemeyeadapteolabilenkont-
rolsinyalleriilekontrolmetodlarınıngelişmesi,

•Optimalkontrolteknikleri(kısıtlamalarıvealternatifleri
düşünen),

•Gerçekzamanlıiletişimteknolojileri,

• Ileriseviyedegörüntülüvefiziksel insan-makineara
yüzeyleri,

•Navigasyonvealgıteknolojileri,

·Görüntülemevetan1mlama,
•Ilerisinyalvegörüntüişleme,hissetmeteknolojileri,
•Yenidenyapılandırılabilenmakinemimarisi,
• Enerji teknolojileri, enerji biriktirme/depolama kom-
ponentleri(kapasitörler,pnömatikbiriktirme,pillervs,
•Entegreürün-proses-imalatsistemitasarımvesimü-
lasyonteknikleri.

-Imalatsektörünündoğası

Imalat sektörü, karmaşık faktörlerin birbiri ile ilişkide
olduğu çapraz bağımlılıkların ve etkileşimlerin olduğu
önemli bir sistemdir. Makine parça ve bileşenleri,
malzemeler, imalat sistemleri ve alt sistemler, üretici
hizmetleriveürünleilgiliservissistemlerivbdeğerzin-
ciriüzerindekibileşenlerdir.Hammadde tedariğinden,
ürününsonkullanıcıyaulaştırılması,müşterilerintalep-
lerinin karşılanması, tasarımdan-finansa, imalattan
satışa,pazarlamavesatışsonrasıhizmetekadarpek
çokkonubaşlığı imalatsektörüiçindebulunanvebu
sektörüntümdinamiklerinioluşturankonubaşlıklarıdır.

-Imalatsistemvealtsistemlerininanaunsurları

Yukarıdakişekilincelendiğindegelecekteimalatsektö-
ründedeğişkenlernelerolacaktır?,hangiparametreler
imalatzincirinedahilolacaktır,tasarımdangerikazanım
sürecinekadarhammaddeveürünlerinmaruzkalacağı
basamaklaryeralmaktadır.

Yukarı tablodagörüldüğüüzeremetal imalat sektörü
vediğersektörleraslındabirbirleriileilişkiiçindedirler.
Bunun pozitif ve negatif etkileri söz konusu olabilir.
Metal sektörü ilealakalıolmayanbir sektördekiciddi
ilerlemeler ve pazarın büyümesi dolaylı olarak metal
işlemesektörünühareketegeçirebilir.Ziraosektördeki
metal ürünlere olan talep diğer sektör için bir pazar
kaynağıolabilmektedir.Diğeryandançöküşegeçenya
datasfiyeaşamasınagelenbirsektöründeyansımaları
metal işleme sektörünenegatif olacaktır. Ilişkideolu-
nandiğersektörlerdemetalürünlergeliştirmek,alter-
natifler sunmak, metalik çözüm önerileri geliştirmek
Metalimalatsektöründekileriçinönemlidir.

Bilimselaraştırmavegeliştirmenin,ürüngeliştirmeve
imalat sanayiine somut çıktılar verecek şekilde yön-
lendirilmesi,kullanılacakaltyapılarınıngüçlendirilmesi
hedefiilepolitikalarınoluşturulmasıgereklidir.

Yenilikçilikpolitikalarıuzunsoluklu,basiretliyönetimler,
bakanlıklar, ilgili kurumvekuruluşlararası temelaraş-
tırmaların desteklenmesi, okullaşma oranının yüksel-
mesi,önemli regülasyonlar,standartlar,fiyatlandırma,
tüketici eğitimi ve vergilendirme politikaları ile birlikte
değerlendirilmelidir.

Yapısaldeğişim,ustalıkihtiyacı,eğitimvestaj.

Endüstriyel 
Derinlik 

Teknolojik 
Altyapı 

Gereken  
Ustalık  
Seviyesi 

Eğitim ve  
Staj 

Firmada  
Eğitim

Diğer  
Paydaşlar ile 
Bağ 

Düşükseviye-
de,basitmon-
tajveağırlıkça
içpazarayöne-
likimalat

Anabasit
montajtekno-
lojileri,basit
tasarımları
kopyalamakve
makinetami-
ratı,proseslere
adaptasyon
kapasitesinin
olmaması

Okuryazarlık,
aritmetik,temel
teknikveyöne-
timeğitimi.

Klasikilköğre-
timeğitimi

Formalolma-
yan,firmaiçi
eğitim.Tekrar
etmedeneme
vehatalardan
dersalmata-
banlıeğitim.

Beklenmiyor.

Ortaseviyede,
ihracatağırlıklı
aktiviteler,hafif
endüstriler.

Prosesve
ürünlereküçük
adaptasyon-
laryapmayı
üstlenmek,
tasarımve
geliştirmefa-
aliyetlerinde
yetersizefor.

Düşükmühen-
dislikvebilim-
selbecerileri,
küçükveorta
düzeydegiri-
şimler,düşük
ustalıkseviyesi.

Iyibirlise/
teknikokul
altyapısı,
Işletmeve
finansyönetimi
eğitimleri

Bazıiçeği-
timler,ihracat
ağırlıklıfirmalar

Müşterilerve
tedarikçiler
ile,teknoloji
üretenenstitü
veüniversi-
telerileilişki
yok

Ilerivederin
endüstriyel
yapı,teknoloji
yoğun
endüstriler

Ileriteknolojileri
izleme,edinme,
adapteolmave
kullanma

Oldukçaözel-
leşmişimalat
becerileri,
mühendislik
vematematik
tabanlıteknik
konular

Mükemmel
teknikeğitim,
nitelikliendüst-
riyeleğitim,
teknikvemes-
lekokulları,
Yükseksayıda
üniversiteme-
zunuyönetici.

Firmaiçindeki
formalvefor-
malolmayan
eğitimleriçin
ciddiyatırımlar

Tedarikçiler,
müşteriler,
danışmanlar,
üniversiteler
veteknoloji
enstitüleri

ÜlkemizindeiçindebulunduğudeğerlendirmelerebakıldığındaTürkiyeileilgilideğerlendirmeleringenelde
orta seviyede olduğu görülmektedir. Işçilik gücü ve altyapı değerlendirmeleri biraz daha pozitif olmakla
birlikte,bizlerleaynıbanttayeralandevletlerinortalamadeğerlendirmenotlarınınTürkiye’denbirazdahaiyi
seviyelerdeolduğunusöylemekmümkündür.”
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•ABB,CovariantYapayZeka (AI ) teknolojisi ile
dağıtımvee-ticaretsektörlerindegenişlemeyihız-
landırıyor.
•Covariant,akıllırobotteknolojilerinibirliktegeliş-
tirmekve liderbirYapayZeka (AI)ortağıbulmak
içinABB’ninaçtığıküreselyarışmanınkazananı.
• Silikon Vadisinde bir  start-up Şirketi olan
Covariant’ın en yeni Yapay Zeka (AI) yazılımı,
ABB’nin tamamen otonom bir kavrama çözümü
sunmasınısağlar
• Lojistik sektörü için yapılan Ilk Yapay Zeka
(AI) çözümü halihazırda Hollanda’da Active Ant
e-ticaretgerçekleştirmemerkezindekurulmuşve
öğrenmeyedevametmektedir.

EndüstriyelrobotlarındünyalideritedarikçisiABB
ve Silicon Vadisi Yapay Zeka (AI) girişim şirketi
olan  Covariant, bugün tamamen otonom depo
sipariş hazırlama çözümüyle başlayarak, Yapay
Zeka(AI)özelliklirobotikçözümlerinipazarasun-
makiçinbirortaklıkkurduklarınıduyurdu.

Ortaklık, akıllı robotların dinamik ortamlarda in-
sanlarlabirlikteçalışabildiği,tamamlananhergö-
revlebirlikteöğrenmevegeliştirmeyapabilenve
artıkYapayZekayasahipolanrobotortakvizyonu
için,ikişirketibirarayagetiriyor.

E-ticaretsektöründeyaşananküreselbüyümenin
hızlandığıgözönünealındığında,ABB,lojistik,de-
polama, posta paketi ve koli  ayıklama gibi çok
çeşitli uygulamalarda yapay zeka destekli robot

çözümleriiçinönemlibirfırsatbelirledi.Statista’ya
göre, e-ticaretteki küresel gelirlerin önümüzde-
ki beş yıl içinde yüzde 50’nin üzerinde artacağı
öngörülmekte, 2019 yılında 1,7 trilyon Euro’dan
2024’te2,6trilyonEuro’yayükselmesibekleniyor.

ABB ve Covariant, Robotik 
Çözümlerine Entegre Yapay 
Zeka (AI) kullanımı için iş 
ortaklığı yapıyor.
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E-ticaretyerinegetirmehizmetlerineyönelikartan
talepvesürecinkarmaşıkveemekyoğundoğası,
akıllıotomasyoniçinbenzersizbirpotansiyelsun-
maktadır.Pazar,istikrarlıbirhızlabüyüyor(%4-5
CAGR) ve tedarik araştırma  firması Beroe Inc’e
göre2021yılınakadar51.3milyarEurodeğerine
ulaşmasıbekleniyor.Bugün,depoişlemleriemek
yoğunvesektörözellikle  toplamavepaketleme
işlemleriiçinçalışanbulmaktaveiştetutabilmek-
te büyük sıkıntılar yaşamaktadır.Robotlar tekrar
edengörevleriçinidealolsada,şimdiyekadarti-
pikbirdinamikdepooperasyonundaonbinlerce
süreklideğişenürünütanımlamakveişlemekiçin
gerekenzekadanyoksundu.

ABB,2019yılında20öndegelenYapayZeka(AI)
teknolojisi girişim şirketinin, dünyada halihazırda
uygulanan 26 farklı toplama, paketleme ve ayır-
ma zorluğuna yönelik çözümlere yaklaşımlarını

değerlendirmek için küresel bir yarışma başlattı.
Amaç,YapayZeka’nın(AI)busegmenttekirobotik
veotomasyonpotansiyeliniaçığaçıkaracakkadar
olgun olup olmadığını anlamaktı. ABB ayrıca bu
sayede , otonomşekildemalzeme taşımayı des-
tekleyebilenverobotlarınsınırsızçeşitliliktekiöğe-
leri işlemesine olanak tanıyan sağlam bir Yapay
Zeka (AI) çözümünü birlikte geliştirebileceği bir
teknolojiortağıaradı.

CovariantBeyin, robotlarınçevrelerindekidünya-
dagörmesini, akıl yürütmesini ,hareketetmesini
vegelenekselprogramlanmışrobotlariçinçokkar-
maşıkveçeşitliolangörevleritamamlamasınısağ-
layan,çokamaçlıbiryapayzekadır.Covariant’ın
yazılımı,robotlarındesteköğreniminekatılmalarını
sağlar:denemeveyanılmayoluylakendibaşlarına
yeni görevlere uyum sağlamak ve böylece seçe-
bileceklerinesneçeşitliliğinisürekligenişletmek.
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TAKIM TEZGAHI 
OTOMASYONUNDA STÄUBLI 
ROBOT DAYANIKLILIĞI 
Ticari araç üreticilerince tanınmış bir şirket olan Klubert 
+ Schmidt GmbH, takım tezgahlarının yüklenmesi ve 
boşaltılmasında robotik otomasyonun güzel bir örneğini verdi. 
Güvenli ve dayanıklı Stäubli robotunun montajı ile, bir takım 
tezgahının sürekli ve güvenilir bir üretim sergileyebilmesi 
başarıyla gerçekleşti.
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Ticari araç üreticilerince tanınmış bir şirket
olan Klubert + Schmidt GmbH, takım tezgah-
larının yüklenmesi ve boşaltılmasında robotik
otomasyonungüzel bir örneğini verdi.Güvenli
ve dayanıklı Stäubli robotununmontajı ile, bir
takım tezgahınınsürekli vegüvenilirbirüretim
sergileyebilmesibaşarıylagerçekleşti.

Klubert+SchmidtGmbH,egzozvalfleriveeg-
zozgazıdevridaimvalflerininuzmanbirgeliştir-
meortağıvegüvenilirbirüreticisidir.Buşirket,
neredeysetümbüyükticariaraçüreticileri için
egzoz valfleri üretmektedir. Pottenstein’daki
fabrikada üretim, yüksek derecede dikey en-
tegrasyonvemükemmellikanlayışıilekarakte-
rizedir.Üretimneredeyse24saatsürmektedir.
Üretim süreçlerinin otomasyonununda tama-
men güvenilir çözümlerle ilerlenmesi büyük
önemtaşımaktadır.Budurumdaeğerrobotbo-
zulursa,makineninveüretimsürecinindedur-

masıkaçınılmazdır.Üretici,takımtezgahınaro-
botikhücreyerleştirmeyekararverirveburada
altıeksenliStäubliTX90Lkullanmayabaşlanır.
TX90L, işlememerkezinin çalışma alanına de-
rinlemesine girebilecek kapasitededir. Altı ek-
senli robotun kompakt tasarımı bu açıdan bir
kazanım haline gelir. Örnek hassasiyetiyle ro-
bot,makinenin içindehareketederkenhızlı ve
doğruçalışmayeteneği ileetkileyicibirüretim
süreciortayakoyar.Stäubli6eksenlirobotta-
rafındangerçekleştirilengörevyelpazesi temel
temizlikvepolisajfaaliyetlerinideiçermektedir.

Stäubli Robot kullanımının müşteri tarafından
avantajları:
Yüksekgüvenilirlik,yüksekhassasiyetvedoğ-
ruluk
Kolunkompaktlığısayesindeişlememerkezine
dahakolayerişim
Zorluortamlarakarşıdirenç
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Wilo’danatıksutransferiiçinyerli
üretimsistem

Ileri teknolojisi ve uzman
kimliğiyle dünyada 148 ve
Türkiye’de 28 yıldır faaliyet
gösteren pompa sistemleri
sektörünün öncü markası
Wilo; insanlar, ürünler, hiz-
metler,fabrikalarvemakine-
ler arasında ağ bağlantıları
oluşturarak akıllı çözümle-
ri hayata geçirmek için di-
jitalleşmeden etkin şekilde
yararlanıyor. Aynı zamanda
yerel üretime de büyük bir
önem veren Wilo, bu kap-
samda Wilo-EMUport ıslak
montaj terfi istasyonunu
Türkiye’deüretiyor.

Atık su toplama ve transfer
sistemlerinde esnek üretim
opsiyonu
Atıksutransferindeişletimgüvenilirliğiyüksek,müş-
teritaleplerinegöreesnekçözümlersunabilenveko-
laykurulumsağlayansistemlerüretmeyiamaçlayan
Wilo,Wilo-EMUport ıslakmontaj terfi istasyonu ile
birçok avantaj sağlıyor. 1200mm’den 3000mm’ye
varançaplarda,12000mmyüksekliğindeDN200çı-

kışçapınakadarpompaların
içerisine yerleştirilebilen terfi
istasyonu, tabanındaki ko-
nik yapı sayesinde tabanda
çamur çökelti oluşumunu
engelliyor. Havalandırma
sistemi ve ex-proof fan sa-
yesindegazlarıntehlikesizve
kokusuz bir şekilde transfe-
rini sağlayan terfi istasyonu,
betonerme taban yapısı sa-
yesindeyeraltısuyusızıntıla-
rınakarşıkorumavetitreşim-
sizçalışmaolanağısunarken
müşteritaleplerinegöreözel
vana odalı seçeneği ile de
bakım ve işletim kolaylığı
sağlıyor.

Zorlu koşullarda dahi yük-
sekdayanıklılığasahipHDPE

malzemekullanımısayesindekorozyonakarşıdaya-
nıklılığı,teorikolarak100senehizmetömrünesahip
olmasıveçevredostuyapısıylabenzerlerindenayrı-
lanWilo-EMUport ıslakmontaj terfi istasyonu,yük-
sek işletimgüvenilirliği iledekullanıcılarınaavantaj
sağlıyor.

SuyavegeleceğeyönvermehedefiyleyolalanWilo,ülkemizde
pekçokatıksutoplamavetransfermerkezindetercihedilenWilo-
EMUportıslakmontajterfiistasyonunuartıkTürkiye’deüretiyor.
1200mm’den3000mm’yevarançaplarda,12000mmyüksekliğinde
DN200çıkışçapınakadarpompalarıniçerisineyerleştirilebilenHDPE
şaftasahipterfiistasyonu,paslanmazçelikveyaPolietilenborulama
veiçaksamgibiseçenekleriileuygulamaalanınagöremalzeme
seçimolanağısunuyor.

Elimko

E-PR-110serisikağıtsızkayıtvekontrolcihazları
yeninesilmikrokontrolörkullanılaraktasarımlanmış
kağıtsızkayıtcihazlarıdır.Üniversalgirişveçıkışların
kullanıcıtarafındanprogramlanabildiği3,6,9,
12,15,18,21ve24kanalgiriş,12Röleçıkışı,64
sayısalgiriş/çıkış,programlamagerektirmeyenkolay
takılıpçıkartılabilenI/Okartlarıylaendüstrininher
alanındakullanılmaktadır.Sıcaklık,basınç,seviye,
debi,akım,gerilimgibifizikselbirimlerinsayısal
ortamdakayıtedilmesinde,Demir-Çelik,Kimya,
Metalurji,Petro-Kimya,Rafineriler,Gıda,Çimento,
Seramik,Camvediğersanayidallarındayaygınbir
kullanımalanıbulunmaktadır.RS-485veethernet
bağlantısı,USBportimkanıveyüksekkapasitede
dahiliveridepolamaözelliğiileçokfonksiyonlubir
kayıtcihazıdır.

E-PR-200serisikağıtsızkayıtvekontrolcihazları
yeninesilmikrokontrolörkullanılaraktasarımlanmış
kağıtsızkayıtcihazlarıdır.Üniversalgirişveçıkışların
kullanıcıtarafındanprogramlanabildiği54kanala
kadargirişimkanıileendüstrininheralanında
kullanılmaktadır.Sıcaklık,basınç,seviye,debi,
akım,gerilimgibifizikselbirimlerindijitalortamda
kayıtedilmesinde,Demir-Çelik,Kimya,Metalurji,
Petro-Kimya,Rafineriler,Gıda,Çimento,Seramik,
Camvediğersanayidallarındayaygınbirkullanım
alanıbulunmaktadır.RS485veethernetbağlantısı,
USBgirişimkanıveyüksekkapasitedeinternal
veridepolamaözelliğiileçokfonksiyonlubirkayıt
cihazıdır..

Wilo

E-PR-110SERİSİ
KAĞITSIZKAYITVE
KONTROLCİHAZI

E-PR-200SERİSİ
KAĞITSIZKAYITVE
KONTROLCİHAZI



Ülkemiziçinüretmeye
devamediyoruz.

Finansal kurumlar veholdingdışındaki tümsektör-
leri kapsayan Fortune 500 Türkiye listesinde bu yıl
da kablo sektöründe zirvede olmanın haklı gururu-
nuyaşıyoruz.Bubaşarıdaemeğiolan tümçalışma
arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz.
Ülkemiziçinüretmeyedevamediyoruz.

Türkiye’nin lider kablo üreticisi olan HES KABLO;
sektördeki50yıllıkbirikimiileenerjideniletişime,bi-
lişimdensanayiyekadarbirçokfarklısektöredünya
standartlarındaendüstriyelaltyapıürünlerisunmak-
tadır. 140’dan fazla ülkeye ihracat yapan entegre
üretimtesislerindeyüksekkaliteliürünlerileuluslara-
rasıarenadabilinirvesaygınbirmarkahalinegelen
HesKabloGeleceğinihtiyaçlarınayanıtveriyor.
SadeceTürkiye’nindeğil,dünyanındamegaproje-
lerinevemegakentlerinesunduğumuzözelçözüm-
lerle,dünyadaenağırolmaözelliğinitaşıyanveilk
defaüretilen400kV3000mm2Ekstrayüksekgerilim
kabloürünlerimizleTürkiye’yiveDünya’yıgeleceğe
taşımayadevamediyoruz.

Türkiye’ninenbüyük500şirketinin
listelendiğibuyıl13’üncüsü
açıklanan,“Fortune500Türkiye
Araştırması’nın2019sonuçları
açıklandı.

2Genilepistteotonom

Ikinci servo motor jenerasyonu olan AKM2G’nin
başarılıbaşlangıcındansonraKOLLMORGENşim-
didedüşükvoltajalanındakullanımiçinyeniseriyi
geliştiriyor.Servoteknolojisivehareketkontroluz-
manı olanKOLLMORGEN, böyleceAGV, roboyik
veayrıcamedikalteknolojileriiçindeAKM2Gmo-
torlaraartantalebecevapveriyor.Busektörlerde
24,48,72ve96VDCbeslemegerilimleriiçinyük-
sek performanslı kompaktmotorlar giderek daha
çoktalepediliyor.
IlkaşamadaKOLLMORGENAKM2Gmotorlarıdü-
şükvoltajuygulamalarıiçingövdeboyutu3olarak
üretiyor.Geribeslemesistemiiçinstandartolarak
optik enkoder, hiperface DSL, EnDat ve ayrıca
gücü kanıtlanmış rezolverleri kullanıyor. Bağlan-
tı teknolojisi açısından M23 bağlantıları şu anda
SpeedTec ve ayrıca hibrit Htec seçeneklerinde
mevcut.
Motor teknolojisi açısından düşük voltaj AKM2G
servomotorlar;0,6ve9Nmarasındanominaltork
sağlarken,27Nmdepik torkusağlayabiliyor.Bu
durumyeniserimotorlarilekompakt,mobiluygu-
lamalar için en iyi değerlere ulaşılması anlamına
geliyor.Lojistiktarafınagözattığımızda,günümüz-
deAGVdedenilenotonomtaşımasistemlerininne
kadaryaygınlaştığınıgörüyoruz.KOLLMORGEN’ın
yeni seri AKMmotorlarının önemli bir özelliği de
dahaazelektrikenerjisiileyüksekperformansyo-
ğunluğu sağlaması. Bu özellikler 1:1 yeni düşük

voltajserisineaktarıldı.Budurummakinemühen-
disliğiaçısından ;küçükrobotların tasarımı ,oto-
nomtaşımasistemleriveayrıcaotomatikmedikal
teknolojialanlarındayeniolanaklarındoğmasıde-
mek.BunundışındanKOLLMORGEN,“kişiselleş-
tirme”başarıfaktörünegüvenmeyedevamediyor.
Yeni seri, özel görevlerin konfigürasyonunun uy-
gunşekildekolaycayapılmasını sağlıyorvemüş-
teriyesıradışıopsiyonlar içinekbirhareketalanı
sunuyor.

Düşükvoltajiçindeuygun:KOLLMORGENyenimotor
jenerasyonunugeliştiriyor
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MiniPLCiçindaha
fazlapotansiyel

PRMGenişletmeModülü,2014yılındaakYtecta-
rafındangeliştirilenminibirPLColanPR200Prog-
ramlanabilirRöleyebireklentidir.Modülanaünite
ileaynıperformansasahipolmaklaberabersekiz
ekdijitalgirişvesekizdijitalçıkışsunar.Enfazlaiki
eklentininmümkünolmasininyanisira,PRMgeniş-
letmeModülleri  PR200 tarafından kontrol edilen
süreçlerinpotansiyeliniartırır.

Beslemevoltajınabağlıolarak,PRM24VDCveya
230VACilekullanılabilir.Cihaz,herhangibiralete
gerekolmaksızın35mmDINrayınakolaycamonte
edilebilenkompaktbirgövdeyesahiptir.Tasarımı
ve derinliği sayesinde, PRM modülü sadece bir
kontrol kabinine değil, aynı zamanda bir dağıtım
panosunadakurulabilir.Modül,dahilibirveriyolu
ilePR200anaünitesinebağlanir.

2020yılındadahafazlamodel

akYtec GmbH tarafından 2014 yılında geliştirilen
verimli ve kücük bir programlanabilir denetleyici
olanPR200o zamandanberi PLC’ye uygunma-
liyetlibiralternatifolarakkendinipiyasadabaşarılı
bir şekilde kanıtladı. Bu cihaz özellikle konut en-
düstrisinde,belediyehizmetlerinde,tarımdaveen-
düstrininçeşitlisektörlerindeotomasyonsistemle-
rininyönetimiiçinuygundur.

2020 icin akYtec, PR200 Programlanabilir Röleyi
müşterilerinihtiyaçlarınaveçeşitliprojelerinedaha
iyiadapteedebilecekanaloggirişveçıkışları içe-
recekgenişlememodülleriniduyurdu.
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Evotomasyonundanendüstriyelkullanıma:PR200Programlanabilirröle
ileakYtecGmbH,cokamaclikullanımiçinminibirPLCsunmaktadır.En
sonolarak,HannovermerkezlisirketminiPLC’ninesnekliğiniartıranbir
genişletmemodülütanıttı.

Çokkompaktrölemodülleri

Üniversal ve ekonomik arayüz Phoenix Contacttan
elektromekanik röle modülleri Kontrolör ile aktüa-
törler/sensörler arasındaki bağlantı Elektromekanik
röleler kontrolör ile aktüatörler/sensörler arasındaki
bağlantıyı sağlar. Röleler üniversal, pahalı olmayan
arayüzlerdir.HemAChemDCanahtarlamavoltajında
aynıelektromekanikrölemodülünükullanabilirsiniz.

Odaknoktasıaşağıdakiuygulamalardır:
Elektriksel izolasyonSıkçadeğişen voltaj seviye-
lerininvoltajayarıGüçamplifikasyonuBirdençok
kontaklı rölemodüllerinde sinyal çoğullaması (ör:
sinyaldoğrulaması için)Rölemodülleri çokgeniş
bir voltaj ve akım aralığında kullanılır. Dolayısıyla
kısasüreliaşırıyükleredayanabilirler.

Yüksek kaliteli arayüz Phoenix Contacttan solid-
state röleler Endüstriyel uygulamalar için solid-
state rölelerEndüstriyel uygulamalardasolid-sta-
te röleler birkaçmA’den 10 A’e kadar sinyallerin
aşınmasız anahtarlanmasını destekler. Kontrolör
ileaktüatörler/sensörlerarasındayüksekkalitelive
dayanıklıarayüzolarakkullanılırlar.

Solid-stateröleler için iki farklı teknolojisiseçebi-
lirsiniz:ACveyaDCyüklerinanahtarlanmasıiçin.

Odaknoktasıaşağıdakiuygulamalardır:
ElektrikselizolasyonSıkçadeğişenvoltajseviyele-
rininvoltajayarı

Güçamplifikasyonu
Röle modülleri 250 V AC’ye kadar tüm standart

kontrol ve yük altında anahtarlama uygulamala-
rında kullanılabilir. Ayrıca entegre koruma devre-
leri transient aşırı gerilimlerde güvenli operasyon
sağlar.

PLC-INTERFACErölesistemi,kontrolörvesistemçevrebirimleri
arasındakiyüksekperformanslıarayüzdür.PLC-INTERFACEsize
kompaktgeçmelivesolid-staterölelerdekapsamlıbirserisunar.
Genişbiraksesuargamıvesistemkablolamasıdaseriyedahildir.
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UniversalRobots,Connection
Days’ekatıldı

Dünyanın50’den fazlaülkesinde44bincobotuy-
lahizmetverenDanimarkalıcobotlideriUniversal
Robots (UR),ConnectionDaysetkinliğinin ilkgü-
nünde ‘IndustrialDigitalizationConference’a (En-
düstriyelDijitalleşmeKonferansı)katıldı. Kolabo-
ratif robotların paletleme, paketleme, cıvatalama,
polisaj ve kaynak alma gibi farklı süreçlerde kul-
lanımınınanlatıldığıücretsizonlineetkinlikte,katı-
lımcılarınmerakettiğisorulardayanıtlandı.

Birçokülkedenkatılımcınıntakipettiğisanalfuar-
da,üretimdengıdayakadarfarklısektördenlider
firmapanellerekonuşmacıolarakkatıldı.Üretimde
yeniteknolojilerinvesektörlereyönelikçözümlerin
paylaşıldığıilksanalfuarolanConnectionDays’da,
UniversalRobots Türkiye&MEÜlkeMüdürüKan-
danÖzgürGök veUniversalRobotsTürkiye&ME
TeknikDestekMühendisiHakanDenizErdenko-
nuşmacıolarakyeraldı.

CanlıCobotDemo’suyapıldı
UniversalRobots’unsanalstant ilekatılarak,Co-
botTeknolojisiyleUygulamaÖrnekleri’nielealdığı
vecobot teknolojilerihakkındabilgilerionlineka-
tılımcılarlapaylaştığıetkinlikte, “UniversalRobots
ÖzelPaneli”nde‘CanlıCobotDemo’uygulamaları
dagerçekleştirildi.Farklısektördenyoğunbirka-

tılımın olduğu panelde ayrıca; makine besleme,
çapak alma, polisaj ve zımparalama, kaynak, cı-
vatalama,montajvekalitekontrolgibisüreçlerde
cobot’ların üreticilere sağladığı rekabet, esnek
üretim,işsağlığıvegüvenliğigibikatkılardanbah-
sedildi.

Tecrübeveuzmanlığımızıpaylaşıyoruz
KonuylailgiliaçıklamalardabulunanUniversalRo-
botsTürkiye&MEÜlkeMüdürüKandanÖzgürGök,
“Universal Robots olarak katıldığımız tüm etkin-
liklerle hizmet sunduğumuz sektörlerin yanında
olmayaçalışıyoruz.UniversalRobots’aözelger-
çekleştirdiğimizbupaneldebirçokfarklısektör-
den edindiğimiz tecrübe ve uzmanlığımızı, yine
farklı sektörlerle paylaşmak istedik. Cobot’ların
üretimalanlarındasağladığıfaydalarıkatılımcıla-
raanlatarak,eldeedecekleriavantajlarhakkında
fikirsahibiolmalarınısağladık”şeklindekonuştu.

Universal Robots Türkiye&ME Teknik Destek
Mühendisi Hakan Deniz Erden’in, ‘Canlı Cobot
Demo’ uygulamaları gerçekleştirdiği panelde
tümsektörlerdenyoğunbirkatılımdasağlandı.

UniversalRobots,kolaboratifrobotlarınüretimekatkılarınıanlatmak
üzere,AlmanDeutscheMesse’nindüzenlediğiTürkiye’ninilkendüstriyel
dönüşümodaklısanalkonferansı‘ConnectionDays’etkinliğinekatıldı.
Otomotivdeniklimlendirmeye,gıdadanbilişimekadarbirçoksektör
liderifirmanınkatıldığıetkinlikteUniversalRobots,robotlarınüretimde
kullanılmasıylaeldeedilecekavantajlarıanlattı.
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ConnectionDays’dekolaboratifrobotlarınüretime
katkılarıanlatıldı



YeşilŞirketMitsubishiElectric
ÇevreHedefleriniBüyüttü

SürdürülebilirgelecekiçinçalışanMitsubishiElectric
çevreyedostteknolojilergeliştiriyor

Her çağın gereksinimlerini önceden görüp geleceğin
ihtiyaçlarınıkarşılamayayönelikyeniteknolojilergeliş-
tirenMitsubishiElectric;kurumsalilkesi“DahaIyisiIçin
Değişim”veçevreilkesi“EkoDeğişim”doğrultusunda
dünyagenelindetoplumlarınyaşamkalitesiniartırmak
için çalışıyor. Uluslararası sivil toplum kuruluşu CDP
(KarbonSaydamlıkProjesi) tarafındaniklimdeğişikliği
vesuverimliliğikonusunda4yılartardaenüstseviye
olanAsınıfınalâyıkgörülenyeşilşirket,YeniÇevresel
SürdürülebilirlikVizyonu2050ileçevreninkorunmasına
yönelikfaaliyetlerinidahadayoğunlaştırıyor.

Yeşilbirşirketolma felsefesinin ışığındagerçekleştir-
diği globalölçekli yeniliklerledikkat çekenMitsubishi
Electric,5HaziranDünyaÇevreGünüdolayısıyladoğa
ileuyumiçindeyaşayan,düşükkarbonluvegeridönü-
şümodaklıbirtoplumoluşmasınakatkısağlamakiçin
yürüttüğüçalışmalarıpaylaştı.100yılayaklaşanglobal
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bir şirket olarak tüm faaliyetlerinde çevresel duyarlılı-
ğıöncelikolarakbelirlediklerini vurgulayanMitsubishi
ElectricTürkiyeBaşkanıŞevketSaraçoğlu,markanın
Nisan 2021 ve sonrasındaki uzun bir döneme odak-
lananyeniÇevreselSürdürülebilirlikVizyonu2050 ile
çevreninkorunmasınayönelikçalışmalarını yoğunlaş-
tıracağınıbelirtti.

“Yüksekenerjitasarrufunasahipçözümlerimizleiddialı
birçözümortağıyız”
Mitsubishi Electric olarak her zaman ‘Daha Iyisi Için
Değişim’ (Changes for the Better) felsefesiyle yol al-
dıklarınıifadeedenSaraçoğlu,böyleliklesadeceürün-
lerininteknolojisi,güvenilirliğivekalitesiyledeğilçevre
duyarlılığı konusunda da fark yarattıklarını belirterek
sözlerineşöyledevametti;“Markamızınçevreyönetimi
konusundakitutumunuifadeeden‘EkoDeğişim’(Eco
Changes)ilkesiçerçevesindehemçalışanlarımızınhem
detoplumunçevrebilincidüzeyiniartırmakiçinçalışı-
yoruz.DünyadaolduğugibiTürkiye’dede‘evdenuza-
ya’kadarfaaliyetgösterdiğimiztümsektörlerdeyüksek
enerjitasarrufunasahipçözümlerimizleöneçıkıyoruz.
Türkiye’de çevre dostu binalar, fabrikalar ve altyapı
projeleriiçiniklimlendirme,otomasyon,asansör,yürü-
yenmerdivenvegörselverisistemlerialanlarındaiddi-
alıbirçözümortağıyız.”

“Hızlı,verimliveçevreciüretimimkânısunuyoruz”
Yeni endüstri evresinde hammaddenin daha verimli
kullanılmasını, enerji yönetiminin çok daha planlı ya-
pılmasını ve çevreyle dost üretim gerçekleştirilmesini
enönceliklikonularolarakgördükleriniifadeedenSa-
raçoğlu; “Mitsubishi Electric olarak, enerji verimli ve
çevreci fabrika otomasyon ürünlerimizle işletmelerde
veprojelerdeciddiorandaenerji tasarrufusağlıyoruz.
MitsubishiElectric’inSanayi4.0’ayanıtıolandijitalfab-
rikakonseptimize-F@ctoryilefabrikalaraçokdahahız-
lı,verimliveçevreciüretimimkanıtanıyoruz.Üretimde
çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan ve yönetimden
üretimkatınakadartümfabrikakatmanlarınıoptimize
etmekiçinileriteknolojilerikullanane-F@ctory,işletme-
lerinhemküreselrekabettehemdeçevreciüretimde
biradımöndeolmalarınakatkısağlıyor”dedi.

“Yüksek teknoloji ve düşük enerji prensibiyle karbon
salımınıazaltıyoruz”
Konut,ofisveendüstriyelklimasistemlerialanında,sis-
temömrünütamamlayanakadarçevreyedostbiryak-
laşımlamaksimumenerji tasarrufusağlayacaksorun-
suzbirürünyelpazesisunduklarınıbelirtenSaraçoğlu;
“Yüksek teknoloji vedüşükenerjiprensibiylehareket
ediyoruz.Budoğrultuda,AvrupaBirliği’ninyeniF-Gaz
Yönetmeliğihedefleriyleuyumluolanyüksekenerjive-
rimliliğine sahipR-32 gazını ilk kullananmarkalardan
biriyiz.Hattasafhaliyleçevredevarolandoğalbirakış-
kanolmasısebebiyleçevreyeherhangibirolumsuzet-
kileşimibulunmayankarbondioksitakışkanlısistemleri
tasarlayarakdahayaygınkullanılması içinçalışıyoruz.
Busayededahaazsoğutucuakışkankullanarakverimi
artırmayı,karbonsalımınıkısıtlamayıvekarbonayakizi-
niküçültmeyiamaçlıyoruz.Klimaalanındayüzde94’e
varangeridönüşümoranıyladadikkatçekiyoruz”diye
konuştu.

MitsubishiElectrictarafındanicatedilenvesadeceMit-
subishiElectricasansörlerindebulunankabiniçiyüke
göre asansör hızını belirleme teknolojisine de dikkat
çekenSaraçoğlu,“Buteknolojisayesindeyüzde35’e
varanoranlardaenerjitasarrufuyapılarakyıldayaklaşık
bin400kilogramkarbondioksitsalımıazaltılabilmesini
sağlıyoruz”açıklamalarındabulundu.

“Hedefimizherkesiçindahaiyibirgelecek”
MitsubishiElectric’inÇevreselSürdürülebilirlikVizyonu
2050eylemplanıhakkındadabilgiverenŞevketSara-
çoğlu,sözlerineşöyledevametti;“Herkesiçindahaiyi
birgeleceksunmakamacıylahava,karavesukaynak-
larınıkalbimizveteknolojilerimizlekorumak’beyanıyla
çalışmalarımızıdahadahızlandıracağız.Buvizyonkap-
samında üzerinde yoğunlaşacağımız temel konuları;
iklimdeğişikliğitedbirleri,kaynaksirkülasyonları,doğa
ileuyumiçindeyaşamak,inovasyon,insankaynakları-
nıgeliştirmek, ihtiyaçlarıanlamak,birlikteyenideğer-
ler yaratmak ve yaygınlaştırmak olarak sıralayabiliriz.
MitsubishiElectricolarak;iklimdeğişikliği,kaynakgeri
dönüşümü ve tüm değer zincirinde çevre sorunlarını
çözmekamacıylaçeşitli işalanlarındafarklı teknolojik
kaynaklarıkullanacağız.”

Köklü inovasyon mirası ve bilgi birikiminden aldığı güçle üstün teknolojiye sahip, enerji 
verimli, çevreci, yenilikçi ürün ve hizmetler sunan Mitsubishi Electric, daha iyi bir gelecek 
ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarını sürdürüyor. 



ABB,enyeniakıllıodakontrolcihazının
lansmanıilehızlanıyor

Evsahiplerinincihazlarınıenverimlivesürdürüle-
bilirbirşekildeyönetmelerineolanaktanıyanakıllı
ev sistemlerine yönelik artan talebe yanıt olarak
ABB, son kullanıcıların evlerindeki tüm odaları
‘akıllı’ hale getirmelerini sağlayacak yenilikçi yeni
birçözümgeliştirdi.

ABB,Ekim2020’deki resmi lansmandanönceözel
ilk gösterimde ziyaretçilere, müşterilerini bugün ve
gelecektedahasürdürülebilirortamiçindestekleye-
cekçözümlerindenbiriolanABB-free@home®flex
veyeniABB-free@home®uygulamasınıtanıtacak.

ABB-free@home®flex,kullanıcılarınBluetoothbağ-
lantısı aracılığıyla panjur veya ışık gibi işlevleri cep
telefonlarından yönetmelerini sağlayan yeni ABB-
free@home®uygulaması ilekontroledilebilir.Oda-
larınaakıllı teknolojikurmaesnekliği isteyenvege-
leceğe yönelik bir çözüme yatırım yapmak isteyen
evsahipleriiçinideal.SistemErişimNoktasıentegre
edilerekilerikibirtarihtekolaylıklaABB-free@home®
akıllıevsistemineyükseltilebilir.
ABB-free@home® flex, insanların enerjiyi ihtiyaç
duyduklarıyerdevezamandakullanmasınayardımcı
olmakiçintasarlandı.Enerjitüketimieltipibirmobil
cihazdan kolayca kontrol edilebiliyor. Kullanıcılara
alanlarınıkontroletmeözgürlüğüveriyorveörneğin
odaboşkenışıklarısöndürmelerineolanaktanıyor.

Dahafazlaesneklikiçinışıklarıgündüzveyagece
gerekensaatlerdeyanacakşekildeayarlamakiçin
zamanlayıcılar kullanılabilir ve kullanıcılar, yazın
ortasındagüneşinparlamasınıönlemekveböyle-
ceenerjitasarrufusağlamakiçinpanjuruönceden
tanımlanmışbirkonumagetirecekşekildeözeldü-
zenlerkaydedebilir.

Daha fazla kontrol için uygulama, günün saatine
bağlı olarak ışıkları farklı aydınlatma seviyelerine,
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örneğingeceleribanyokullanılırkenyüzde30sevi-
yesineprogramlamakiçinbirhareketdedektörüne
bağlanabilir. Bu sadece daha çekici bir kullanıcı
deneyimiyaratmaklakalmaz,aynızamandaenerji
israfınıdahadaazaltır.

LansmanıdesteklemekiçinABB-free@home®uy-
gulaması,gelişmişişlevsellik,dahaiyiperformans
ve daha güçlü kullanılabilirlik sunmak amacıyla
tamamenyenidentasarlandı.Yenigeliştirilmişsü-
rümayrıcabuyıltümABB-free@home®kullanıcı-
larıtarafındanAppStore’danindirilebilecek.
ABB’ninAkıllıBinalarGenelMüdürüOliverIltisber-

gerşuşekildeaçıklıyor:“ABB,yenilikçiteknolojinin
dahaakıllıyaşamalanlarıoluşturabileceğivedaha
iyikullanıcıdeneyimisunabileceğikonusundanet
bir vizyona sahip. ABB-free@home® flex serisi,
SmartCities’MissiontoZerogirişimimizidestek-
leyen ve kullanıcıların enerji kullanımını ve tüketi-
miniyönetmelerineyardımcıolmanınyanısırakon-
forseviyeleriniartıranbirodaaydınlatmaçözümü.
Dahaakıllıvedahaesnek teknolojiseçeneklerine
olan talebin artmasıyla birlikte ABB-free@home®
flex,kontrolütamamentüketicininellerinebıraka-
cakveevlerdeveofislerdeenerjitasarrufunageçiş
yapmalarınayardımcıolacak.”

ABB, kullanıcılara ek kablolamaya gerek olmadan mobil cihazdan panjur ve ışıkları kontrol 
etme imkanı sunmak için ABB-free@home® flex’i piyasaya sürüyor. Cihaz, Bluetooth 
bağlantısı üzerinden konforu ve enerji verimliliğini artırmak için akıllı oda cihazlarını kolayca 
kontrol edebiliyor. 



PANDEMİMESAİSİNDEKİİLAÇ
ENDÜSTRİSİNDE“CANVEMALGÜVENLİĞİ”

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Salgına
karşımesafeönlemigereği;kimisektörlerdeper-
sonelievegönderilereküretimidurdurulantesisler
görülürken, hizmet gerekliliği artan hastane, ilaç,
gıda,tekstilgibisektörleryoğunmesaiyaparhale
geldi.Olasıbir riskanında, üretimkayıplarını ön-

lemenin en kolay yolu ise güvenlik sistemlerinin
kesintisizçalışmayadevametmesidir.Çünkügeç
farkedilecekolasıbirtehdit,enhafifetkisiylebile
zamanveüretimkaybıilesonuçlanmaktadır.
Türkiye’ninöndegelenfirmalarındanAbdiIbrahim
Ilaç Fabrikası’nın Elektrik Elektronik Bakım Baş

Küresel Covid-19 Salgını, toplum sağlığını 
tehdit ederek günlük hayatı kısıtlarken bazı 
sektörlere yoğun mesai etkisi yarattı. Yoğun 
mesaideki sektörlerin başında 
sağlık sektöründeki hastaneler ve ilaç 
endüstrisindeki tesisler geliyor. 
Bu tesislerde, can ve mal güvenliğini 
koruyan güvenlik sistemlerinin 
kesintisiz çalışmasının üretim sürekliliğine 
faydası ön plana çıktı.
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TeknisyeniKadirYılmaz’atesislerindecanvemal
güvenliğinedairaldıklarıönlemlerisorduk.Yılmaz,
“Üretim hatlarında da yüksek teknoloji kullanıyo-
ruz. Mümkün mertebe teknolojiyi yakından takip
edenkendinikanıtlamışürünleriseçmeyeçalışıyo-
ruz.Yangınalgılamasisteminiseçerkendebunlara
dikkat ettik” sözleriyle kalitenin önceliğini vurgu-
ladı.
Yangın Algılama Sistemlerinin genişlemeye elve-
rişliyapısındanmemnunolduklarınıaktaranKadir
Bey,“Sürekliyatırımhalindeolduğumuziçinbizim
için en önemlisi sisteminin modüler olması. Ben
Abdi Ibrahim’de çalışmaya başladığımda fabri-
kanın şu anki bölümlerinin tamamı yoktu. Sürekli
büyüyerek ilerlediğimiz için sisteme yeni kartlar
ekleyerek,yenilooplaryaratabilmemizçokönem-
li.Yenialanlarıneklenmesiyleberaberyenisenar-
yolarındevreyegirmesiçokkolayoldu”sözleriyle
devametti.
Fabrikalarıngenişalanındaheranheryerdengele-
bilenalarmlarıvakitkaybetmedençokkolaykontrol
altına aldıklarına değinen Kadir Bey, “Sistemimiz
okadarhassaskienufakbirdeğişiklikolsabize
anındaalarmdüşüyor.Buyerleşkemizdebirçokbi-
namızvar.HepsitünellebirbirinebağlıolanAr-Ge

Merkezimiz,TeknolojistikMerkeziveBiyoteknoloji
Tesisimizvar.Halayatırımaşamasındaolanbina-
larımızvar.BunlarınhepsiniFireworksekranından
görüyoruz.Alangenişolabiliyor vealandabirden
çokdedektördeoluyor.Hangibölgedealarmvar-
sasistemorayıkırmızıçerçeveiçinealıyor.Biztık-
layarakdedektörboyutunakadar inebiliyoruz.Bu
bizimiçinçokavantajlı.Busayedededahaçabuk
ulaşıyoruz,dahaçabukçözebiliyoruz”dedi.
KadirYılmaz,“AbdiIbrahimilaçsektörününloko-
motifidir ve tesislerimizmimari açıdan ödüllüdür.
Böylebir tesisiülkeyekazandırmakpekkolaybir
işdeğil.Dolayısıylabizim için yangınalgılamave
söndürme sistemlerinin ehemmiyeti çok büyük,
çünkü ihmalegelecekbir işdeğil.Bunedenlede
eniyisiniburayakoymalıyızki,butesislerikoruma-
lıyız.OnedenledeEEC’yekararverdik”yorumuyla
18 yıldır aynı firma ile çalışmalarının nedenini de
açıkladı.
Uzmanlığında 40. yılına yaklaşan EEC, tüm hij-
yenvemesafeönlemlerineözengösterenekibiile
pandemimesaisindekihastane,ilaç,tekstil,enerji,
telekom,gıda,bankacılıksektörügibiözveriyleça-
lışanmüşterilerininolağanbakımveacilihtiyaçla-
rına“doğruçözümü”sunmayadevamediyor.



ÜlkemizinEnBüyükBağımsızBTGüvenliği
DijitalEtkinliği‘’IDCTürkiyeFutureofTrust’’
18Haziran2020’deGerçekleşti

Özelliklealanında liderfinans,perakende,üretim,
hizmet,devletkurumlarıveholdingşirketlerinden
üstdüzeyBTgüvenlikyöneticisiveBTprofesyo-
nelininağırlandığı etkinlikteöneçıkanönemli ko-
nular;UzaktanÇalışmaileArtanGüvenlikRiskleri
veÖnlemler,RiskYönetimi,Güvenlik Yönetişimi,
DijitalGüven,YönetilenGüvenlikHizmetleri,Oto-
masyonOrkestrasyon,GüvenlikteYapayZekave
Makine Öğrenmesi oldu. BT Güvenliği ve Siber
Güvenlikalanındakurumlarstratejikyolharitaları-
nı tartışırken,yerliveglobal teknolojisağlayıcıları

yeninesilteknolojilerinidinleyicileretanıttı.

IDCTürkiyeÜlkeDirektörüNevinÇizmecioğulları’na
göre; “COVID-19 salgını ile birlikte kurumlar çok
hızlı bir şekilde evden çalışmamodeline geçtiler,
burada ilköncelikleri iş sürekliliği veuzaktangü-
venliçalışmaoldu.Buhızlıgeçişlerinberaberinde
getirdiğigüvenlikrisklerineekolarak,sibersaldırı-
larınoldukçaarttığıvegüvenlikalanındayetenekli
insan kaynağı sıkıntısının uzun süredir yaşandığı
bu alanda kurumlar için güvenlik risklerinin ön-

İstanbul – International Data Corporation (IDC) Türkiye, Türkiye’nin en büyük bağımsız 
güvenlik etkinliği Future of Trust’ı 18 Haziran tarihinde IDC Türkiye Dijital Platforumu 
üzerinden gerçekleştirdi.
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görülemezbirşekildearttığınıgörüyoruz.Nitekim
dünyadasondönemdeyaşanansaldırılardabize
güvenliğinkurumlariçinnekadarkritikbiröneme
sahipolduğunutekrartekrargösteriyor.”

IDC Türkiye BT Güvenlik pazarından sorum-
lu Araştırma Müdürü Yeşim Öztürk’e göre; “IDC
olarak “Güven”i, risk, uyumluluk, gizlilik ve hatta
iş etiği gibi başlıkları içerecek şekilde güvenliğin
üst kademesi olarak tanımlıyoruz. Bu başlıklar
ise kurumların “alması gereken aksiyonlar”dan,
“almak zorunda olduğu aksiyonlar”a dönüşümü
dahanetbirşekildegörmemizisağlıyor.IDC“Fu-
ture of Trust” odağındaki araştırmaları ile şu so-
nuca varıyor:”Güven sadece oluşabilecek zararı
hafifletmek değil, aynı zamanda hızlı kurtarmanın
gerçekleştirilmesi,gelirler,giderlervehissedeğeri
üzerindefarklıbiretkininyaratılmasıdır.”Buodak-
ta kurumların önümüzdeki dönemde kurum stra-
tejilerini, sadece güvenlik alanında değil, finans,
insankaynakları,satış,üretimgibiişbirimlerinide
kapsayacakşekildeyenidentasarlacağınıöngörü-
yoruz.”

David Reinsel; IDC Sr. Vice President of Global
Datasphere, IoT, Mobility, Security, Consumer,
Semiconductors,Telecom,ClientComputingand
Imaging/Print/DocumentSolutions“2020’deDijital
GüvenveRiskYönetimiiçinYüksekGüvenlik”ko-
nulusunumunda,kurumlarındijitalgüveniçinyap-

ması gereken strateji dönüşümünü katılımcılarla
paylaştı.

“Gelişen tehdit ortamı: Değişen Tehdit Vektör-
leri,Riskler veYapayZeka ilenasıl tepki veriyo-
ruz” açılış panelinin ardındından Bilgi Teknolo-
jileri ve Iletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah
Karagözoğlu’nunaçılışkonuşmalarıgerçekleşti.

Sektöründe deneyimli CISO, BT Müdürü ve BT
Profesyonelleri ile teknoloji üretici firmaların yö-
neticilerininkatkısağladığıçeşitlipaneloturumları
ve sunumlar gerçekleşti. Migros Ağ, Sunucu ve
BilgiGüvenliğiYönetimGrupMüdürüÖmerLüt-
fi Karagöz ve Garanti BBVA Teknoloji Kurumsal
GüvenlikGenelMüdürYardımcısıFeridunAktaş’ın
‘’SurvivorsDebate’’v2sohbetiyleetkinliğin ikinci
oturumubaşladı.‘’GlobalPathofaCISO’’başlıklı
kapanış paneli yurtdışında yaşayan CISO’lardan
oluşankonuşmacılartarafındangerçekleşti.

AselsanBTDirektörüYıldırımAzizoğlu;“Birülke-
ninkritikaltyapılarıoülkenincandamarlarıdır.Bir
ülkeyeyapılacakenucuzverisksizsaldırıiseocan
damarlarınayapılacakbirsibersaldırıdır.”Ifadele-
rinikullandı.

AlternatifBankGüvenlikIletişimMüdürüÖzerGül-
ce; “Fikirler geçmişe, teknoloji ise geleceğe ait.
Güvenlik ise geçmişin, günümüzün ve geleceğin
konusuolmayadevamederken,nekadargüvenli
sorusuençokmerakedilenolacak.Güvenlik,kısa
süreiçindekaliteninenönemligirdisiolarakyerini
alacak.”dedi.

Türkiye Iş Bankası Veri Yönetimi Bölümü Müdür
Yardımcısı Hasan Reyhanoğlu; “Içinde bulundu-
ğumuz sürece Yeni Normal denmesi konusunda
kuşkuluyum. Kimi eski alışkanlıklarımızı terk ettik
belkiamayenialışkanlıklarımızıedindikmi?”diye-
reksözlerinitamamladı.

ICBCFinansalTeknolojilerDirektörüMehmetKa-
rabıyık;“Işletmelerindijitalvarlıklarınıkorumapoli-
tikalarıartıkdahastratejiktir!”dedi.



LegrandGrup,dahayeşilbirdünya
içinBirleşmişMilletlerKüreselİlkeler
Sözleşmesi’ninYeniBildirgesinideimzaladı!

üresel ısınmanın geri dönülmez bir noktaya yak-
laştığıbudönemde2020 ile2030yılları arasında
küresel sera gazı emisyonlarında her yıl yüzde
7,6’lıkazaltımyapılarakParisAnlaşması’nın1,5°C
hedefini gerçekleştirme fırsatını yakalamak tüm
ülkelerin sorumlulukları arasında. Bu sorumluluk
bilinciylehareketedenLegrandGrup,dahaönce
imzalamışolduğuBirleşmişMilletlerKüreselIlkeler
Sözleşmesi’ninyenibildirisini19Mayıs2020tari-
hindeimzaladı.
Bu sözleşme ile birlikte Legrand Grup,
dünyayıdahasağlıklıvedahagüvenli
birhalegetirecek1,5°Chedefinitüm
iş süreçlerinde uygulamayı amaç-
lıyor. Fosil yakıtlardan kurtularak,
düşükkarbonlu,çevrecivesürdürü-
lebilirbüyümeyiönplandatutanLeg-
randGrup,doğayıveinsanlarıkoru-
yarak 2030 gündemini ve Paris
Anlaşması’nı yerine getirmek
için sıfır karbon ekonomisi
ile uyumlu politikaların et-
kinleştirilmesiiçinçalışma-
larınadevamediyor.
LegrandTürkiye’ninenerji
verimliliğivesürdürülebi-
lirlikçalışmalarınayönelik
ürün ve hizmetler suna-
rak, günümüz dünyasının

artan küresel sorunlarına dikkat çektiğini belirten
Legrand Türkiye Ülke Pazarlama Direktörü Gül-
sevinç Selçuk; “Insanlık olarak zor ve karmaşık
bir konjonktürden geçiyoruz. Ortak bir geleceğin
hayali, inşası için beraber çalışmalı ve iş birlikle-
rikurmalıyız.Onedenlebusözleşmeyi toplumsal
duyarlılıkvesürdürülebilirlikalanındaki tümçalış-
malarımızın ana çerçevesi olarak kabul ediyoruz.
Küresel ısınmanın en önemli sebebi olan karbon

salınımını azaltmak ve doğadan aldığımı-
zı geri vermek için şirket olarak doğal
kaynaklarımızı optimum kullanarak,
tüm iş süreçlerimizi gelecek nesille-
rin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve
kalkınmasına imkân verecek şekilde
tasarlıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz
tümalanlardaenerjiverimliliğivedü-
şük sera gazı emisyon değerlerine

sahip kaynakların kullanımına yö-
neliyoruz.Bukapsamdatümfab-
rikalarımızda çevrenin ve doğal
kaynaklarınkorunmasındabüyük
önem taşıyan alternatif yakıt ve
hammaddelerkullanıyoruz.Leg-
rand Türkiye olarak bu yolda
üzerimizedüşengörevleri yerine
getirmeyevesomuthedeflerkoy-
mayavebuhedefleritakipetmeye
devamedeceğiz.”

Uluslararası alanda sorumluluklarını sürdüren Legrand Grup, kuralları Birleşmiş Milletler 
tarafından belirlenen Paris Anlaşması’nın küresel karbon salınımında sera etkisinin 1,5 
dereceye indirilerek daha çevreci ve daha çevre dostu bir ekonomiye geçişi hızlandırma 
sözü verdi. Legrand Grup, Fransa’da AFEP* tarafından çevreyi ekonomik iyileşmenin 
kalbine koyan ve daha önce imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nin Yeni Bildirgesi’ni 19 Mayıs 2020 tarihinde imzaladı.
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Masdaf’ın Yüksek Teknoloji “Pompa 
Test Standı” Faaliyete Geçti

Yarımasırayaklaşangeçmişiylepompasektöründe
birçokilkeimzaatanMasdaf’ınYönetimKuruluÜye-
si Denizhan POLATOĞLU da konuya ilişkin olarak
yaptığıaçıklamadaşunlarısöyledi:“Uzunömürlülük
ve yüksek kalite standartlarıyla ürettiğimiz inovatif
pompa teknolojilerimizin performans test sonuçla-
rını, işortaklarımızlapaylaşarak,şeffafveölçülebilir
olmayıhedefledik.Bukapsamdageliştirdiğimizyeni
pompa test istasyonumuz ile sektörümüzün, ülke-
mizdeki gelişimine katkıdabulunuyor olmanın haklı
gururunuyaşıyoruz.

PompasektörününöncümarkasıMasdaf, 43 yıldır
pompateknolojilerineyaptığıyatırımlarabiryenisini
daha ekleyerek yüksek standartlara sahip pompa
teknolojileriniyenigeliştirdiği“pompateststandı”nda
testedip,performanslarınıölçmeyivebukapsamda
AR-GE çalışmalarına yön vermeyi hedefliyor.Mas-
daf,Türkiyepompasektöründefarkyaratantekno-
lojiyatırımıylamüşterivebayilerininyanısırasektör-
dekipompaüreticilerinedehizmetvermeyiplanlıyor.

Müşteri odaklı üretim anlayışı ile dünyanın dört bir
yanına ihraç ettiği inovatif pompa teknolojilerinde
yüksekmüşterimemnuniyetiveüstünmüşteridene-
yimisağlamayıhedefleyenMasdaf,pompateststan-
dıylamüşterilerineşeffafveölçülebilirürünlersunu-
yor.Busayedemüşterilerinin satınaldıklarıpompa
teknolojilerininyüksekkaliteveperformansınıhenüz
fabrikadançıkmadangörebilmelerinisağlıyor.Pom-
paTestleri,ISO9906pompateststandardınauygun
şekildeyapılıyor.

Masdaf’ın son teknoloji ölçüm cihazları ve kontrol
sistemleri kullanılarak yaklaşık iki yıl süren AR-GE
çalışmalarınınsonucundageliştirilenveDüzcetesis-
lerinekurulan”PompaTestStandı”

ile“uçtanemişlipompalar,inlinepompalar,ayrılabilir
gövdeli çift emişlipompalar, yangınpompaları, ka-
demelipompalar,prosespompaları,dalgıçpompa-

lar,kolonlupompalar,kendindenemişlipompalar
ve dişli pompalar”ın performansı scada sistemi
üzerinden anlık olarak izlenip, raporlanabiliyor.
Maksimum 10.000 m³/h lik bir debi kapasitesi
veØ800mm’likanabeslemehatlarınasahip is-
tasyonun,kotaltıveüstündeciddibirsuhacmi
bulunuyor.Diğerpompafirmalarındasorunteşkil
eden yüksek kapasiteli ürünlerin NPSH testleri
deseviyekontrollüolarakyapılabiliyor.Güçlüin-
vertor altyapısıyla değişkendevirlerde ürün test
ederken, kalkış hızlarındaki kontrollü yapıyla da
vanalar ve tesisatın anlık yüklenmelerine karşı
koruma sağlıyor. Büyük debili ve güçteki pom-
paların testlerini otomatik olarak yapabilen test

standının 630kw olan kurulu gücünün, orta gerilim
yatırımıylayükseltilmesihedefleniyor.Teststandında
görevyapan10 tonlukgezerköprüvinçsayesinde
yüksekkapasitevehacimdekipompalarınstantüze-
rineyerleşimiderahatlıklayapılabiliyor.

Pompa teknolojilerinin titreşim ve uzun dönem da-
yanımtestleri, ısınmaproblemiolmadan, izlemesis-
temleriilekolaylıklayapılabiliyor.Hatlarınuzunluğuve
yükseksuhacmi, tesisatüzerindekiakışıstabilkıla-
raksantrifüjpompaölçümsistemlerinirahatlatıyorve
testlerdekihassasiyetiartırıyor.Masdaf,“PompaTest
Standı” ile ürünlerin test edilmesi sırasında manuel
olarak yapılan vana açma-kapama işlemi ile yüksek
debivebasınçnedeniyletehlikearzedentümişlem-
ler,otomasyonsistemiüzerindenyapılabiliyor.Busa-
yedehemtestekatılanmisafirlerinhemdeoperatörle-
ringüvenliğinimaksimumseviyedetutuyor.

Yarımasırayaklaşangeçmişiylepompasektöründe
birçokilkeimzaatanMasdaf’ınYönetimKuruluÜyesi
DenizhanPOLATOĞLUdakonuyailişkinolarakyap-
tığıaçıklamadaşunlarısöyledi:“Uzunömürlülükve
yüksekkalitestandartlarıylaürettiğimizinovatifpom-
pa teknolojilerimizin performans test sonuçlarını, iş
ortaklarımızlapaylaşarak,şeffafveölçülebilirolmayı
hedefledik.Bu kapsamdageliştirdiğimiz yeni pom-
patestistasyonumuzilesektörümüzün,ülkemizdeki
gelişiminekatkıdabulunuyorolmanınhaklıgururunu
yaşıyoruz.Yıllarınverdiğitecrübeilesektördebirçok
yeniliğeimzaatanfirmamızınikiyılsürenAR-GEça-
lışmalarınınsonundageliştirilenPompaTestStandı,
ulusal ve global müşterilerimizin yanı sıra pompa
sektöründekifirmalaradahizmetverecek.Ayrıcabu
test standımızın, TÜRKAK tarafından akredite edil-
mesine yönelik girişimlerin startını da yakın zaman
içindevermeyiplanlıyoruz.”dedi.

Masdaf’ın son teknoloji ölçüm cihazları ve full otomasyona sahip 
kontrol sistemleri kullanılarak yaklaşık iki yıl süren AR-GE çalışmalarının 
sonucunda geliştirilen ve Düzce tesislerine kurulan ”Pompa Test Standı” 
ile pompaların performansı scada sistemi üzerinden anlık olarak izlenip, 
raporlanabiliyor.
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ABB Robotik, dijital hizmetleri 
müşterilerinin üretimine yardimci 
olmak için ücretsiz sunuyor

Birçok şirket, özellikle mevcut sosyal mesafe ve
uzaktançalışmaihtiyacıgözönünealındığında,üre-
timhatlarınıuzaktanyöneterekverobotsistemlerini
daha az insan etkileşimi ile optimumperformansta
çalışmasını sağlayabilenbudijital çözümlerden ya-
rarlanabilecekler.Dijitalaraçlardamüşterilerinçalış-
mayadevametmesineveherkesişyerinedöndüğün-
de hazır olacakprojelere hazırlanmalarına yardımcı
olmakiçinkullanılabilir.

ABB’ninRobotikve ImalatOtomasyonBölümü,27
MartCumagününden itibaren,31Aralık2020 tari-
hinekadarönemli yazılımhizmetlerinimüşterilerine
ücretsizolaraksunacaktır.

Dahilolanhizmetlerarasındadurum izlemeve teş-

his, varlık yönetimiyazılımı veönemlimalzemelerin
tedarikiiçinüretimhatlarınınuzaktansorungiderme
veizlenmesibulunmaktadır.

Aşağıdaki teknolojilere halihazırda erişimi olan, an-
cakbunlarınasılkullanacaklarıkonusundatavsiyeve
rehberlik isteyenmüşterileryerelABBtemsilcilerine
başvurmaolanağınasahiptir.

Ücretsizkullanımasunulanyazılımlarşunlardır:

ABBAbility™ InternetBağlantılıServisler -Durum
IzlemeveTeşhis
ABB’ninInternetBağlantılıServisplatformu,tekveya
tümrobotfilosunumevcutdurumunuveperforman-
sını izleyerek müşterilerin robot sistemlerini en iyi
performanslaçalıştırmasınaveuzaktanizleyebilme-
lerineyardımcıolur.ABBAbility™InternetBağlantılı
Servisi,servisuzmanlarınınyüksekmaliyetliplansız
üretimduruşlarınayolaçabileceksorunlaraçözüm
bulmalarınıveaksiyonalınabilecekolanbilgilerielde
etmelerinisağlar.

Temelözellikler:
•7/24güvenliizlemeveteşhishizmeti
•Ensıkgörülenarızalarınbelirlenmesi
•MekanikvekontrolünitesiölçümleriiçinDurumIz-
lemevetrendanalizi
•E-postayoluylaanındakritikalarmbildirimleri
•Hızlıköknedenanalizi içinalarmdurumundasis-
temanlıkgörüntüsü
•KullanılabilirbilgileriçerenMyRobotvealarmkont-
rolpaneli
•Mesaisaatlerindesanaleğitimdesteği
•RobotStudio®

RobotStudio ABB’nin simülasyon ve çevrimdışı
programlamayazılımıdır,fizikselvarlıklarınveyasis-
temlerin tambir dijital kopyasını (dijital ikiz) sunar,
böyleceüretimhattınızdaneler olupbittiğini uzak-
tan görebilirsiniz. ABB’nin RobotStudio çevrimdışı
programlamaaracı,kullanıcılarıngerçekbirüretim
hattınınbaşınagitmedenveyadurdurmakzorunda
kalmadan, sanalbir3Dortamdaeksiksizbir robot
kurulumuoluşturmasını,simüleetmesinivetestet-
mesini sağlar. TümPowerpack’ler veCADdönüş-
türücüler, dijital ikiz ve SanalGerçeklik toplantıları
dahil tüm RobotStudio fonksiyonları artık ücretsiz
olaraksunulacak.

Covid-19 salgını göz önüne alındığında, ABB’nin Robotik ve İmalat 
Otomasyonu Bölümü önemli yazılım hizmetlerini ücretsiz olarak sunma kararı 
aldı. Bu şekilde ABB, müşterileri ve partnerlerinin üretim hatlarının çalışmaya 
devam etmesine yardımcı olacak ve birçoğunun evden çalışırken işletmelerin 
faaliyetlerini sürdürebilmesini imkan sağlayacak.
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Avrupa “dijital endüstrisi” Resesyon 
Bekliyor Devlet Desteği Avrupalı ve 
Türk Şirketler İçin Öncelik

2011yılındaTürkiyeBilişimVakfı,TÜBISADveTE-
SID birlikteliğiyle kurulan ve DIGITAL EUROPE’un
üyesi olanDijital TürkiyePlatformu internet üzerin-
dengerçekleştirdiğitoplantıylaçalışmanındetayları-
nıpaylaştı.

TBVYönetimKuruluBaşkanıFarukEczacıbaşı,TÜ-
BISAD Yönetim Kurulu Başkanı Erman Karaca ve
TESID Yönetim Kurulu Başkanı C. Müjdat Altay’ın
katıldığı etkinlikte; Avrupalı şirketlerin %93’ünün
hem kendi ülkelerinde hem de dünyada resesyon

beklentisinde olduğu açıklandı. Hem Avrupalı hem
deTürkşirketlerinortakbeklentisiveisteği,devlet-
lerininçalışanücretlerinekatkıyapmasıvevergilerin
ertelenmesiyönündeşekilleniyor.

14Avrupaülkesinden14STK’nınkatkıverdiğiveTür-
kiye verileri içinDijital Türkiye Platformu’nun (DTP)
aracılıkettiğiraporunsunumunuTürkiyeBilişimVakfı
ProjelerKoordinatörüSedaÇakmakyaptı.Içerisinde
pekçokönemlitespitvegelecekbeklentilerininyer
aldığı ve bir anlamada içinde bulunduğumuzduru-

munözellikleABülkeleriteknolojiağırlıklıendüstrisi
ve Türkiye karşılaştırmasının yapıldığı raporun öne
çıkanbaşlıklarıoldukçadikkatçekiyor.

Avrupalışirketlernelerbekliyor?
SedaÇakmak’ınpaylaştığıbilgileregörearaştırma-
ya katılanların%77’si salgının sektörlerini olumsuz
etkilemesinibeklerken,%35’iiseçalışansayılarında
azalmabekliyorve%74’lükönemlibirkesimdesınır
ötesiticaretteaksamalarolduğunubelirtiyor.Asıldik-
katçekensonuçlarınbaşındaisekatılımcışirketlerin
%93’übupandemininhemkendiülkeleriadınahem
globalolarakbirresesyonayolaçacağınıdüşündü-
ğünü ifade ediyor. Avrupalı şirketlerin ayrıca etkin
önlemler olarak devletlerinden; çalışan ücretlerine
katkı,vergierteleme,ulusalveABgenelindeuzaktan
yönetilebilirihalelereçıkılmasıveözellikledijitaleği-
timvealtyapıyatırımlarınındesteklenmesiyönünde
beklentiiçindeolduğugörülüyor.Ülkemizdedenasıl
olacağıçokmerakedilenevdençalışmakonusunda
iseşirketlerin%82’sininçalışanlarınınevdençalışma
koşullarınınsağlandığıbelirtmesidikkatçekiyor.

Türkşirketlerinöngörülerineler?
YaşanansorunlarözelindearaştırmanınTürkiyetara-
fındaki sonuçlarınabakıldığında isekatılımcı şirket-
lerin%63’ümüşterilerinin durumundabir belirsizlik
olduğunu,budoğrultuda%57’lik kesimin ise sipa-
riş iptalleriylekarşılaştığınıaçıkladığıgörülüyor.Pa-
zarlarında yatırımkararlarının askıyaalındığını ifade
edenlerinoranı ise%40olarakortayaçıkıyor.Türk
şirketlerinin%64’üçalışanlarınınevdentamkapasi-
teçalışabildiğinibelirtirken,dijitalendüstriningeneli
dekamuveözelihalelerintabanayayılmasınınöne-
minibelirtiyor.Öteyandan,Türkşirketlerindehijyen
önlemlerinin ve kriz takımlarının hızla oluşturulması
sağlandığıdavurgulanıyor.

Resesyonkonusundabeklentileriniortayakoyanşir-
ketlerin%83’üçalışanücretlerinindevlettarafından
desteklenmesive%74’ü isevergiertelemesiyapıl-
masıgerektiğinibelirtiyor.COVID-19’unmücbirse-
bepkapsamınaalınmasıbelirtenlerinoranı%74olur-
ken,düşükfaizlikredibeklentisiise%52oldu.
KırılımlarınenbüyüğünüCOVID-19ileyaşadık
Rapordetaylarınınpaylaşılmasınınardındanilksözü
alan TBVBaşkanı Faruk Eczacıbaşı konuşmasında
dünyadakikırılımlarınenbüyüğünüCOVID-19ileya-
şadığımızadikkat çekerek, “Amacımız,Bilgi Toplu-
muolma yönündeAB stratejilerinin paydaşı olmak
vegerekAB’deoluşanbilgibirikimlerindenyararla-

nabilmekvegereksetecrübevebirikimlerimizölçü-
sünde katkı vermek. Ayrıca, Türk kuruluşlarının ve
STK’larınAvrupaBirliğikanalıylaözellikle teknolojik
ve finansal alanlarda gelişmelerini sağlamak.Bizim
de kendi içimizde önemle desteklediğimiz Digital
Europe’ungenelstratejisiisebuyöndekoyduğumuz
hedeflerlebirebirörtüşüyor.Özellikleköklüteknolo-
jik atılımların belirsizleştirdiği bu geleceğin yarata-
cağıortamlardaböylebirortakaklınpaydaşıolmayı
bizlergerçektençokönemsiyoruz.Bakınız4aygibi
kısabir sürede “geleceğinbelirsizleşmesi” özellikle
COVID-19ortamındabirincil bir şekildeortaya çık-
tıvebütündünyahiçbeklenmedikbirandaağırbir
travmayaşıyor.Geleceğibelirsizbirsağlıkortamıyla
karşıkarşıyayız…Nekadarsürecek?Yoğunluğune
kadarolacak?Sosyaletkilerineolacak?..Asılönem-
lisiekonomiketkilerineolacak?TBVolarakzatenbi-
zimtemelhedefimizteknolojikkırılımlarakarşıgerek
toplumsal,gerekkurumsal,gereksebireyseldavra-
nışlarıhazırlamakolmuştur.Rahatlıklasöyleyebilirim
ki“kırılımlarınenbüyüğünüCOVID-19ileyaşadık.En
çoksöylenenşeylerdenbirisi“hiçbirşeyeskisigibi
olmayacak”. Neyin eskisi gibi olmayacağını söyle-
mediğiniz sürece bu laf bir klişe olarak kalıyor. El-
bettebirşeylerdeğişecek,değişmeyebaşladıbile...
vebugünkügibiuzaktangörüşmelerimiz,toplantılar,
eğitim, ticaret alışkanlıkları gibi değişen gelişmeleri
görmeyebaşladık.

Raporun içeriğindedeğerlendirmeyekatılankurum-
larıngeleceğeyönelikçokkuşkucuvehattakötüm-
serbirbakışaçısısergilediğinigördüklerinidebelir-
ten Eczacıbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Doğru…
Gelecek belirsiz, ekonomik olarak zor bir dönem.
Bunukabuletmemizlazımancakböyleortamlaraynı
zamanda da değişim için büyük fırsatlar yaratıyor.
Geleceğeumutsuzcabakıpbugününağıryüküaltın-
dasıkışmaktanziyadebubüyükkırılımıngetireceği
farklıişveyaşammodellerineodaklanmalı,geleceği
inşaaiçinteknolojinindesteğinideherzamanyanı-
mızaalmalıyız.DigitalEuropeileçalışmalarımızhem
ortakaklınveortakçalışmalarınfırsatlarındanyarar-
lanmamız için önemli bir ortam hemde kendi giri-
şimlerimize batımızdaki coğrafyalarda yeni fırsatlar
yaratmakiçinolanaksağlıyor.Şunudamemnuniyet-
lesöylememgerekirkiDigitalEuropedaTürkiyeile
işbirliğinibizimgördüğümüzkadardeğerlibirfırsat
olarakdeğerlendiriyorvegeliştirilmesiiçinkatkısağ-
lıyor.Elbettebizlerdehemyakınhemdeortavadede
buyakınlığıartırarakdevametmeyihedefliyoruz”.

DIGITAL EUROPE tarafından tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 
salgınının etkileriyle ilgili olarak içerisinde Türkiye’den de 35 şirketin dahil 
olduğu ve toplamda 650 dijital endüstri şirketinin mevcut durum ve gelecek 
beklentilerini içeren bir araştırma raporu hazırlandı.



H
A

BE
RL

ER

H
A

BE
RL

ER

72 73

ENDÜSTRİ OTOMASYON ENDÜSTRİ OTOMASYON

GELECEĞİN FABRİKALARI İÇİN YENİLİKÇİ 
OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ

Piyasadakienkompaktveenesnekkontrolsistem-
lerinden biri olarak ön plana çıkan u-control 2000
web,“SecuritybyDesign(TasarımlaGüvenlik)”kon-
septiilebirincisınıfgüvenliksağlıyor.Geleceğedö-
nük mühendislik için web tabanlı mühendislik ya-
zılımı ürünüolanu-createweb isemakine ve tesis
üreticilerineküçükveortaölçekliüretimtesislerinin
otomasyonunukolaylaştırangüvenlikontrolyazılımı
imkânıtanıyor.

Makine ve tesismühendisliğindeki hızlı gelişmelere
ayakuydurmakiçinsadeceverimlilikyeterliolmuyor,
aynızamandayüksekderecedeesnekolanotomas-
yonvedijitalizasyonçözümlerinedeihtiyaçduyulu-
yor.Dünyagenelindesürekliartanverihacimlerinin
büyümesi daha güçlü ve esnek kontrol çözümle-
ri gerektiriyor. Weidmüller ürün ailesinde yer alan
u-controlwebveu-createwebyazılımportföyüise
uygunmühendislik ortamıylabirlikteotomasyon ve
dijitalizasyoniçinesnekbirkontrolsistemiolaraköne
çıkıyor.

Kontrolünitesindenbağımsızgüvenlibirortam
Modern IoTuygulamaları içinotomasyon teknoloji-
siningiderekdahagüçlüveuyarlanabilirolmasıge-
rekiyor.Dünyaçapındaağoluşturma,üretimtesisle-
rindeartanesneklik,verivebilgialışverişigözönüne
alındığındaWeidmüller,u-createwebiletesisvema-
kineüreticisiiçinyenivedahaesnekbirotomasyon
çözümüolanu-control2000web’isunuyor.Kontrol
ünitesidonanımıu-control2000web,624MHzsaat
frekansına vemaksimum 512Mbyte dahili belleğe
sahip güçlü ve çift çekirdekli ARMA9 işlemcisi ile

öne çıkıyor. Uygulama programının çalışma belleği
64MBolanu-control2000web,32GB’akadarveri
vebilgiharicibirmikroSDbellekkartındadasakla-
nabiliyor.

Birden fazla arayüz seçeneği ile farklı alanlaraözel
çözümler
Kontrolünitesigerçekzamanlısaatiçinpilyuvasıile
donatılan u-control 2000web, haberleşme vemü-
hendislikiçinfarklıarayüzleresahip.Mühendislikya-
zılımıileikiRJ45soketindenbiriaracılığıylabirtarayı-
cıyardımıylabaşlatılanu-control2000web,sistemin
programlanması tamamlandıktan sonra Ethernet
TCP/IPprotokolüaracılığıylabirüstseviyekontrol
ünitesiveyabirERPsistemiileverialışverişiyapıla-
bilmesineimkântanıyor.IkinciRJ45soketiiseMas-
ter/Slavefonksiyonlubirnetworksistemioluşturmak
gibigelecektekigenişletmeleriçinkullanılıyor.Kont-
rol ünitesi ayrıca dataların programlanmasına veya
çağrılmasına izin veren bir USB bağlantısı içeriyor.
24VDCgüçkaynağıhemkontrolcüdonanımınıhem
demaksimum64farklıu-remotemodülüiçinayrıgi-
rişveçıkışlarıbesliyor.Sistemvemodülbeslemeleri
u-control 2000web’in üzerinde entegrebir şekilde
bulunuyor.Sistemayrıcagüvenlikuygulamaları için
dekullanılabiliyor.Makinelerikontrolünitesindenba-
ğımsız olarak güvenli bir duruma getiren u-remote
emniyet-güç-besleme modülleri devreye girerken,
uygulamaprogramı içingerekligüvenlikdışısinyal-
leru-remotearkapanelveriyoluüzerindenu-control
web’eiletiliyor.

u-control 2000 web ile kompakt ve esnek kontrol

sistemi
u-control 2000 web piyasadaki en kompakt ve en
esnekkontrolsistemlerindenbiriolaraköneçıkıyor.
Denetleyicilerinmodüler tasarımı u-remoteuzak I /
Osistemi’nedayanıyorveu-mationailesindendiğer
bileşenleridahiletmekiçinihtiyaçtemelligenişleme-
ye izin veriyor. 54mmgenişliğe rağmenu-control;
çoksayıdabağlantıseçeneği,güçlübirçiftçekirdekli
CPU,512MbyteRAM,4GBflashbellekve32GB’a
kadar mikro SD kart için alan sunuyor. “Security
byDesign(TasarımlaGüvenlik)”konsepti ilesürekli
testler ve titiz standartlar uygulanarak uygulamalar
içinbirincisınıfgüvenliksağlanıyor.

Kurulumgerektirmeyenmühendislikyazılımı
Küreselağlar,artanverialışverişivemüşteriyeözel
üretim daha esnek otomasyon çözümleri gerektiri-
yor.Weidmüller tarafından piyasaya sürülen esnek
vegeleceğedönükmühendislikiçinwebtabanlımü-
hendislikyazılımıürünüolanu-createweb,makineve
tesisüreticilerineküçükveortaölçekliüretimtesis-
lerininotomasyonunukolaylaştıranaçıkwebtaban-

lı vegüvenli kontrol yazılımı sağlıyor. u-createweb
mühendislikyazılımınıngeliştirilmesindetemelolarak
açıkveplatformbağımsızwebteknolojileri(HTML5,
CSS3,JavaScript)kullanılıyor.OPCUAServer,OPC
UAClientveu-createvisugibiekyazılımmodülleri
ilegenişletilebilenu-createweb,birwebtarayıcısın-
daçalışabiliyorvekurulumgerektirmiyor.Busayede
donanımdanveişletimsistemindenbağımsızolarak
yapılandırılıyor.

Lisansgerektirmeyenwebtabanlımühendislikyazı-
lımıu-createweb,birwebtarayıcısıüzerinden,plat-
formdan veya ekipmandan bağımsız programlama
yapılmasını sağlıyor. HTML5 gibi standartlaştırılmış
webteknolojilerinikullananu-createweb,ekyazılım
uygulamalarıilegenişletilmeimkanınadasahip.IEC
61131-3 programlama standardını içeren u-create
web,güvenliğeodaklanantasarımkonseptisayesin-
demaksimumgüvenliksağlıyor.Entegremühendis-
likaracıkurulumgerektirmedenhızlıdevreyealmaiş-
leminisağlarken,fonksiyonbloklarıvesürüklebırak
yöntemiilekolayprogramlamayaimkântanıyor.

Dünya genelinde sürekli artan veri hacimlerinin büyümesi daha güçlü ve 
esnek kontrol çözümlerini gerektiriyor. Elektriksel bağlantılar, sinyal, veri, güç 
dağıtım ve işlenmesi konularında sunduğu endüstriyel çözümlerle sektörün 
öncü global markaları arasında yer alan Weidmüller ise u-control web 2000 
ve u-create yazılım portföyü ile otomasyon sistemlerinin dijitalleştirilmesi için 
entegre bir hizmet sunuyor.
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Türk Girişim Şirketi; Holoporter ile 3
Boyutlu Görüşme Teknolojisine İmza Attı.

Bu noktada 3D teknolojilerin önemi de giderek
artıyor. Türkiye’nin inovasyon üssü Teknopark
Istanbul’unkuluçkamerkeziCubeIncubation’dafa-
aliyetlerinisürdürenScalarVisionda4yıllıktecrübe-
siyle3Dteknolojileriüzerineodaklıolarakçalışmala-
rınıbudönemdeyoğunlaştırıyor.Şirket2018’inEkim
ayındabaşladığıgerçekzamanlı3D iletişimsistemi
olanHoloporter’ıuygulamayasunuyor.

YoğunuğraşlarlageliştirilenHoloporterilekişilerinüç
boyutlugörüntülerigerçekzamanlıolarakbaşkabir
yereiletiliyor.ScalarVisionyetkilileribilimkurguismi
ileışınlanmaprojesiolaraktanımlanabilecekbupro-
jeileStarwarsfilmindeyeralanObiWanKenobi’nin
görüntüsününgalaksilerarasıseyahatetmesininbu
projeyeenyakınörnekolarakverilebileceğinibelirti-
liyor.Hatta,görüntüiletmeözelliklerininyanındasu-
num,videoveyaüçboyutlunesnelerüzerindebirlikte
çalışmamodülleriileStarwars’dakullanılanüründen
dahafazlafonksiyonsağlıyoruzdiyorlar.

Dünyadaki örneklerine göre daha işlevsel ve daha
düşükmaliyetli
Holoporterprojesikullandığıteknolojileritibariyleçok
karmaşıkbiryapıyasahip.Görüntüişleme,üçboyut
teknolojileri, oyunmotoru,AR (ArtırılmışGerçeklik),
grafikkartıprogramlama,sıkıştırmaveağüzerinden
yayınlamateknolojilerininengünceltekniklerininkul-
lanılmasıhattageliştirilmesiilegeliştirildi.

Sistem geliştirmesinde kullanılan donanımın düşük
maliyetliolmasınınürünlerininözellikleişletmelerta-
rafındansatınalınabilecekbirfiyatnoktasındaolma-
sınısağladığınadikkatçekenScalarVisionKurucusu
Bülent Demirhan: “Firmamız tarafından geliştirilen

yüksekperformanslıyazılımımızsayesindebudona-
nımlardannitelikligörüntüeldeedilerekçokönemli
bir eşik aşıldı. Uygulamamızbir saniyede900MB
büyüklüğündeveriyi(birbuçuksaatlikbirfilmindos-
yaboyutu)gerçekzamanlıolarakişleyerekçalışıyor.
Projemiz prototip aşamasına geldi ve kontrollü or-
tamdademoyapabilirdurumdayız.Dünyadabenzer
alandakiçalışmalararasındaenniteliklisonucuveren
ürün olduğu konusunda iddialıyız. Gerçek zaman-
lı 3D görüntü oluşturup, sunum imkanları sağlayan
iletişimsistemibizimprojemizdışındabulunmuyor.
Çok yüksek maliyetli stüdyolarda genelde sinema
sektörü içinoluşturulmuşsistemlermevcutolsada
bunlariletişimsistemiolarakkullanılmayamüsaitde-
ğilveprodüksiyonsürelerivemaliyetleriçokyüksek.
Bunlarındışındateksensörlüveçokdaraçılıgörüntü
aktarmauygulamalarıvar.Daraçısebebiilegerçek-
lik hissiyatı düşük ve etkili iletişim için gerekli olan
diğersunumve3Dobjepaylaşımı imkanlarıbulun-
muyor”dedi.

AlacağımızYatırımlaDünyayaAçılacağız
Dünyadabenzerçalışmaların yapıldığınıdabelirten
Demirhanbilgileridahilindebulunan1milyondolar
gibi çok yüksek maliyetli sistemler dışında gerçek
zamanlıgörüntüoluşturulmasındaennitelikligörün-
tüvefonksiyonsağlayanenuygunuygulamaolduk-
larınıdahatırlatarak,“Elimizdeperformansgösteren
prototipimizhazırdurumdaveçokkısasüredesipa-
riş üzerine üretim yapabilir duruma gelebiliriz. Seri
üretimveyurtdışıpiyasalaraaçılımiçimyatırımcıara-
yışımızvarvebukonudadoğruyatırımplatformuyla
birarayagelirsekdünyadaönemlibiroyuncuhaline
gelebiliriz”dedi.

Holoporternasılbirçalışmadeneyimisunacak?
Holoportersayesindegünlükhayattakinebenzerüç
boyutlu görüşme yapma imkanı sunuluyor. Günlük
akıştamümkünolmayanbaşkaimkanlardabutek-
nolojiyleinsanlığınkullanımınasunuluyor.Örnekola-
rakbirplazatoplantıodasınajetmotorufizikiolarak
getirilemezamabuteknolojiyledijitalolaraksaniyeler
içerisindehertürlünesneyibulunulanortamagetirip,
birbirindenuzaknoktalardakiinsanlarınbunesneler
üzerindebirlikteçalışmalarısağlanmışoluyor.

Holoporter Korona Virüsü ile mücadeleye nasıl bir
faydasağlayabilir?
Etkilivegüvenilirbiraşınınortayaçıkmazamanıhe-
nüzöngörülebilirdeğil.Uluslararası,şehirlerarasıse-
yahatdüzenininhattaşehiriçikarşılıklıgörüşmelerin
nezamannormaledöneceğidekestirilemiyor.

Geliştirdikleriteknolojinin,yüksekverimliliktoplantı-
larıngerçekzamanlıolarakyapılmasına imkansağ-
layarak,hemsosyalmesafeninkorunmasını,hemde
birlikteçalışmayımümkünkıldığınadadikkatçeken
BülentDemirhan:“Busayedevirüsünülkevedün-

ya içerisindeyayılmariskindenuzaklaşılıyorveaynı
zamandaseyahat,konaklamamasraflarındandata-
sarruf sağlıyor.Mesafeyebağlıolarak, saatler veya
günlersüren işseyahatleriyerinemasanızdanuzak
noktalaraulaşmaimkanıyladabüyükzamankazancı
sağlıyor.Bunlaraekolarak,uluslararası/şehirlerarası
ekipkurmavebirlikteçalışmanınönündekipekçok
sınır kalkmışoluyorvebununlabirlikteçok farklı iş
ve sosyal imkanlar ortaya çıkarabilecek bir altyapı
getirmiş oluyor. Holoporter, seri üretime geçilmesi
ilebütçeselolarakzamanlasonkullanıcıyadahitap
edecekseviyeleregelecek”dedi.

Ilksiparişsavunmasanayişirketinden!
ScalarVisionKurucusuBülentDemirhanilksatışan-
laşmasınıyaptıklarınıdabelirterek,ülkemizinbüyük
birsavunmasanayikuruluşunungeliştirilenteknoloji-
yimevcutprojesineentegreetmeküzeresatınaldığı-
navurguyaptı.Ayrıca,projeningeleceknesililetişimi
temsiletmesive5G’ninsağlayacağıdiğer imkanlar
özelinde ülkemizdeki ve yurtdışındaki bazı telekom
operatörleriyle  işbirliğigörüşmelerininsürdüğüde
aktarıldı.

Dünyada korona virüs pandemisi sürerken; evden çalışma, uzaktan eğitim, 
seyahat kısıtlamaları da iş ve eğitim sektörleri için zorlayıcı olmaya devam 
ediyor. Her ne kadar iki boyutlu video konferans sistemleri bu süreçte 
popüler olsa da yüz yüze etkinliklerin verimliliği alınamıyor.
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BORUSAN MANNESMANN 
KOVİD-19’U 
TEKNOLOJİYLE 
HACKLİYOR 

Istanbul.“Çalışanımıkorurum,işimikorurum,payda-
şımıkorurum”felsefesiyleKovid-19salgınıylamüca-
deleedenTürkiyeçelikborupazarınınlideriBorusan
Mannesmann,çalışanları içinyenibiruygulamage-
liştirdi.“SağlıkOlsun”adıverilenuygulama,yazılım
algoritmasıylavirüsbulaşmasınıönlemedealarmiş-
levigörüyor.

Riskpotansiyeliniöncedentespitediyor

Ofise/tesise gelmeden önce risk potansiyellerini
tespit edebilseydik neler olurdu? Sorusundan yola
çıkılarak geliştirilen “SağlıkOlsun” uygulaması, ev-
deyken birkaç basit soruyu cevaplayarak, ofise
veya tesisegelmeden risk tespitininyapılabilmesini
veböylecevirüsbulaşmapotansiyelininönünege-
çilmesini sağlıyor. Her çalışan uygulama üzerinden
günlüksorularıcevaplıyorveuygulamanınanalizleri
sonucundaenufakbelirti, işyerisağlıkpersonelle-
rinebilgiolarakgidiyor.Sonrasındadahafazlabilgi
almakvetavsiyelerdebulunmaküzereilgiliçalışan-
lailetişimegeçiliyor.Doktorlaruygulamaaracılığıyla
iyileştiklerini onaylayana kadar, belirti şüphesi olan
çalışanserviskullanamıyorvetesisegiremiyor.

Uygulama bunun yanında servislerde koltuk takibi
yaparakhemkoltuklardaoturanlararasındakimesa-
feyioptimizeediyor,hemdeolasıvakadurumlarında
temaslılarıntakibindebüyükroloynuyor.Servislerde
yeralanbarkod,aracabinerkençalışanlartarafından
okutuluyorveekrandakoltuknumarasıbeliriyor.Sü-
rücünün onayıyla beraber çalışan belirtilen koltuğa
oturuyor ve seyahatini gerçekleştiriyor. Ertesi gün
uygulamaüzerindenserviskullanıpkullanmayacağı-
nıbelirtiyorveuygulamanınalgoritmasıaynıaraçta
vekoltukta1,5m’liksosyalmesafeyiayarlıyor.

Dijital dönüşümün öncü 
şirketlerinden Borusan Mannesmann, 
Kovid-19 salgınında çalışanlarını 
korumak için “Sağlık Olsun” adında 
bir uygulama geliştirdi. 
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EcoCvelox, yüksek basınçlı su jetli “çapak alma” ve 
düşük basınçlı “parça temizleme” proseslerinin yenilikçi 
bir kombinasyonunu sunar.

HidrolikvePnömatiksistembileşenleri,motorblok-
ları, pompa ve vana gövdeleri, ağızlıklar, şanzıman
paçaları,direksiyonvefrenelemanlarıvediğerme-
katronikbileşenler–tümbunlar,çapakalmavetek-
nik temizlemeyle ilgili dahakatı şartnamelergerek-
tirenparçalarınbirer örneğidir.Dahaönce, tümbu
gereksinimlerin optimum bir şekilde karşılanması
demek,ekipmanların farklı farklı üreticilerdenkulla-
nılması anlamına geliyordu. Şimdi, yenilikçi EcoC-
veloxkonseptiyleEcocleanGmbH,yenibirmodüler
çözüm olarak çeşitli parça temizleme ve kurutma
işlemlerini verimli ve yer tasarrufu sağlayanbir an-
layışlasunan5eksenliyüksekbasınçlıçapakalma-
yı geliştirdi. Dahası, esnekliğine ek olarak, bu yeni
sistem işlem-döngüsüresioranı,ekipmanseviyesi,
operasyonuygunluğu,bakımkolaylığıvetesiskulla-
nılabilirliğiaçısındanstandartlarıbelirliyor.

Maksimumesneklikilekullanıcıgereksinimlerineen
uygunadaptasyon

Modülertasarım,kullanıcılarınyüksekbasınçlıçapak
alma, parça temizleme ve kurutma işlemlerini; tek
kaynaktabirleştirenkişiselleştirilmişsistemleriyapı-
landırmalarını ve ihtiyaç duydukça genişletmelerini
sağlar.Üreticinindiğerürünleriylekombineedilme-
sine örnek olarak; yüksek yağ taşınımı olan uygu-
lamalardaçapakalmaöncesi “solventli temizleme”
işleminidahiletmekmümkündür.EcoCvelox’unçe-
şitlistandartmodülleri,paletlerüzerinde teminedi-
len200x200x200mmölçülerindekiparçalar için

derecelendirilmiştir.Bu format çoğugenel endüstri
uygulamasınıkapsar.

Çeşitliişlemlerimtakımyapılandırması,kendineözgü
parçalaradaaynışekildeadapteedilebilir.Böylelikle,
standarttekmilkullanılarak1000bar’akadarbasınç-
ta(ihtiyacagöremax.3000bar)yüksekbasınçlıça-
pakalmagerçekleştirilebilir.OpsiyonelbirHPtaret,5
farklıtakımakadarbarındırabilirkenkarmaşıkçapak
almaoperasyonlarınadesteksunar.Sadece1.5sa-
niyedetakımdantakımadeğişimsağlar.HPTaretve
miliçintakımlar,verilenparçaylauyacakşekildeözel
olaraktasarlanabilirveya3Dbaskıileyapılabilir.Par-
çatemizlemeiçin,enjeksiyonluetkinyıkama,spreyli
temizlemeveseçimlidurulamaişlemlerimevcutolup
birleştirilebilir.Kurutma,yüksekhızlıhavaüflemeve/
veyavakumileeldeedilebilirken,havaüflemeçözü-
mütemizlememodülünedeentegreedilebilir.

Çapakalmaoperasyonlarıiçinkolayprogramlanabi-
lirCAD/CAMarayüzü

Ekipmana entegre edilebilen CAD/CAM arayüzü,
günümüzünmakinetakımlarındaortakbirözellikol-
masınarağmen,çapakalmasistemlerindemutlakbir
yenilik.Yüksekbasınçlı çapakalmaadımınınprog-
ramlanmasıamacıyla,parçatasarımverisinintrans-
ferineizinverir.Bu,herhangibirgelenekselöğretme
yönteminden daha kolay ve daha hızlı bir şekilde,
makine kontrolörüne çevrimdışı olarak veri yükle-
nerekyapılabilir.Dahası,busayedeyeniparçaların

Ecoclean, parça çapak alma ve partikül temizliğinde giderek artan taleplere, 
maliyet etkin bir yanıt olarak EcoCvelox sistemini geliştirdi. Modüler tasarımı 
sayesinde, özel yapılandırma ve eklemelerin mümkün olduğu Velox’ta, her 
zaman, tek bir kaynaktan yüksek basınçlı çapak alma, temizleme ve kurutma 
olarak kombine edilebilme kabiliyeti. Böylelikle, palet başına sadece 15 
saniyelik bir çevrim süresi elde edilebilir. EcoCvelox sisteminin diğer standart 
ayar özellikleri arasında, yüksek basınçlı çapak alma fonksiyonu ve son derece 
dinamik parça işleme teknolojisinin hızlı ve kolay bir şekilde çevrimdışı 
programlanması için, bir CAD/CAM arayüzü bulunmaktadır.

15 saniyelik bir çevrimde, güvenilir 
bir şekilde parça çapağı alma, 
temizleme ve kurutma.
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çapakalma işlemlerinin kurulumunuminimumsüre
vedüşükmaliyeteindirger.Parçatanımlamaiçin,bir
kamerasistemientegreedilebilir.Sonuç,lotbüyük-
lüğündeparçalardabileefektifvedüşükmaliyetlibir
çapakalmaoperasyonudur.

15saniyelikbirçevrimde,14.5saniyeişlemsüresi
Çapakalmaişlemiiçinparçataşıma,temelsürümde
birYeksenindeyeralmaktadır.Ancak,yüksekverim
vedöngü süresi gereksiniminin olduğudurumlarda
modül, ikinci bir Y eksenine takılabilir. Bu durum,
yüklemeveboşaltmanınçapakalmaişlemineparalel
olarak yürütülmesini sağlar. Böylece 14.5 saniyelik
işlemsüresi,15saniyelikdöngüsüresineneredeyse
eşdeğerolur.Aynısı,temizlemevekurutmamodülü
için,aynıandaçalışanikincibirçalışmahaznesien-
tegreedilerekeldeedilir,

Paletler,bağımsızişlemeistasyonlarıarasında,yük-
sekdinamikperformansveaşınmasızmotoruylaka-
rakterizeedilenvestandartolarakentegrelidoğrusal
birtahriksistemiyardımıylahareketettirilir,Parçaları,

bir istasyondan diğerine saniyede 4-5metre hızda
taşıyarak sistemin işlevsel verimliliğine daha fazla
katkıda bulunur. Yükleme işlemi, bir portal sistemi
veyarobotvasıtasıylaotomatikhalegetirilebilir.

Enazyüzde50artırılmıştakımömrü
Işlemindoğasıgereği,çapakalmadakullanılantüm
takımlar aşınmaya maruz kalır, bu da basınç düş-
mesinenedenolur.Budabelirlibirsaatişleminar-
dından değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Yeni
EcoCvelox,patentliyazılımıveVFDkontrollüyüksek
basınçlıpompasısayesinde,işlembasıncınınbuetki
içintekrarayarlanmasınısağlar.Yüksekbasınçşart-
larınasüreklibiruyumsağlayanbuakıllıçözüm,ta-
kımömrünüenazyüzde50uzatırveböylelikletesis
kullanılabilirliğiniaynıandaarttırır.

Hızlıveverimlitakımdeğişimiiçin,çapakalmamo-
dülüyanalbirbakımkapısınasahiptir.Bu,hemtekli
milinucunahemdetaretüstüyüksekbasınçlıaletle-
rekolayerişimsağlar.

Kolayveetkinoperatörkontrolüiçinakıllıbirçözüm
Ekipmanlarınyüksekişlemgüvenilirliğineveulaşıla-
bilirlik oranına katkı sağlayan bir başka özellik de,
yenisezgiseloperatörrehbersistemidir,19”düzek-
ranmonitörde(HMI),tümsistemmodülleriayrıayrı
vetamizlemeşemasıyla,akıllıtelefonekranınaben-
zerbirbiçimdenetolaraksunulur.Birsorunortaya
çıkarsa,buetkilenenmodüldebir renkdeğişimi ile
gösterilir.Örneğin,sarıveyakırmızıbirtondadır.Diji-
taldokümantasyonHMI’aentegreedildiğinden,tüm
yüklübileşenlerindüzgünbirşekildegösterildiğibir
prosesteknolojisişeması,akışşemasıveyaelektrik
devresi şemasını görüntülemek için, ekranda ilgili
modülüngörüntüsünedokunmakyeterlidir. “Arıza-
lı” bileşen varsa (örneğin bir pompa) farklı renkte
vurgulanmaktadır.Buöğeninayrıntılıgörüntüsübir
parmakdokunuşuylayukarıçekilebilir.Bubileşenin
etkinleştirilmesiyadadevredışıbırakılmasıgibiçe-
şitli fonksiyonlar,sadecehızlısezgiselsorungider-
meyidesteklemez,aynızamandanetsorunçözme
bilgisidesağlar.Dahası,dijitaldokümantasyondaki
aşınmaveyedekparçalarının listeleri,gerektiğinde
parçasiparişinikolaylaştıracaktır.

Hemekipman yapılandırması veproses tasarımın-
dakiyüksekesnekliğisayesindeEcoCvelox,tümça-
pakalma,temizlemevekurutmagereksinimlerinde
etkilivetekeldenbirçözümdür.Egzozhavasınıön-
lemekiçin,sistemisteğebağlıolarakenerjitasarruf-
lubirhavasirkülasyonsistemiyledonatılabilir.



ABB’ninenyeni izlemesistemiolanNaveoPro®,
acildurumaydınlatmasistemlerinitekbirmobilci-
hazdankurmak,izlemekvekorumakiçinşeffafve
proaktifbiryolsunuyor.

ABB AbilityTM bağlı cihazlar platformunun bir
parçasıolanbuçözüm,eksiksizbirsibergüven-
lik sunuyor ve tüm sistem kullanıcıları için temel
avantajlar sağlayan güvenli veri entegrasyonuna
olanaktanıyor.

NaveoPro® uygulamasıyla, bağımsız acil durum
aydınlatmaarmatürleri,hızlıvesezgiselbirşekilde
birbinayakolaycamonteedilebiliyorveprogram-
lanabiliyor.  ABB AbilityTM platformu aracılığıy-
la sistem, bulut üzerinden kaynak planlamasına
yardımcı olmak ve bina güvenliğini artırmak için
anındabilgivererekdoğrudanakıllıbircihaztara-

fındanişlenebilendijitalbirgenelbakışsunuyor.

ABB’ninBinaveEvOtomasyonuÇözümleri’nden
Global Ürün Grup Yöneticisi Thorsten Mueller
şöylediyor:“NaveoPro®,kullanıcılarıntümetkin-
liklerinkaydınıgüvenlibirşekildebuluttadepola-
yarak acil aydınlatma sistemlerini yönetmelerine
olanak tanıyor.  “Bu, müşterilere güvenlik kuru-
lumlarıkonusundatambirgönülrahatlığısunuyor
ve gelecekte acil durum aydınlatma çözümlerine
geçiş olasılığı sağlıyor. Bulutun gücünden yarar-
lanarak,verivehesapyönetimiaraçlarınınönün-
deengelleri kaldırıyor vebunlaraerişimsağlıyor.
Bu, işletimmaliyetleriniönemliölçüdedüşürecek
vegelecektegüvenlik sistemlerinin toplamsahip
olmamaliyetiniazaltmakiçinbinasahiplerivete-
sisyöneticileriiçinkilitunsurlardanbirihalinege-
lecek.”

Bulutta depolanan acil durum armatür verileriyle
mobiluygulama,GoogleMapsaracılığıylaizlenen
tümakıllıbinaların7/24genelbirbakışınısunuyor.
Bina haritaları, mevcut durumunu gösterecek ve
acil durumaydınlatmaarmatürününnet ve kesin
birkonumunusağlayacakşekildeGoogleMaps’e
yüklenebiliyor ve mevcut durumunu gösterebili-
yor.

Tüm acil durum armatürlerinin düzgün çalıp ça-
lışmadığından emin olmak için test,muayene ve
bakımplanlamasıprogramlanabiliyor.Ayrıca,kul-
lanıcıdostuuygulamailefonksiyonelvesüretest-
lerikolaycaprogramlanabiliyor.Arızalarotomatik
olarakalgılanıyorveherzaman,heryerdebildirim
sağlayanbirmobilcihazadoğrudanraporediliyor.
Bunaekolarak,acilaydınlatmasisteminindurumu
hakkındakalıcıbirkayıtsağlamakiçine-postayla

gönderilebilen, paylaşılabilen ve depolanabilen
verilerebirdenfazlakullanıcıerişebiliyor.

Binagüvenliğinidahadaartırmakiçin,sistemNa-
veoPro®uygulamasındabakımuyarılarıgönderi-
yor,böylecebileşenlerbirarızameydanagelme-
denöncedeğiştirilebiliyor.Ziyaretçilerinveyabina
kullanıcılarınıngüvenliğinioptimizeetmekiçinge-
rekli tüm işlevlermevcut.Sonuçolarak,gereksiz
ekipmankullanımı,karmaşıkevrak işleri, çift veri
girişi,doğrubileşenleriaramaveyayedekparçalar
içingereksizişlemleryapılmasısözkonusudeğil.
Birdenfazlacihazdanerişilenvenetbilgilersunan
tek bir erişilebilir veritabanı, devam eden bakım
işiniçokdahabasithalegetiriyor.

MevcutkabloluarmatürlerivekablosuzBluetooth
mesholmaküzereikiseçenekbulunuyor.

ABB, NAVEOPRO®’NUN 
LANSMANI İLE BAKIM 
PLANLAMASINI 
CANLANDIRIYOR VE BİNA 
GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR
NaveoPro® sistemi, müşterilerin tüm acil 
aydınlatma kurulumlarını yeni bir mobil 
uygulama ile kurmalarını, bakımlarını yapmalarını 
ve tam olarak kontrol etmelerini sağlıyor. Bu, 
tüm sistemler hakkında gerçek zamanlı bir genel 
bakış sunarak zamandan tasarruf, daha iyi bakım 
planlaması ve artırılmış bina güvenliği sağlıyor.
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Bosch’unGlobal
Endüstri4.0satışları
yüzde25arttı
•Akıllıüretim:Ağabağlıçözümler,üretimdeşeffaflıkveesnek-
liğinyanısıragüvenilirçalışmasağlıyor.
•Ölçülebilirfayda:Endüstri4.0projeuygulamaları,tekbirfabri-
kadakiverimliliğiyüzde25’ekadarartırıyor.
•Güçlütalep:Bosch,Endüstri4.0çözümleriyleilgiliglobalsatış
gelirini,2019’da750milyonEuro’yayükseltti.
• RolfNajork: “Bağlanabilirlik, rekabetçi olmayı sürdürmek is-
teyenşirketleriçinesastır.Endüstri4.0uygulamalarımüthişbir
potansiyelsunuyor.”

Stuttgart,Almanya–Krizler,zayıflıklarıortayaçıkarır.Korona-
virüspandemisiise‘ağabağlı’üretimvelojistiğindeğerinigös-
terdi.Hermakineninkullanımıvedurumugerçekzamanlıolarak
takip edilebilir olduğu için, Nesnelerin Interneti (IoT) imalatçı
şirketlerin kesintilere öncesine göre daha esnek tepki göster-
mesineyardımcıoluyor ve tedarik zincirindeşeffaflık sağlıyor.
Endüstriyel Teknolojiden sorumluBoschYönetimKurulu üye-
siRolfNajork, “Özelliklemevcut kriz gibi istisnai durumlarda,
bağlanabilirlik, şirketleri daha az savunmasız hale getiriyor ve
gemiyidengedetutmalarınayardımcıoluyor”dedi.Örneğin,en-
feksiyon riskinin fizikselyakınlığızorlaştırdığıdurumlarda,var-
diya değişimi dijital olarak yapılabilir. Dijitalleşme, sahada bir
teknisyenihtiyacıolmaksızınsistemlerinvemakinelerinuzaktan
görüntülenmesinivebakımınısağlar.Akıllıyazılım,herhangibir
yerden malları ve teslimatları izleyebilir ve ikmali sağlayabilir.
Endüstri4.0sayesindebunlarınhepsimümkün.Ağabağlıçö-
zümler,üretimvelojistiğidahabasit,dahaverimli,dahaesnek
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Fabrikaların geleceği 
bağlanabilirlikte
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veaynızamandadahasağlamhalegetirmeyeyar-
dımcıolur.

Nesnelerin Internetialanındaöncübirşirketolan
Bosch, 2012 yılında hem kendi tesislerinde hem
demüşterilerine ait tesislerde üretim ve lojistiğe
bağlanabilirlik eklemeye başladı. 2019 yılına ge-
lindiğindeşirket,biröncekiyılagöreyüzde25’lik
artışlaüretimvelojistik içingeliştirdiğiağabağlı
çözümlerle 750milyon Euro’dan fazla satış ger-
çekleştirdi.

Endüstri4.0projeuygulamaları,fabrikaverimlili-
ğiniartırıyor
Geleceğin fabrikasında, sabit olan tek şey; ze-
minler, duvarlar ve tavanlar.  Geleceğin fabrika-
sı,pahalı iyileştirmeleregerekkalmadanbinlerce
farklıürünvevaryantı,birpartibüyüklüğünekadar
üretebilenbirüretimyapısıvizyonunurehberedi-
nerekkendisinisürekliolarakyenidenkeşfedebil-
meli. Bu nedenle bağlanabilirliğe kendini adayan
Bosch,bualandayapılanprojelerle ilerlemesağ-

lıyorveölçülebilirfaydaeldeediyor.Endüstri4.0
çözümleriyle, bireysel lokasyonlarda üretkenliği
yüzde25’ekadarartırmakmümkünhalegeliyor.

Najork, “Bağlanabilirlik, rekabetçi olmayı sürdür-
mekisteyenşirketleriçinesastır.Endüstri4.0mu-
azzampotansiyel sunan tarihibir fırsat.Yalnızca
fabrikanınverimliliğiniiyileştirmeklekalmıyor,aynı
zamanda şirketlerin değişikliklere hızlı ve uygun
şekildeyanıtvermelerinisağlıyoruz”diyor.

Boschörneğinielealırsak,otomotivendüstrisinin
yaşadığıdönüşüm,güçaktarmaçözümleri işbö-
lümü için uyum sağlama konusunda ve maliyet-
ler üzerinde baskı anlamına geliyor. Tam olarak
bu nedenle, bölüm önümüzdeki birkaç yıl içinde
kapsamlıbirşekildedijitalleşmevebağlanabilirlik
için üretim faaliyetlerine 500milyon Euro yatırım
yapacak.2025yılınakadarbeklenen tasarruf ise
tahminen iki kat daha yüksek olacak. Ayrıca ya-
pay zeka (AI) kullanımının bu tasarrufu daha da
arttırması bekleniyor. Burada makinelerin kesti-

rimcibakımı,kalitegüvencesiveüretimsüreçleri-
niniyileştirilmesiiçinAIçözümlerineodaklanılıyor.
Örneğin AI, detaylı üretim programlama, zaman-
danvemasraflardantasarrufiçinReutlingen’deki
Bosch yonga plakası üretim tesisi gibi, 500’den
fazlaüretimadımıiçerensonderecekarmaşıkyarı
iletkenfabrikalarındakullanılıyor.

Bireysel projelerden büyük ölçekli uygulamalara
kadar…
Endüstri derneği Bitkom tarafından yapılan son
araştırmaya göre, Almanya’da 100’den fazla ça-
lışanı olan 10 sanayi şirketinden 6’sı halihazırda
Endüstri 4.0 uygulamalarını kullanıyor. Ancak bu
uygulamalarınçoğusadecekısmiEndüstri4.0ça-
lışmalarındanoluşuyor.AlmanMakineveTechizat
Üreticileri Birliği-VDMA, ülkenin mevcut makine
aksamının yüzde 80’inin henüz dijitalleştirilmedi-
ğinitahminediyor.Najork,“Üretimdedüzenleme
veinceayaryapabileceğimizdahapekçoknokta
var.Şimdigörevimiz,Endüstri4.0’ı imalatsektö-
rünün tümbölümlerindenormhalinegetirmektir”
dedi. Şirketler için Endüstri 4.0’ı uygulamanın
önündekienbüyükengel,bunungerektirdiğibü-
yük sermayemiktarlarıdır (Bitkom, 2020). Ayrıca
makine aksamının yapısı, iletişim teknolojisi ve
sensör sistemleriyle de iyileştirilebilir. Bunu yap-
mak, endüstriyel alanda nesnelerin internetinin
kapısını açar. Erbach-Almanya’daki BoschRext-
rothtesisi,büyükölçeklimakinehatlarınayapılan
küçük yatırımların bile nasıl faydalı olabileceğini
gösterenbirörnek.Buhatlarısensörveışıkbari-
yerleriyledonatmakiçintoplam25.000Eurohar-
candıveşimdiyıldayaklaşık200.000Eurotasar-

rufsağlanıyor.

Ağabağlıçözümlerleekonomikveekolojikunsur-
larıdengeleme
Öndegelenbir IoTşirketiolarakBosch,Endüst-
ri4.0’ışekillendirmekiçingereklitemelyetkinlik-
lerin tümüne sahiptir. Portföyü arasında bakım,
izlemeve lojistik içinyazılımpaketleri,üretimve
nakliye için robotik sistemler, mevcutmakineler
için iyileştirme çözümleri vemakine operatörleri
içindesteksistemleribulunuyor.ŞimdiiseBosch,
üçüncüşahısuygulamalarınaaçık,yazılımtaban-
lı, 5G özellikli bir kontrol teknolojisi olan “ctrlX
Otomasyon”upiyasayasürüyor.Bu,fabrikalardaki
münferitçözümleresonveriyor.30’danfazlaveri
protokolünesahipyeniBoschRexrothotomasyon
platformu,geleceğin fabrikasınınkontrolmerkezi
olacak. Gelişmiş Nexeed Endüstriyel Uygulama
Sistemiyle Bosch Ağa Bağlı Endüstri iş birimi,
üretim ve lojistik için bir ‘uygulama mağazasın-
dan’ fazlasını sunuyor. Çeşitli yazılım uygulama-
ları  ihtiyaçoldukçasiparişedilebilir,kullanılabilir
vebirdiğeriylebirleştirilebilir.Tümmakineverile-
rinin açık ve standartbir biçimdemevcutolması
fabrikadadaha fazlaşeffaflıkveverimliliksağlar.
Ekonomikveekolojiketkenlerinnasıluyumluhale
getirileceğinineniyiörneği,BoschEnerjiPlatfor-
mudur. Sisteme bir makine bağlandıktan sonra,
güçtüketimiizlenebilir,analizvekontroledilebilir.
Böylece daha ekonomik, daha az enerji gerekti-
renvedahaazCO2yayanfabrikalarortayaçıkar.
Bağlanabilirlik,üretimi“iklimnötr”halegetirmede
önemlibirroloynayacaktır.
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Havakalitesinioptimizeetmek
Havaalanları,havayollarıveuçaküreticileri,sade-
ceyolcularınkonforunusağlamakiçindeğil,toksik
maddevemikroplarınyayılmasınıönlemekiçinde
havakalitesinedikkateder.ÖrneğinAIRBUSuçak
kabinlerinde hava akışı, basınç, sıcaklık ve kalite
süreklitakipedilirvehavanıntamamıüçdakikada
biryenilenir.Yüksekverimlihavapartikül filtreleri
(HEPA)sayesindehavakalitesi,hastaneameliyat-
hanelerindekistandartlaraulaşır;böylecemikros-
kobik bakteri ve virüs kadar küçük partiküllerin
dahi%99,99’utemizlenir.

Hastalığınyayılmasınıönlemek
Hava ulaşımı, ortaya çıkan bir pandemi tehdidi-
ni önlemek açısından kilit noktalardan biridir. Bu
nedenle, IATA,UluslararasıSivilHavacılıkÖrgütü
veDünyaSağlıkÖrgütü gibi kuruluşlar hastalığın
yayılmasınıönlemekamacıyla,sektörçalışanlarına

DünyaCOVID-19salgınınıaşmayaçabalarken,hava-
cılık sektörü ekonomik toparlanmaaçısındanhayati
bir roloynayacak.Busektördeyapacakçok işvar.
UluslararasıHavaTaşımacılığıBirliği(IATA),2020’deki
toplamyolcusayısının2019’dan%48düşükolacağı-
nıöngörüyor.BirIATAanketinegöre,yakındönemde
uçağabinenlerin%40’ı,tekraruçağabinmedenönce
virüsün kontrol altına alınmasından sonra en az altı
aygeçmesinibekleyeceklerinisöylüyor.Buyolcuların
güveninikazanmakçokönemliolacak.Ancaksektör,
hastalıkyayılımınıönlemekonusundazatengüçlübir
deneyimesahip;bunedenle,havayolları,havaalanları
veuçaküreticilerininhalihazırdasıkıgüvenlikproto-
kollerimevcut.

yönelikdüzenlemelerveörnekuygulamalargeliş-
tirmekiçinişbirliğiyapıyor.Örneğin,uçakkabinle-
rinindezenfekteedilmesi,rutintemizlikdüzeninin
parçasıdırverisklerienazaindirmekiçinüstüste
dezenfektasyonlar gerçekleştirilir. Havaalanların-
da dokunmatik ekranların, tırabzanların ve diğer
sık kullanılan alanların temizliğini sağlayan ilave
ekipler çalışıyor. Birçok havaalanı ayrıca, ateş
veya semptomuolan kişilerin uçağabinmediğin-
deneminolmakiçinyolcularıtarıyor.

Güvenlifaaliyetiçinönlemmodelleri
Dijital hava akışı simülasyonları; havayolları ve
havaalanları tarafından sosyal mesafe, maske
takma veya yolcu akışını değiştirme gibi önlem-
lerin virüs yayılımıyla mücadeledeki etkinliğini
ölçmekiçinsanalolasılıksenaryolarındakullanıla-
bilir.ButeknolojilersondönemdeÇin’inOrta-Gü-
neyMimari TasarımEnstitüsü ile birlikte,Wuhan
Hastanesi’ndeCovid-19’unyayılmasıylamücade-
leetmekiçinhavaakışıvevirüsyayılımısimülas-
yonlarındakullanıldı.

Tekrarfaaliyetebaşlayanhavayollarıvehavaalan-
larıda,personelveyolcularıngüvenliğiiçinbenzer

bir yaklaşım izleyebilir.Havayolları uçakkabinin-
dehava akışı ve virüs yayılımını etkili bir şekilde
simüle edebilir ve sanal birmodel üzerinde çalı-
şarak güvenlik prosedürlerini yeniden tasarlayıp
testedebilir.Bunlaraekolarakprosedürlerinnasıl
çalıştığını gösteren yüksekkaliteli videolar hazır-
layarak tümpaydaşlarlaetkili iletişimkurabilir ve
yolcugüveniniartırabilirler.

Havaalanlarıiseaynıteknolojiyi,yolcuakışınıop-
timizeetmelerinevegüvenlikönlemveprosedür-
lerinin etkinliğini test etmelerine yardımcı olacak
simülasyon modelleri oluşturmada kullanabilir.
Planlarını önce havalimanının sanal bir kopya-
sında test ederekkaynakları optimizeedebilir ve
sorunları en aza indirebilirler. Ayrıca, çalışanlara
ve yolculara ortamın güvenli olduğunu gösteren
videolarhazırlayabilirler.

Pandemiyi takip eden “yeni normal”de, tasarım-
dankalkış veuçuşakadaruzananheraşamada,
yolcu güvenliğinin tesis edilmesi şart. Havacılık
ekosistemindeki şirketlerin ortak gayretleri saye-
sinde,böylesiuçtanucabiryaklaşımhalihazırda
uygulanıyor.

GÜVENLİ HAVA ULAŞIMI İÇİN DİJİTAL 
HAVA AKIŞI SİMÜLASYONLARI 
KULLANILABİLİR 

DassaultSystèmes’te
HavacılıkveSavunma
endüstrisineliderlikeden
DavidZiegler,yeninormale
dairgörüşleriniveönerilerini
açıkladı.Ziegler’egöre,
tekrarfaaliyetebaşlayan
havayollarıvehavaalanları,
uçakkabinindehavaakışıve
virüsyayılımınıetkilibirşekilde
simüleedebilir.Ayrıcasanal
birmodelüzerindeçalışarak
güvenlikprosedürleriniyeniden
tasarlayıptestedebilir.



son4 yıldadahaaz startup’ın kapandığını, daha
fazla startup’ın çalışmalarınadevamettiğine işa-
ret ediyor. Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi-
nin artık daha fazla profesyonel destek görmeye
başlamasıveyatırımpotansiyelininartması,star-
tupların ayakta kalmasını destekleyen unsurların
başlıca öğeleri olarak değerlendiren IFASTURK
MaliMüşavirlik veDenetimKurucusuMesut Şe-
nel, girişimcilik ekosisteminin geleceği hakkında
şunlarısöyledi:“Ülkemizdegeçtiğimizyılgirişim-
cilikekosistemi103milyondolaryatırımaldı.Bu
yıl koronavirüssalgınınedeniyleyaşananküresel
ekonomikbirdaralmamevcut.Yinedeçekilenya-
tırıma ve girişimlere bakıldığında önümüzdeki yıl
sergilenecek performans için umutlu olduğumu
söyleyebilirim.”

IFASTURK’dengençgirişimcilerekatkı

Teknoloji alanındaki yenigirişimlerinülkeekono-
misinin kalkınmasına katkı sağlayacağına dikkat
çeken Şenel, sözlerine şöyle devam etti: “TÜ-
BITAK 1512 Bigg ‘Genç Girişimci Dostu / Bigg
Uygulaması veMuhasebe Süreçleri’ danışmanlık
hizmetimizileteknolojiyedayalıişfikirlerinindes-
teklenmesi, hayata geçmesi ve ülke ekonomisi-
neartıdeğerler katması içinçalışıyoruz.Bireysel
GençGirişimcilerkapsamındadesteklenmeyehak
kazananprojelerin şirket kurma sürecinde doğru

kararlarla yönetilmesini sağlıyoruz. Girişimcilerin
ekonomiyegüçverecekişfikirlerinidestekleyerek
koronavirüsünyolaçtığıekonomikzorluğunüste-
sindenhepbirliktegeleceğimizeinanıyorum.”de-
ğerlendirmesindebulundu.Startups.watchverilerinegöre,2020’ninilkçey-

reğinde yatırım yapılan 27 şirketin ilk 10’u tüm
yatırımların yüzde 91’inin sahibi oldu. Yapılan
yatırımların yüzde 78’i 1 milyon doların altında
olurken, yüzde4’ü5-10milyondolararalığında
gerçekleşti.Rapordayatırımalangirişimlerinfa-
aliyetgösterdiklerialanlardaSaaSfirmalarının7
girişimleöneçıktığıgörülüyor.Yapayzekâodaklı
girişimler 5 girişimle ikinci sırada, retailtech ve
pazaryerigirişimleriise4’ergirişimleüçüncüsı-
radayeralıyor.

Türkiyegirişimekosistemi2019’u103milyondo-
larlıkyatırımlakapatmıştı

Startups.Watch verilerine göre 2016 yılından
sonra Türkiye’de kapanan startupların sayısın-
dahızlıbirdüşüşolduğugözlemleniyor.Veriler,
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27 GİRİŞİME 19,8 MİLYON 
DOLAR YATIRIM 
Startups.watchtarafındanhazırlanan
yılınilkçeyreğiraporunagöre,
Türkiye’de27girişimetoplamda19,8
milyondolarlıkyatırımyapıldı.Raporda
2020’ninilkçeyreğindegerçekleşen
startupyatırımlarındaSaaS(hizmet
olarakyazılım),fintech,proptech
(gayrimenkulteknolojileri),yapay
zekâvedeeptech(derinteknoloji)
sektörlerindekiyatırımlarınöneçıktığı
görülüyor.
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“COVID-19pandemisiesnekağyönetimininönemini
hepimizebirkezhatahatırlattı”diyenZyxelKurum-
salKanalSatışMüdürüÖmerFarukErünsal“Mekan
bağımsız7/24uzaktanağyönetimineolanaktanıyan
hibritswitchler,içindebunduğumuzbukritiksüreçte
çalışanların sosyal mesafesini korumasına da katkı
sağlıyor”şeklindekonuşuyor.

Zyxel’inBuluttabanlıNebulaAğÇözümü’nüngünü-
müzüniş ihtiyaçlarıdoğrultusundasürekliyenilendi-
ğinedikkatçekenErünsalsözlerinişöylesürdürüyor:

ZyxelNetworks,GS2220 serisi layer 2 hibrit switc-
hlerinipazarasundu.Eğitimkurumlarıveortaölçek-
li işletmeler için ideal olan ürün; bulut, komut satırı
arabirimi(CLI-commandlineinterface)veyaBasitAğ
YönetimiProtokolü(SNMP-SimpleNetworkMana-
gementProtocol)gibiüçfarklıaltyapıüzerindenku-
rumsalağlarınyönetilmesineolanaktanıyor.

PazardailklerinöncüsüolanZyxelNetworks,3farklı
moddayönetimimkânıseçeneğiilebilgiişlemyöne-
ticilerineeşibenzeriolmayanbirdeneyimvaatediyor.

 “Seriye eklenen yeni ürünler ve yeni özelliklerle
Zyxel,bilgiişlemyöneticilerinhayatlarınıkolaylaştır-
mayıve işverimliliğiniartırmayıhedefliyor.GS2220
modelswitchlerbiryıllıkücretsizNebulaFlexProli-
sansıylaberabersatılıyor.Böyleceişletmeler,switch
yönetimiiçinbiryılboyuncaekbirödemeyapmadan
merkezi bulut sisteminin avantajlarını deneyimleye-
biliyor.BTyöneticileribiryılınsonundadilerlerseağ
yönetimiiçin;tekcihazyönetimmodu:CLIveyayerel
ağüzerindenSNMPyönetimmodunutercihedebi-
liyor. GS2220, iş dünyası profesyonellerinemodlar
arasındageçişesnekliğiavantajısunuyor.

NebulaFlexsayesinde;ağdaçokfazlavideogörüntü
izliyorsanız,trafikseviyelerivefarklıkanallarınkulla-
nımıhakkındaayrıntılıbilgiverebilengelişmişrapor-
lama ve analiz yeteneğinin sunduğu kolaylıktan da
faydalanabilirsiniz.Böyleceağınyüksekperformanslı
birşekildeçalışmasıiçinayarlarıyenidenhızlıcaya-
pılandırabilirsiniz.”

Kararlı,sessizvekompakt
YeninesilswitchlerinLayer2işlevselliği,ağtrafiğinin
yönetimi ve kontrolünü kolaylaştırıyor. Böylece yük-
sekbantgenişliğineihtiyaçduyanvideolar,otellerdeki
ortakyayınplatformları,IPgüvenlikkameraları,Zoom,
MicrosoftTeams,GoogleMeetgibiuygulamalariçin
enefektifşekildetrafikpaylaşımıyapılabiliyor.

PoEdestekliswitchler,kendilerinebağlıcihazlariçin
portbaşına30W’akadarelektrikenerjisisağlayabi-
liyor.Sadeceaktifolarakçalışancihazaelektrikve-
rebilen switch,enerji tasarrufuna da imkan tanıyor.
Fansız tasarımı ile işyerindesükûnetigarantialtına
alancihaz, küçükofisler içindeoldukçauygunbir
seçenekolabiliyor.44âdetekadarGigabitEthernet
uplink desteği ile kurumların yüksek bant genişliği
taleplerinecevapverebilenGS2220serisiswitchler,
şıksiyahkarbonkasatasarımı,gerektiğindekapasite
artırımına imkan tanıyan donanımözellikleri ile öne
çıkıyor.

ZYXEL’DEN 3 MOD’LU HİBRİT SWİTCH
Zyxel’inGS2220serisiswitchleriişletmelerihızlayeninormale
adapteediyor.Hibritswitchler,Bulut,CLIveyaSNMPolmak
üzere3farklımoddayönetimesnekliğisunuyor.



Enerjiyönetimiveotomasyonundijitaldönüşü-
münde dünya çapında uzman olan Schneider
Electric,teknikITdesteğineihtiyaçduyanTür-
kiye merkezli kuruluşlara şirketin dijital araç-
larına ve çevrimiçi izleme hizmetlerine erişim
olanağını90günboyuncaücretsizsunacak.Bu
destek,SchneiderElectric’inbölgenindörtbir
yanındahemözelsektördehemdekamusek-
töründe yer alan her kuruluşun iş sürekliliğine
destekolmaçabalarınınbirparçasıolaraksağ-
lanıyor.

EcostruxureAssetAdvisorveITExpertçözüm-
leri,varlıklarınıinternetebağlamakveteknoloji
altyapısıoptimizasyonuiçinizlemevesorungi-
derme amacıyla doğrudan kuruluşların kendi-
si tarafından kurulabiliyor. IT yöneticileri akıllı
telefon veya bilgisayar aracılığıyla Schneider
Electric’inHindistanveIngiltere’dekiBağlantılı

Hizmetlermühendisleri tarafından7/24destek
alabiliyorlar.

Izlemehizmetleri,enerjiağıkritikaltyapısıhak-
kında gerçek zamanlı bilgi ve görünürlük sağ-
lıyor; analizler ile kullanıcılar sorunların kök
nedenini anlayabiliyor, sorunların tekrar ger-
çekleşmesini engelleyebiliyor. Aynı zamanda
IT yöneticileri UPS sağlık durumu kontrolleri,
batarya yıpranma durumu, kıyaslama ve per-
formans optimizasyonu için atılacak adımlarla
birliktedonanımsağlıkdurumudeğerlendirme-
lerineulaşabiliyorlar.

Varlık Izleme hizmetleri, Schneider Electric
mühendisleri tarafından günün 24 saati, haf-
tanın yedi günü şirketin Bağlantılı Hizmetler
Merkezleri’nde gerçekleştiriliyor. Bu sayede
izleme yapmak ve herhangi bir sorunun tespit

edilmesi halinde bilgi vermek, uzaktan sorun
giderme olanağı sağlamak ve sorunun gide-
rilmesi için saha servismühendislerini sahaya
göndermekgibibütüncülçözümlersunuluyor.

SchneiderElectricOrtaDoğuveAfrikaHizmet-
leriBaşkanYardımcısıRémiPages,“COVID-19
küresel salgını ile birlikte evden çalışabilmek,
çevrimiçi alışveriş yapabilmek, devlet hizmet-
lerineerişebilmekveçocuklarımızıeğitebilmek
için her zamankinden çok daha fazla teknolo-
jiye güveniyoruz.Günümüzde baş etmekte ol-
duğumuzsağlıkvegüvenliksorunlarıdüşünül-
düğünde, elimizden gelen yardımı sunmak ve
sorunların performansı etkileyecek problemler
haline gelmeden önce tespit edilebilmesi için

kuruluşlara teknoloji altyapılarının uzaktan iz-
lenmesi konusunda verimli bir yol sunmak is-
tedik. Bu 90 günlük süreci başlatmak isteyen
IT yetkililerinin, hizmetlerimizin etkinleştiril-
mesi için ekip üyelerimizden biriyle iletişime
geçmeleri yeterli. Bütün yapmaları gereken
web sitemiz üzerinden sistem gereksinimleri-
ni kontrol etmek ve yazılımı alıp indirmek. Bu
sürecimümkün olduğunca basit hale getirdik,
böylece ister özel işletme ister kamukuruluşu
olsun,bütünkuruluşlar teknolojilerinindevam-
lılığının sağlanmasıyla kalmayıp aynı zamanda
uzmanlar tarafındangünün24saati izlendiğin-
deneminolmakiçin ihtiyaçduyduklarıyardımı
alabilirler”dedi.

SCHNEIDER ELECTRIC, IT 
EKIPMANLARININ ÇEVRIMIÇI 
IZLENMESI VE SORUN GIDERILMESI 
HIZMETINI TÜRKIYE’DE ÜCRETSIZ 
SUNUYOR 

• Schneider Electric, uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve e-ticaret faaliyetlerinin 
iş sürekliliğinde kritik önem taşıdığı bu dönemde Türkiye’deki şirketleri ücretsiz 
hizmetlerle destekliyor.
• Şirketin küresel çapta sunduğu IT ekipmanları için çevrimiçi izleme, takip ve 
sorun giderme hizmetleri 90 gün boyunca ücretsiz kullanılabilecek.  
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CiscoSecureXilesade
veçokyönlügüvenlik
CiscoSecureXplatformu,güvenlikportföyündeyeralantümçözüm
veürünleredahafazlagörünürlüksağlıyor.Güvenlikanaliziyapıyor;
tehditleritespitediyorvebutehditlereyanıtvermesürecinihızlandırmak
içinişakışlarınıotomatikleştiriyor

IŞLETME güvenliği sektörünün lideri Cisco,
müşterilerinCisco’nungüvenlikçözümveürün
portföyünüdeneyimlemevebilgigüvenliği yö-
neticilerinin en çok sıkıntı yaşadığı karmaşık-
lıklarıgidermeyöntemleriniradikalbiçimdeba-
sitleştiren yeni platformunu tanıttı. Inovasyon,
işortakları,şirketsatınalmaları,müşteriaraş-
tırmaları ve açık kaynak standartlarına yaptığı
önemliyatırımlaryapanCisco,şimdidemüşte-
rilerinesektörünenkapsamlı,enentegrebulut
tabanlıplatformuCiscoSecureX’isunuyor.

Yöneticilerinortakkaygısı:Güvenlik

CiscoSecureX,müşterilerininmevcutgüvenlik
altyapılarında kapsamlı bir kullanıcı deneyimi
vaat ediyor. Cisco SecureX bilinmeyen teh-
ditleri tespit ediyor vemüşterilerin güvenliğini
ağ,uçnokta,bulutveuygulamalarbağlamında
güçlendirmek için iş akışlarını otomatikleştiri-
yor. Sadelik günümüzde dijital dönüşüm için
gerekli olduğundan,CiscoSecureX tümCisco
güvenlikürünlerinedahilolaraksunuluyor.

Işletmeler dijital dönüşümü benimserken, bu-
lutplatformlarayayılıyor, IoT’yiveyüksekhızlı

kablosuz erişimi bünyelerinde barındırıyor ve
budasaldırılarahedefolabilecekalanlarınsa-
yısınıartırıyor.Bukarmaşıkortamıngüvenliğini
sağlamakbiraradaçalışmayanfarklıteknoloji-
lerleoldukçazorlaşıyor.
2bin800güvenlikprofesyoneliylegörüşülerek
gerçekleştirilenCisco2020CISO(BilgiGüven-
liği Yöneticileri) Karşılaştırmalı Değerlendirme
Araştırması’nın katılanların yüzde 28’i birden
çok tedarikçiden alınan ürün ve çözümlerin
oluşturduğu güvenlik ortamlarını yönetmenin
çokzorlayıcıolduğunudüşünüyor.Buorange-
çenyılaoranlayüzde8artmışdurumda. 

CiscoSecureX’intemelözellikleri:
• Müşterilerin güvenlik portföyünü oluşturan
çözümlerinin tümünde görünürlüğü bütünleş-
tirmek.
• Tamamen bulut tabanlı ve çok kullanıcılı bir
çözümaracılığıylamüşterilereveişortaklarına,
15 dakikadan kısa sürede katma değer sağla-
mak.
•150milyondanfazlauçnokta,anahtarveyö-
nelticidengelenağ trafiğinde-bunaşifreli tra-
fik,Google,AWSveAzureileözelverimerkezi
ortamlarındangelenverilerdedahil-etkinlikleri

veverilerianalizetmek.
• Yalnızca dakikalar içinde kimin ve neyin he-
defalındığınıtespitetmek,güvenlikürünlerive
tehditistihbaratkaynaklarınınverizenginleştir-
meözelliğinikullanaraktehditleringiderilmesi-
nisağlamak.
•EnyenitehditleriavlamakiçinCiscoTalos’un
tehditanalistleriningücünü,müşteriningüven-
likoperasyonmerkezine(SOC)taşımak.

“Karmaşıklığıortadankaldırıyor”

CiscoOrtaDoğu&AfrikaSiberGüvenlikSatış
Direktörü Fadi Younes de SecureX platformu

içinşunlarısöyledi:“Sektör,müşterilereyardım
amacıgüdenancakbununyerinebirlikteçalış-
mayan ürünlerle dolu yönetilemeyecek bir or-
tam yaratan binlerce özel amaçlı ürünle dolup
taştı. Bu da işletmelerin güvenlik alanlarında
boşluklaroluşturdu.Kötüniyetliaktörlerinyanı-
sıra,karmaşıklıkdagüvenlikekiplerininaşması
gerekenbirdiğerrisk.CiscoSecureX,müşteri-
lerin güvenlikle ilgili deneyimlerinde karmaşık-
lığıortadankaldırarakvemüşterilerinegüvenlik
hizmetlerivealarmlarınındurumunubütünleşik
bir şekilde görüntüleme olanağı sunarak kök-
lü bir değişiklik yapıyor. Bu şekilde, güvenlik
ekiplerikaynaklarıdahaverimlikullanabiliyor.”
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Endüstri de özellikle petrol, kimya ve enerji sek-
törleri gibi parlayıcı ve kolay yanıcı ortamlarda
kullanılanendüstriyelprosespompalarınınyüksek
güvenlikliolaraküretilmesininöneminedikkatçe-
kenYılmaz:“UluslararasıgeçerliliğibulunanATEX
sertifikasyonunungereklilikleri,pompaseçiminde,
yatırımcılartarafındanzorunlureferansolarakalın-
malıdır.”dedi.

Pompa sektöründe yarım asıra yaklaşan tecrü-
besi vemüşteri odaklı ürün ve hizmet anlayışıyla
çalışmalarınısürdürenMasdaf,endüstriyeözelçö-
zümleriyledeyüksekmüşterimemnuniyetisağla-
mayadevamediyor.Yüksekverimliveakıllıpom-

pa teknolojileri ile endüstrilerde tüketilen elektrik
enerjiden%30’avaranoranlardatasarrufsağlayan
Masdaf, terziusulühizmetanlayışıylada ihtiyaca
uygunçözümlersunuyor.

Dünyadatüketilenelektrikenerjisininyaklaşık%20
‘sinin, endüstride tüketilen elektrik enerjisinin ise
yaklaşık%30’ununpompalar tarafından tüketildi-
ğiniaçıklayanMasdafIşGeliştirmeMüdürüAhmet
Yılmaz, prosesin ve enerjinin verimliliği açısından
projeyeözelçözümlersunmanınkritikönemtaşı-
dığını belirtti. Işletmelerdeki mevcut pompa sis-
temlerininrenovasyonuylasağlananenerjisarfi

yatıyla da yatırımın ortalama 5 – 7 yıl kadar kısa

Masdaf’ınEndüstriyeÖzelPompaÇözümleri,
“YüksekMüşteriMemnuniyeti”Sağlıyor
Dünyada tüketilen elektrik enerjisinin yaklaşık %20 ‘sinin, endüstride tüketilen elektrik 
enerjisinin ise yaklaşık %30’unun pompalar tarafından tüketildiğini açıklayan Masdaf İş 
Geliştirme Müdürü Ahmet Yılmaz, prosesin ve enerjinin verimliliği açısından projeye özel 
çözümler sunmanın kritik önem taşıdığını belirtti. 

süredekendiniamortiedip,kârageçtiğinibelirten
Yılmaz, işletmeninbakımveonarımgiderlerinden
de %70’lere varan oranda tasarruf sağlandığını
belirtti.

Endüstrilerdeki pompa teknolojilerinde sistemin
kesintiye uğramasına neden olacak sorunların
önünegeçmekamacıyla internetebağlı sensörler
vasıtasıylaverilerianalizetmeninönemine
de dikkat çeken Yılmaz, sözlerine söyle devam
etti; “Pompa teknolojilerinde kullanılan akıllı sen-
sör çözümleri ile güç kullanımını ve sürekliliğini
optimizeetmekiçin internetebağlısensörlerikul-
lanaraksürekli veri toplamakvebuverileri analiz
etmek gerekiyor. Sistemden elde edilen verilerle
pompaların ortalama titreşim değerleri, sıcaklığı,
nasıl kullanıldığı ve ne zaman veya nedenbekle-
nenkoşullarındışındaçalıştıkları,kısacasıperfor-
manslarınıanalizedebiliyoruz.Böyleceişletmenin,
sistemdeoluşabilecekhasarlarınönünegeçmesini
sağlıyoruz.Aynızamandabuverileri,%100müş-
terimemnuniyetisağlamakamacıylaAR-GEekibi-
mizlepaylaşıp,pazarınihtiyaçlarınauygunyüksek
kaliteli pompalar geliştirmek amacıyla da kullanı-
yoruz. Senaryolarını, pompa sistemlerini doğru
kullanmakveyükdurumunagöredüzenlemeyap-
mak üzere  oluşturduğumuz, frekans kontrol sis-
temlerinde demüşterimizin ihtiyacına uygun ola-
rakmotorveyapanoüzerindenbirsistemçözümü
sunuyoruz.Pompalardakullanılanboruçaplarının
doğruseçilmesidehassasiyetleyaklaştığımızko-
nulararasındayeralıyor.Doğruboruçapıhesabı
ilesürtünmedenkaynaklıenerjikayıplarınınönüne
geçiyoruz. Doğru hesaplama ile hem ilk yatırım
maliyetindehemdeişletmegiderlerindemaliyetle-
rinazaltılmasınısağlıyoruz.
Endüstrideözelliklepetrol,kimyaveenerjisektör-
leri gibi parlayıcı ve kolay yanıcı ortamlarda kul-
lanılan endüstriyel proses pompalarının yüksek
güvenlikli olarak üretilmesi gerektiğini vurgulayan
Yılmaz: “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenme-
si ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
(96/82/EC) çerçevesinde NME Ağır Hizmet Tipi
Pompalarda  ve Manyetik Kaplinli, Salmastra-
sız NM m-Drive serisi Uçtan Emişli Pompalarda

Türkiye’deAtexsertifikasyonualanilkyerlipompa
markasıyız. Uluslararası geçerliliği bulunan ATEX
sertifikasyonunun gereklilikleri, yatırımcılar tara-
fından orunlu referans olarak alınmalıdır. Ürünün
tasarruflu olması kadar yüksek güvenlik şartları-
nısağlayabiliyorolmasıdasondereceönemlidir.
Yanıcıvepatlayıcımaddeiçerenortamlardapom-
panınsadeceelektrikmotorununex-proofolması
yeterli değildir.Pompabir sistemolarakele alın-
malı vekaplini, şasesi, sızdırmazlık elemanı, top-
raklamabağlantısıvehattaboyasıilebirbütünlük
içerisinde güvenlik parametrelerine uyum göster-
melidir.ATEXsertifikalıpompalaryadadiğeradıy-
la ex-proof (explosionproof:patlamaz)pompalar
özel olarak kıvılcım çıkarmayacak, statik elektrik
yüklenmesiolmayacakveelektrikarkıoluşturma-
yacak şekilde tasarlanmış motor ve ekipmanlar
kullanılaraküretilenpompalardır.Infilaketmeriski
bulunanakışkanların

kullanıldığı sistemlerde ATEX sertifikalı pompa
kullanımı zorunludur. Tüm ATEX pompalarımız,
2014/34 / EU sayılı ATEX yönergesinin teknik ve
güvenlik gereksinimlerine uygun olarak geliştiril-
miştir.MevcutATEXsertifikalıpompalarımızZone
1II2GcTxveZone2II3GcTxkodlarınasahip-
tir.”dedi.
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Covid-19salgını,yeniişprofilleri
yaratacakdünyayıveekonomiyi
konuştu:

Küresel çapta yaşanan ve eş zamanlı olarak tüm
dünyayı etkisi altına alanCovid-19 salgını dijital-
leşme, inovasyonveAr-Gegibialanlarınönemini
bir kez daha ortaya koydu. Siemens Türkiye Yö-
netim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis
ve Siemens Global Inovasyon Direktörü Michael
Weinhold,SiemensTürkiyeSatışveStratejiDirek-
törüHakanÖzdemir’inmoderasyonunuüstlendiği
‘Dijitali Ileriye Taşımak-Elektrifikasyon-Otomas-
yon-Dijital Üçgenini Birleştirmek’ başlıklı webinar
etkinliğindeCOVID-19 sırasında ve sonrasında iş
dünyasınıbekleyenyeniliklerimasayayatırdı.

“Dahafazlainsanuzaktançalışacak”
Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve
CEO’suHüseyinGelis,webinarda yaptığı konuş-

mada uzaktan çalışma modelinin önem kazan-
dığını vurguladı: “Bu günlerde en dikkat çekici
konularımızdan biri uzaktan çalışma sistemi. Bu
mutlaka evden çalışmak anlamına gelmiyor. Her
nerede bulunuyorsanız, oradan çalışmak demek.
Yeni yönetim şeklinde giderek daha fazla insan
uzaktan çalışacak ve şirketlerin, insanların birbi-
riylebağlantıkurabilecekleriortamlarıoluşturma-
yaodaklanmasıgerekecek.Bunundoğalbirsonu-
cuolarakdayeniişprofilleriortayaçıkacak.Veriyi
çokdahaiyianlayan,uzaktançalışarakdahafazla
değeryaratanyenibirçalışanprofilioluşacak.Gi-
derekdahaönemliolanbirbaşkakonudauzak-
tan çalışma eğitimi. Insanların, sunduğumuz yeni
araçlarırahatkullanabiliyorolması lazım.Uzaktan

çalışırken ürettikleri verileri daha iyi anlayabiliyor
olmalılar.Bununiçindesüreklieğitimlerdüzenle-
meninönemibüyük.”

“InovasyonSiemens’incandamarıdır”
Etkinlikte ‘SürdürülebilirAltyapılar için Inovasyon’
başlıklıbir sunumyapanSiemensGlobal Inovas-
yonDirektörüMichaelWeinhold, Siemens olarak
Ar-Ge çalışmalarında 14 farklı teknoloji alanına
odaklandıklarını söyledi: “3D veKatmanlıÜretim,
Robotik,Blockchain,BağlantılıE-Ulaşım,Bağlan-
tıCihazlarıveUçNoktaCihazları,SiberGüvenlik,
VeriAnalizleri-YapayZeka,DağıtıkEnerjiSistem-
leri,EnerjiDepolama,OtomasyonunGeleceği,Ma-
teryaller,GüçElektronikleri,SimülasyonveDijital
Ikiz, Yazılım Sistemleri bizim 14 temel teknoloji
alanımız.COVID-19öncesindedevarolanbuAr-
Gealanlarımızhembugününhemdegeleceğinih-
tiyaçlarınamükemmelbirşekildeuyumsağlıyor.”

“Artıkfarkyaratmazamanı”
SiemensTürkiyeSatışveStratejiDirektörüHakan

Özdemir iseşunlarısöyledi:“Bazı insanlardijitali-
zasyonungelecektebiryerlerdeolduğunudüşünü-
yor.Ancakbendijitalizasyonun içindeolduğumu-
zuvebunuyaşadığımızıgörüyorum.COVID-19’un
eşanlamlısınedirdiyesoracakolsanız,şuaniçin
‘kriz’diyebilirim.Bukriz,aslındayenibirhareket-
lenmegetirdiğiiçiniyibirşey.Buyenihareketlen-
me bazen uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, yeni
yaşam biçimleri ve yeni sosyalleşme yolları gibi
temeltrendlerortayaçıkardı.”

TümdünyayıetkisialtınaalanCovid-19salgınıişdünyasındada
dönüşümeyolaçtı.Bugündem,SiemensçatısıaltındaDijitali
IleriyeTaşımak-Elektrifikasyon-Otomasyon-DijitalÜçgenini
Birleştirmekbaşlığıaltındatartışıldı.

Siemens yöneticileri Covid-19 sonrası dünyayı ve ekonomiyi konuştu:
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CoşkunözEğitimVakfı,MeslekEdindirme
Programı’ndailklereimzaatıyor

CoşkunözHolding’in,meslekiveteknikeğitimku-
rumuolmamisyonuyla faaliyetegeçirdiğiCoşku-
nözEğitimVakfı,meslekedindirmeprogramların-
dahayatageçirdiği ilklerle,Türkiyesanayisineve
üretiminedeğerkatmayadevamediyor.

Öğrencilerkişiselgelişimvekoçlukdesteğialacak
Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın ilk ve en önemli sos-
yalsorumlulukprojesiolarak32yıldırdevameden
meslekedindirmeprogramlarında,gününihtiyaç-
larıvegeleceğinteknolojileridoğrultusundabuyıl
birçok ilk gerçekleşecek. Hayata geçirilen prog-
ramdaöğrenciler;meslek lisesiöğretmenleri,uz-
manlarveustaöğreticilerrehberliğindemakineve
kalıpçılık üzerine eğitimler alacak.Aynı zamanda
buyıl ilkkeze-learningveVR teknolojilerikonu-
sundaeğitimlerdeolacak.Başvuruların22Ağus-

tos 2020 tarihine kadar devam ettiği eğitimlerde
öğrenciler,kişiselgelişimdersleriilesektörüntec-
rübeli ve üst düzey isimlerinden koçluk desteği
alacak.

Donanımlıpersonelihtiyacınayönelikeğitimlerya-
pılıyor
18 ay boyunca devam edecek eğitimlerin 6 ayı
CoşkunözHoldingbünyesindeyeralanşirketlerde
gerçekleştirilecek,böyleceöğrenciler teorikbilgi-
lerini pratiğe dökerekmeslek hayatına daha hızlı
adapte olabilecek. Coşkunöz Eğitim Vakfı’ndan
eğitimsüresiboyuncaeğitimdestekbursudaveri-
lerek,öğrencilerinstajimkanıdayineCEVtarafın-
dan sağlanacak. Programı başarıyla tamamlayan
öğrencilere, MEB sınavına tabi tutularak meslek
lisesi diploması verilecek. Ayrıca başarılı olan
öğrenciler yine bu şirketlerde çalışma fırsatı elde
edebilecek.

Eğitimler7Eylül2020’debaşlıyor
Düz liseveyameslek lisesimezunu18 ila25yaş
arasındakiadaylar,1adet fotoğrafvediplomaları
ile22Ağustos2020tarihinekadarwww.coskuno-
zegitimvakfi.orgadresindenbaşvuruyapabilecek.
7 Eylül 2020’de başlayacak eğitimlerde öğrenci-
lerinulaşım,yemek,kırtasiye ihtiyacı, işgüvenliği
ekipmanlarıCEVtarafındankarşılanacak.

CoşkunözEğitimVakfı,meslekiveteknikeğitim
uygulamalarınınöncüsüolmavizyonuylahayatageçirdiği
projelerini,gününihtiyaçlarıdoğrultusundasürekli
güncelliyor.CEV,Türkiyesanayisineveüretimine,eğitimli
vedonanımlıçalışankazandırmakiçin32yıldırsürdürdüğü
meslekieğitimprogramlarınae-learningveVRteknolojilerini
ekledi.Kişiselgelişimeğitimlerininyanısırakoçluk
desteğinindeilkkezyeraldığı“UzmanOl,ÜretkenOl,
GelecekOl”meslekedindirmeprogramınınbaşvuruları,22
Ağustos2020tarihinekadardevamedecek.

Mesleki eğitimlerine e-learning ve VR teknolojilerini ekledi 
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SchneiderElectric,VeriMerkezleri
için2020TrendleriniAçıkladı

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşü-
münde dünya çapında uzman olan Schneider
Electric,işdünyasıiçingüçlüfırsatlarvezorluklar
barındıranverimerkezlerialanındasongelişmeleri
vebualanayönverenteknolojileriaçıkladı.Şirket-
lerinverimerkeziyönetimindeaşmalarıgerekenen
önemliüçkonuverialanındakipatlama,dahaes-
nekvesürdürülebilirverimerkezlerineolanihtiyaç
vekalifiyeverimerkeziçalışanlarınıneksikliğiola-
rak sıralandı.Gelecek dönemdebu zorlukları aş-
makvegüçlübirverimerkeziilepürüzsüzoperas-
yonlar yönetmek isteyen şirketler için Schneider
Electric,yapayzekavemakineöğrenimigibi2020
yılıvesonrasındagelişimeyönverecekteknolojile-
riveuygulamalarıpaylaştı.

Verimerkezipazarınıetkileyengelişmeler
Verialanındabüyükartış
Bugün veri merkezleri işletmelerin sürekli artan
dinamikveriişleme,taşıma,depolamavekoruma
ihtiyaçlarını karşılamak durumunda. IDC’ye göre
2025yılıitibariyleverimerkezleriyaklaşık175zet-
tabyteveriişleyecek(1zettabyte,birmilyarteraby-
te veyabir trilyongigabyte’a eşittir).Buortamda
hızlıölçeklenebilirlik,kritikbirbaşarıfaktörüolarak

ortaya çıkıyor. Schneider Electric, bu doğrultuda
şirketlerindepolama,ağveişlemealanındakiartı-
şıngereklikıldığıfizikselaltyapıyısağlayanmodü-
ler/ölçeklenebilirgüçvesoğutmaçözümlerineyö-
neldiklerinibelirtiyor.Buçözümlerinboyutlarısınır
bilişim ortamlarına yönelik küçük, duvara monte
edilen panolardan oda büyüklüğünde prefabrike
modüllerekadardeğişiyor.Ayrıcayeninesilbulut
tabanlıDCIMçözümlerioperasyonelverigörülür-
lüğünüartırıyor,böyleceverimerkezivesınırbili-
şimperformansısürekliolarakartıyor.

Verimerkezi esnekliği ve sürdürülebilirliğinde iyi-
leşme
Sert hava koşulları, dünya çapında artıyor ve bu
daverimerkezlerininoperasyonlarındakesintilere
nedenolabiliyor.Bukapsamdasunucubarındırma
tedarikçileri veverimerkezi sahipleri içinyenidi-
jital çözümler, havakoşulları ile ilişkili çalışılama-
yansürelerinminimizeedilmesineyardımcıoluyor.
Bununbaşarılı bir örneği olarakSchneiderElect-
ric,Avustralyamerkezlibulutvehizmettedarikçisi
iseek’inhortumgibidoğal felaketleredaha iyidi-
renebilecekbirverimerkezialtyapısınasahipola-
bilmesiiçinçözümortağıoldu.iseek’intemelihti-
yaçları kritik IT altyapısının zorlu hava şartlarında
dahi 7/24 çalışması, kesintisiz ağ bağlanabilirliği
veveriyeerişimveçalışılamayansürelerminimize
edilerek mali kayıpların önüne geçilmesi yönün-
deydi.Bukapsamdaşirket,çalışmasüresiveve-
rimlilikihtiyaçlarınıkarşılamakiçinbuluttabanlıbir
yönetimplatformuolanEcoStruxure ITveLityum
Iyon(li-iyon)bataryalıGalaxyUPSçözümlerinden
yararlandı. Bu çözümler tesislerdeki büyüme ve
depolama gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra
en zorlu şartlarda kesintisiz çalışma için gereken
yedekliliğidesağlıyor.

Veri merkezi çalışanlarının yetenek yönetiminin
sağlanması
SchneiderElectricveGreenbiztarafından300’den
fazla kurumsal enerji ve sürdürülebilirlik uzmanı
ile yürütülen bir anket çalışmasında katılımcıların

%41’iveri ile ilgilidoğrukurum içiuzmanlığasa-
hip olmadıklarını belirttiler. Bu, hızla dijitalleşen
bir dünyada önemli bir engel olarak öne çıkıyor.
SchneiderElectricbuengeliaşmaküzereekiple-
rine dijital becerilerini geliştirmeleri için kesintisiz
eğitimsağlıyor vekonuyaözeluzmanlık içinyeni
çalışanlar işe alıyor. Aynı zamanda müşterilerine
özel çözümler geliştirmek üzere onların ihtiyaçla-
rıvebeklentileriniyakındantakipediyor.Bukap-
samdaişbirliklerinedeönemveriyorveişortakla-
rındanoluşanbirağilesınırbilişimveveriyönetimi
alanındayeniliklerihayatageçiriyor.

Verimerkeziyönetimindegeleceğişekillendirecek
teknolojiler
Sektördeki bu koşullar doğrultusunda Schneider
Electric, veri merkezi uzmanlarının, veri merkez-
lerinin giderek büyüyen sektör trendlerine uyum
sağlamayahazırolmasınısağlamakiçindahafazla
değil,dahaakıllıcaçalışmalarıgerektiğinivurgulu-
yor.Doğru üretkenlik araçlarının seçilmesi, yaşa-
nanhızlıdönüşümeuyumsağlayabilmekiçinkritik
önemesahip.Varlık yönetimi, risk azaltma,deği-
şiklikyönetimivekapasiteplanlamayıdestekleyen
yeniaraçlarbugünvegelecektekiverimerkezizor-
luklarıiçinsağlambiryolharitasısunuyor.

Yapayzekavemakineöğrenimi
Yapay zeka (AI) vemakine öğrenimi (ML) önemli
birdönüşümdengeçti vebuyıl itibariylebuakıllı
sistemlerinneleryapabileceğigörünüroluyor.Veri
merkezlerinde giderek daha gelişmiş hale gelen
görevotomasyonuveönleyicibakımalgoritmaları
sayesindeyöneticilerrutingörevleredahaaz,ge-
leceğinplanlanmasınadahafazlaodaklanabiliyor.
AIveMLalgoritmalarıdahagelişmişhalegelirken
doğruluk seviyeleri de artıyor. Akıllı UPS’ler yeni
batarya ihtiyaçları ve sorun giderme konularında
kullanıcıları uyarabiliyor. Algoritmalar bakım ihti-
yaçları ile ilgili olarak, dahadoğruöngörüler için
geçmiş verilerden faydalanıyor. Akıllı sistemler
herhangi bir bileşende arıza riski bulunduğu ko-
nusundauyarı vermenin yanı sıra veri odaklı ön-
görücü bakım modelleri aracılığıyla arıza riskini
minimizeedebiliyor.

•SchneiderElectric,küreseldeneyimidoğrultusundaveri
merkezlerindeyaşanansongelişmelerivesektörüngeleceğinde
roloynayacakteknolojileripaylaştı.
•Buyenidönemdeverimerkezlerialanındabüyükverinin
yönetilmesi,sürdürülebilirlikveyetenekyönetimiöneçıkarken,
çözümleryapayzekavemakineöğrenimigibiyenilikçi
teknolojilerleşekillenecek.
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Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönü-
şümünde dünya çapında uzman olan Schnei-
derElectricbulut tabanlı yazılımEcoStruxure
ITExpert için açık kaynak kodluprogramlama
arayüzünü (API)yayımladığınıduyurdu.EcoSt-
ruxureITExpert’eyönelikgeliştirilenbuilkaçık
kaynakkodluprogramlamaarayüzü(API) ileIT
çözümtedarikçilerivesonkullanıcılar,güçalt-
yapısı ve kritik altyapı izlemeplatformunu ter-
cihettikleriyönetimsisteminesorunsuzbirşe-
kildeentegreedebiliyor.

EcoStruxureITExpertAPIileSchneiderElect-
ric, dağıtık IT altyapıları yöneten IT çözüm te-
darikçilerivesonkullanıcılariçinsınırüzerinde
yönetimikolaylaştırıyor.EcoStruxure ITExpert
API, sektördeki ilk barındırılan izleme platfor-
muolan,markadanbağımsızveyapayzekaile
desteklenenEcoStruxureITExpert’inbaşarısı-
nıtemelalıyor.YeniAPIözelliklerinesahipolan
platformdaha da esnek bir yapıya kavuşuyor.
Örneğin,kullanıcılaryerelbirverideposubulun-
durabiliyor ve değişikliklere tepki veren uygula-

malaryaratabiliyorlar.Enerjivealtyapıkaynakları
verilerineartanerişimlekullanıcılar,verimliliğive
sürdürülebilirliği artırmak için değişiklikler yapa-
biliyorlar.

EcoStruxureITExpertAPIileveriyeerişim,büyü-
meveverimlilikalanlarındasunduklarıavantajları
güçlendirdiklerini dile getiren Schneider Electric
EcoStruxure ve Güvenilir Güç Iş Birimi Pazarla-
madanSorumluBaşkanYardımcısıKevinBrown;
“Iş ortaklarımız vemüşterilerimizle yeni ve farklı
şekillerdeişbirliğiyaparakkendiITaltyapıları ile
ilgilidoğrubilgilerieldeetmelerinisağlıyor,daha
açıkbir ekosistemoluşturmalarına yardımcıolu-
yoruz.EcoStruxureITExpertAPI,sınırbilişimile
ilgiliverimlilikvesürdürülebilirliksorunlarınıçöz-
mek konusundaki kararlılığımızı gösteriyor ve iş
ortaklarımıziçinyenifırsatlardoğuruyor”dedi.

Açıkkaynakkodluprogramlamaarayüzü(API)ile
IT çözümü tedarikçileri, EcoStruxure IT platfor-
munu tercih ettikleri sistemlere kolayca entegre
edebiliyor. Uzaktan güç ve kritik altyapı izleme
özellikleriniportföylerineekleyençözümtedarik-
çileri farklılaşma ve sınır ağı yönetiminin zorluk-
larıyla uğraşanmüşterileri için daha fazla değer
yaratmaimkanlarınakavuşuyor.

Bu hizmetin ilk kullanıcılarından ePlus Sorum-
lu Başkan Yardımcısı Wayne St. Jacques de

“EcoStruxure IT Expert API tarafından sağlanan
ilavegüç tabanlıaraçlar,mevcutplatformugüç-
lendiriyor, değer teklifimizi ve genelmüşteri de-
neyiminizenginleştiriyor”şeklindekonuştu.

EcoStruxure ITExpertAPI’ın temelözellikleri ise
şunlar:
 •Başka markalarla entegrasyon: EcoStruxure
IT platformunumevcut sistemlerle entegre ede-
rekgüçvekritikaltyapıları izlemeveçalışılama-
yansüreriskiniazaltma
 •Daha gelişmiş ve anında görünürlük: Tercih
edilen sistemden kritik altyapı verilerine ulaşma
vealarmlarıbelirlemekiçinmevcutdurumunanlık
görüntüsünüalma
 •Dahaakıllı,veriodaklıkararalma:Önemlika-
rarlaralınırkenalarm,envanter,sensörvekonum
verilerinikullanmavemüşterilereproaktifbirşe-
kildetavsiyelerdebulunma
 •Dahagelişmişraporlama:Güçvekritikcihaz-
lardanmevcutveyayenipanolaraveriçekmeve
enküçükdetayseviyesindeölçütekleme

Açık ve markadan bağımsız bir platform ile
EcoStruxureITyazılımıvehizmetleri,müşterilerin
kritikaltyapıcihazlarınısorunsuzbirşekildeken-
dibaşlarına,bir işortağıylabirlikteveSchneider
Electricuzmanhizmetmühendislerininyardımıyla
entegreetmekiçinihtiyaçduyduklarıgücüvees-
nekliğisağlıyor.

SCHNEIDER ELECTRIC, 
SINIR ÜZERINDE YÖNETIMI 
KOLAYLAŞTIRAN YENI AÇIK 
KAYNAK KODLU PROGRAMLAMA 
ARAYÜZÜNÜ TANITTI
• Schneider Electric’in sektöre sunduğu EcoStruxure IT Expert APl ile kullanıcılar 
uzaktan izleme özelliklerinden tercih ettikleri platformda faydalanabiliyor ve 
dağıtık IT altyapısı üzerinde daha fazla görünürlük elde edebiliyorlar. 
• Böylece sistem kullanıcıları, kesintisiz inovasyon fırsatları, iş ortakları için yeni 
gelir akışları ve daha açık bir ekosisteme kavuşuyor.
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MitsubishiElectric’teninsanlarıasiste
edeceksezgiselvehızlıyenikolaboratifrobotlar

Fabrika otomasyon sektörünün öncü markası Mit-
subishiElectric; şirketlerin robotik sistemlerini hızlı,
sezgisel ve daha düşük maliyetlerde kurmalarına,
hızladeğişenişortamlarıvesosyalihtiyaçlaraesnek
birşekildeyanıtvermelerineimkânsağlayacakyeni

MELFAASSISTAserisikolaboratifrobotlarıgeliştirdi.
Teknoloji deviMitsubishi Electric, kolaboratif robot
serisiylebirliktehızlıvekolaybirsistemkurulumuiçin
RTVisualBox sezgiselmühendislik yazılımını da ilk
defamüşterilerininhizmetinesunuyor.

Günümüzde endüstriyel robotlar; elektronik, otomobil, ilaç, gıda, içecek ve 
sağlık ürünleri üretimi başta olmak üzere pek çok farklı alanda her geçen gün 
daha fazla kullanılıyor. Üretim tesislerinde çalışanlar arasında yeterli sosyal 
mesafenin sağlanması gibi son dönemde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması 
noktasında da insanlarla iş birliği içinde çalışan robotlara duyulan talebin 
artması bekleniyor. Verimin artması, maliyetlerin azalması, çevreye katkı ve 
sosyal mesafe konularındaki ihtiyaçlara yanıt olarak Mitsubishi Electric, yeni 
MELFA ASSISTA serisi kolaboratif robotları ve RT VisualBox mühendislik 
yazılımını piyasaya sundu. 



MitsubishiElectric,MELFAASSISTAveRTVisu-
alBoxyazılımınıdahaverimlibirüretimgerçekleş-
tirmek,robotiküretimsistemlerininToplamSahip
Olma Maliyetini (TCO) azaltmak ve üretim saha-
larında çalışanlar arasında yeterli sosyalmesafe-
ninsağlanmasıgibiyeniihtiyaçlarıkarşılamakiçin
tasarladı. Yeni kolaboratif robot serisi, sağladığı
üretimoptimizasyonuileenerji tüketimininazaltıl-
masınayardımcıolacakveçevreyekatkıdabulu-
nacak.

Sezgiselakışşemasıprogramlamasıylakolaylaştı-
rılmışuygulamageliştirmesüreci
MitsubishiElectric tarafındangeliştirilenRTVisu-
alBoxprogramlamaaracı,robotellerivekameralar
gibidiğercihazlarlabağlantıdâhilbirolayzincirin-
deblokdiyagramlararasındabağlantıkurarakma-
nevra sıralarının sezgisel bir şekilde oluşturulma-
sınaimkântanıyor.Programgeliştirmevetasarım
süresininkısalmasısayesindeisesistemintoplam
sahipolmamaliyeti(TCO)azalıyor.

Özelkontrolpanelisayesindehızlırobotkurulumu
Robot kolundaki özel kontrol paneli, robot hare-
ketlerininhızlıbirşekildeöğretilmesinivekaydedil-
mesinisağlayarakgelenekselendüstriyelrobotlar-

dagerekliolanhareketprogramlarınıoluşturmak,
kaydetmek ve uygulamak için giriş ve kontrol ci-
hazlarınaduyulanihtiyacıortadankaldırıyor.Sade
tasarımasahipkontrolpanelindeyeralanazsayı-
dadüğmesayesinderobotlarkonusundauzmanlık
bilgisinesahipolmayanvedeneyimsizkullanıcılar
bilesistemikolaylıklakurabiliyorveekrobotprog-
ramlamamaliyetiortadankalkıyor.

LEDlambasıylakolaylaşanrobotdurumtakibi
Robot durumunu gösteren farklı renkler kullanan
parlak LED lambası, robot kolunda kolaylıkla gö-
rülebilecek bir konumda yer alıyor. LED lambası,
robot kullanıcısının robotundurumunukolay izle-
mesinisağlarkengelenekselizlemecihazlarınadu-
yulanihtiyacıortadankaldırıyorvebuyönüyleyine
toplamsahipolmamaliyetinin(TCO)azaltılmasına
katkıdabulunuyor.

Sosyalmesafeye uygunluk ve insanlarla iş birliği
içindeçalışmaözelliği
MitsubishiElectric’inyenikolaboratifrobotuMEL-
FAASSISTA,güvenlikbariyerlerine ihtiyaçduyul-
madan insan operatörlerle birlikte çalışmak için
geliştirildi. Üretim tesislerinde çalışanlar arasında
yeterlisosyalmesafeninsağlanmasıgibiyenige-

rekliliklerikarşılayanrobotlar,maksimumgüvenlik
vedayanıklılığasahipcobotkullanımveprogram-
lamakolaylığısağlıyor.

Robotlar; karmaşık ve hassasmontaj görevlerini,
hassas iş parçası tutma veya tekrarlayan topla-
ma ve yerleştirme işlemlerini en yüksek düzeyde
tutarlılık ve güvenilirlikle yerine getirebiliyor. Aynı
zamandahızladeğişenişortamlarıvesosyal ihti-
yaçlaraesnekbirşekildeyanıtverebiliyor.Robot-
larınuygulamaörnekleriarasında;otomotivmon-
tajhatlarındainsanoperatörleriylebirlikteçalışma
veyaüretimhatlarındapaketlemegibiişlemleryer
alıyor.

Artanürünkalitesi,maksimumuygulamaesnekliği
MELFAASISTA,5kganmayüküyle±0.03mm*gibi
olağanüstüdüzeydeyüksekbirtekrarhassasiyeti-
nesahipolup910mmyarıçaplaraulaşabiliyor.Bu
sayede,ürünkalitesiniartırırkenkalitekontrolsü-
resini azaltıyor vegenel kalite standartlarınıdaha
yüksekdüzeydekarşılıyor.

MELFAASSISTA’nınsunduğubirdiğeravantajise
işbirliğimodlarıarasındageçişyapabilmeözelliği.
Normalyavaşhızlardandahaendüstriyel“işbirlik-
çiüretim”ortamıiçinyüksekhızlarageçişyapabi-
liyorvebusayedemaksimumuygulamaesnekliği
sağlanırkenmümkünolaneniyiyatırımgetirisisu-
nuluyor.

Uluslararasıstandartlarauygunluk
YeniMELFAASSISTAserisirobotlar,ISO10218-1
endüstriyelrobotlariçingüvenlikgereksinimlerive
ISO/TS15066kolaboratif robotlar içinteknikşart-
name gibi uluslararası güvenlik ve robotik stan-
dartlarına uygun olarak üretildi. Robotlar, çarpış-
maalgılamagibigüvenliközelliklerinesahipolarak
insanlarlaişbirliğiiçindeçalışacak.

Güvenirliğiartırmakiçinbaşkabirlideruluslararası
belgelendirme kuruluşunun fonksiyonel güvenlik
standartlarınauyumunsağlanmasıdaplanlanıyor.

MELFA ASSISTA serisi robotlar, aynı zamanda
ABD Ulusal Sanitasyon Vakfı tarafından gıda ve
içecekürünleriüretimiiçinonaylananNSFH1gıda
sınıfıyağlarıkullanmaseçeneğidesunmayahazır-
lanıyor.

Eközelliklerleuygulamakapsamıgenişletilecek
Elektrikli tutucu ve kamera gibi sertifikalı çevre
donanımları daRTVisualBox ile kolaylıklabağla-
nabiliyor.Yakınzamandasertifikalışirketlistesinin
ve bağlanabilecek cihazların sayısının artırılarak
MELFA ASSISTA serisinin uygulama kapsamının
genişletilmesiplanlanıyor.
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Geleceğinsibergüvenlikuzmanları
“EKSveIoTSiberGüvenlikYaz
Kampı”ndabuluştu

Güçlerini Cyberwise çatısı altında buluşturan ül-
kemizin lider siber güvenlik firmaları Biznet ve
Securrent’in yanı sıra, Sakarya Üniversitesi’nin
de kurucuortakolduğu “EndüstriyelKontrolSis-
temleri (ICS) ve Nesnelerin Interneti (IoT) Siber
GüvenlikÖğrenciKampı”çoksayıdaöğrenci,aka-
demisyen ve sektör profesyonellerinin katılımıyla
gerçekleştirildi.

Geleceğin siber güvenlik uzmanlarını sektöre ha-
zırlamayı hedefleyen organizasyona, yaklaşık bin
başvuru arasından 21 öğrenci katılmaya hak ka-
zandı. Kamp, 26-28 Haziran tarihleri arasında,
bu yıl ilk defa dijital ortamda gerçekleştirildi. Et-
kinliğe siber güvenlik sektöründe 17 farklı kuru-
luştan 30’a yakın profesyonelin yanı sıra; Sakar-
ya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ibrahim Özçelik,

Istanbul Üniversitesi’nden Ar.
Gör. Ebu Yusuf Güven, Ar.
Gör. Yavuz Yağcı ve ISTEC
Laboratuvarı’ndan Mustafa Şi-
rin,Togitek’denTolgayBaykal,
ICSDefense’den Erhan Yakut
eğitmen olarak katıldı. Etkinli-
ğindijitalortamdayapılmasının
avantajı da değerlendirilerek,
global siber güvenlik firmaları
Kaspersky’denEkaterinaRudi-
na ve Hardwear.io’dan Aseem
Jakhardakamptaeğitmenola-
rakyeraldı.

Küresel olarak siber güvenlik
alanındayetişmişinsankaynağı
açığınadikkatçekmekamacıy-
la3yıldıraralıksızdevameden
kampakatılanüniversiteöğren-
cilerininbuyılyüzde43’ünüka-
dınöğrencileroluşturdu.Kadın
öğrencilertarafındanyoğunilgi
gören Endüstriyel Kontrol Sis-
temleri (ICS) ve Nesnelerin In-
terneti(IoT)SiberGüvenlikÖğ-

renciKampı,sibergüvenlikveBTalanındaerkek
egemen olduğu düşüncesinin aksine geleceğin
sibergüvenlikuzmanlarındacinsiyeteşitliğisağla-
nacağınındaönemlibirişaretioldu.

68Öğrenci ICS& IoTSiberGüvenlikKampından
MezunOldu

2018yılındabaşlayanorganizasyonsayesindebu-
günekadar3bininüzerindekibaşvurudanseçilen
toplam 68 öğrenciden büyük bir kısmı, siber gü-
venlik sektöründe çalışma imkanına kavuştu. Bu
öğrencilerden5’iiseCyberwise’daistihdamedildi.

Cyberwise IoT Güvenlik Hizmetleri Takım Lideri
FatihKayran,düzenledikleri“EKS&IoTSiberGü-
venlikÖğrenciKampı”nın,butemadadüzenlenen
Türkiye’nin ilkkampıolmaözelliğinedikkatçeke-
rek;“Üçyıldıraralıksızdüzenlemediğimizkampla,
EKSveIoTgüvenliği içinfarkındalıkyaratmayıve
yetenekli üniversiteöğrencilerinibualanlarayön-
lendirerek yetkin insan kaynağı ihtiyacına çözüm
sunmayıamaçlıyoruz.Salgınsürecinedeniyleön-
ceki yıllarda sınıf ortamında gerçekleştirdiğimiz
kamp,dahaönceolduğugibibuyıldagençlerta-
rafındanbüyükilgigördü.Gençlerinsektöreyöne-
lik ilgisindenveCyberwiseolarakgeleceğinsiber
güvenlik uzmanlarının yetişmesine katkıdabulun-
maktandolayıoldukçagururluyuz”dedi.

3yıldırdüzenlenen“EKS&IoTSiberGüvenlikÖğ-
renci Kampı”na katılan öğrencilerin sektörle ilgili
fikiralışverişiortamıyaratmasıvebirbirleriileileti-
şimdekalabilmesiiçinDiscorduygulamasıüzerin-
denbirtoplulukdaoluşturdu.

SiberGüvenliksektörününliderşirketlerindenCyberwise’ın
sosyalsorumlulukkapsamındadüzenlediği“EKS&IoTSiber
GüvenlikKampı,farklıüniversitelerdentoplam21öğrencinin
katılımıilegerçekleşti.Üniversiteöğrencileritarafından
yoğunilgigörenkampakatılmakiçinbineyakınöğrenci
başvuruyapmıştı.
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CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, KOBİ’lerin dijital dönüşümünde endüstri-
yel haberleşme hızının kritik önem taşıdığına dikkat çekti

DİJİTALLEŞENKOBİ’LERKOŞARADIM
ÖNEÇIKIYOR

KOBI’lerinüretimsüreçlerindebuhaberleşmesistemle-
rinikurarakakıllıfabrikalaradönüşmelerivetüketicilerin
hızladeğişenkişiselleştirilmişüretim taleplerinecevap
verebilecekşekildestratejilerinioluşturmalarıgerektiğini
belirtenBizel,aksihaldegünümüzünrekabetkoşulla-
rındahayattakalmalarınınmümkünolamayacağınıifade
etti.Bizel,dijitalveakıllıfabrikalarınhaberleşmesistem-
lerisayesindeküreselsalgınlaryadafarklınedenlerlete-
siseuzaktanerişimsağlamanınzorunluolduğudurum-
lardadaüretiminkesintisizdevamınaimkantanıdığının
altınıçizdi.
Sanayi 4.0, yapay zeka, nesnelerin interneti ve akıl-
lı fabrikagibikavramlarTürksanayisiniveözelliklede
KOBI’leriçokyakından ilgilendiriyor.ÇünküBilim,Sa-
nayiveTeknolojiBakanlığı’nınDijitalTürkiyeYolHari-
tası Raporu’na göre KOBI’ler, Türkiye’deki istihdamın
yarısınıvetoplamgirişimlerinyüzde99’unuoluşturuyor.
TürkiyeekonomisininiticigücüolanKOBI’leringelecek-
tedahadaönemkazanacakküçük,verimlivedinamik
üretimmerkezlerinedönüştürülmesininyoğun rekabet
ortamında ülkemiz için olumlu sonuçlar yaratacağına
dikkatçekenCLPA(CC-LinkPartnerAssociation)Tür-
kiyeMüdürü TolgaBizel, bu noktadaKOBI’lerin yeni
dünyadüzenineadaptasyonununkritikönemtaşıdığını
vurguladı.

KOBI’lerinyenidünyadüzenineadaptasyonuiçindijital
dönüşümşart
Uzunyıllardırkamutarafındandesteklenerekbugünkü
gelişimseviyesineulaşanKOBIyapılanmalarınınkorun-
masınınyanısırabüyükişletmelerinSanayi4.0’aadap-
tasyonu konusunda planlanan çalışmalara KOBI’lerin
deeklenmesigerektiğinibelirtenBizel,sözlerineşöyle
devametti;“Ekonomininverekabetinçokhızlıdeğiştiği
birdünyadayaşıyoruz.KOBI’lerinbudeğişendünyada
rekabetedebilmesi,ayaktadurabilmesiveyeniüretim
biçimlerinegeçişsağlayabilmesi içindijitalleşmesüre-
cinibiranöncebaşlatmalarıbirzorunlulukhalinegeldi.
Aksihaldegünümüzrekabetkoşullarındahayattakal-
maları ve faaliyetlerini sürdürebilmelerimümkündeğil.
KOBI’lerin zaman kaybetmeden üretim süreçlerinde
esnekveakıllıfabrikasistemlerinikurmaları,seriüretim
yerinetüketicilerinkişiselleştirilmişüretimtaleplerinece-

vapverecekşekildestratejilerinioluşturmalarıgerekiyor.
Dijitalleşmenin KOBI’ler için en büyük avantajı dünya
ekonomisine giriş yapma imkanı tanıması. Ek olarak,
üretimdedüşükmaliyet, zaman tasarrufuveverimlilik
artışıgibipekçokartısıdabulunuyor.Dijitalveakıllıfab-
rikalarhaberleşmesistemlerisayesindeküreselsalgın-
laryadafarklınedenlerletesiseuzaktanerişimsağla-
manınzorunluolduğudurumlardadaüretiminkesintisiz
devamınaimkantanıyor.”

Gelecekhaberleşmeüzerinekurulacak
KOBI’lerindijitalveakıllı fabrikalaradönüşmesiyolcu-
luğundaendüstriyelhaberleşmeteknolojilerinindevreye
girdiğininaltınıçizenBizel,geleceğinhaberleşmeüzeri-
nekurulacağıgerçeğindenhareketleSanayi4.0’ınge-
reklerinihayatageçirmekiçinfabrikalardarobotlardahil
tümmakinevesistemlerinbirbiriyleçokhızlıvekesinti-
sizbirşekildehaberleşmesigerektiğini ifadeetti.Yeni
endüstrievresindebilgiye,birdençokcihaztarafından
vebirdençoknoktadangerçekzamanlıolarakulaşıl-
masınınönemkazandığınıbildirenTolgaBizel;“Sanayi
4.0 sürecinde büyük verinin toplanması, paylaşılması
veişlenmesiönemlibirgündemmaddesi.Makinelerin
birbiriyle iletişim kurabildiği akıllı fabrikalarda, iletişim
verileriningüvenilirbirşekildeyönetilmesigerekiyorve
busürecinbaşarısındahaberleşmeteknolojilerininbant
genişliğibüyükönemtaşıyor.Bunoktadarakipsizbant
genişliğiileöneçıkanendüstriyeliletişimağıCC-Link’in
dünya genelinde yaygınlaşması için faaliyet gösteren
JaponyamerkezlibirkuruluşolanCLPA,yeniteknolo-
jilerleTürkiye’dekisanayicileridedestekliyor.CLPA’nın
enyeniteknolojisiCC-LinkIETSN,ZamanDuyarlıAğ
(TSN-TimeSensitiveNetwork) teknolojisindenyararla-
nandünyanınilkendüstriyelaçıkağıolaraköneçıkıyor.
TSNteknolojisiişletmelerinsüreçlerininiyileştirilmesine
ve rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunuyor.
Farklıteknolojilerlebirliktekullanıldığındaisefizikselve
sanalmakinelerinperformansınailişkinyüksekkalitede
gerçekbilgilerinaktarılması içinverimlivegüvenilirbir
ağgörevigörereksonderecedoğruveduyarlıbirger-
çekzamanlıdijitalikizoluşturmaimkanıtanıyor”diyerek
sözlerinitamamladı.

EkonomiverekabetinçokhızlıdeğiştiğibirdünyadaKOBI’lerinyeni
üretimbiçimlerineadapteolarakayaktakalabilmesiiçindijitalleşme
süreciniacilenbaşlatmalarınınzorunlulukhalinegeldiğinivurgulayan
CLPATürkiyeMüdürüTolgaBizel,dijitaldönüşümünenönemli
unsurununendüstriyelhaberleşmeolduğunusöyledi.

GeleceğinhaberleşmeüzerinekurulacağınadikkatçekenBizel,
Sanayi4.0’ıngereklerinihayatageçirmekiçinfabrikalardarobotlar
dahiltümmakinevesistemlerinbirbiriyleçokhızlıvekesintisizbir
şekildehaberleşmesininkritikönemtaşıdığınıbelirtti.
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TürkmakinasektörünüdünyadaTürkiye
MakinaFederasyonutemsiledecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tica-
ret Bakanlığı’nın uygun görüşleri ve Içişleri
Bakanlığı’nınonayı ile ismiTürkiyeMakinaFede-
rasyonuolaraktescillenenMAKFED,20altsektör
derneğiüyesiile3000’eyakınimalatçıyıtemsiledi-
yor. Makina ve aksam imalatçılarını temsil eden
derneklerinüstkuruluşuolarak2014yılındakuru-
lanFederasyon’unmerkeziAnkara’dabulunuyor.

“Sektörümüzörgütlenmesinizirveyetaşıdı”

Türkiye’de400bineyakınkişi istihdamedenve
yıldaortalama18milyardolarihracatgerçekleş-
tiren makina imalat sektörünün, yüksek katma
değerliürünveteknolojigeliştirereksanayi,tarım
ve hizmet sektörlerinin küresel rekabetçiliğinde
kilit rol üstlendiğinedikkat çekenMAKFEDYö-
netimKuruluBaşkanıAdnanDalgakıran şunları
söyledi:

“Makina sanayi, herhangi bir sektör değildir.
Yükselticivesürükleyicidir.2019yılıboyuncaka-
mununyayımladığı tümstrateji planlarındabize
öncü görevi verilmiş olması, ‘ileri ülke’ olmanın
tekyolununmakinasanayininyükselişindengeç-

tiğininartıkherkesçeanlaşılmışolmasındandır.”

Makinaimalatçılarınıtemsiledensektöreldernek-
lerin on yıllardır önemli bir sorumluluğu özveriy-
le yerine getirdiğini ifade eden Dalgakıran, “Isim
değişikliği sonunda, örgütlenmemiz nihayet zirve
noktasına ulaşmış oldu. Federasyonumuzun adı-
nakattığımız‘Türkiye’ibaresiylebirlikte,ülkemizin

sürdürülebilirkalkınmasındaüstlendiğimizgörevin
gerek-koşul ve   ihtiyaçlarını dile getirmeyi sür-
düreceğiz. Ürettiğimiz bilgi ve stratejilerle, yetkili
makamlarınenisabetlikararlarıalmalarınayardım-
cı olmaya büyük bir özgüvenle devam edeceğiz”
dedi.

“KOBI’lerin hâkim olduğu bir sektörde, güçlü ör-
gütlenmeolmazsaolmaz”

MAKFED çatısı altında Türkiye’yi makina, metal,
elektronik ve yazılım sektörlerinin tepe kuruluşu
olan Avrupa Teknoloji Endüstrileri Federasyonu
ORGALIM’dedeyıllardırbaşarıylatemsilettikleri-
ninaltınıçizenDalgakıranşunlarısöyledi:

“Üyederneklerimizinherbiri,kendialt-sektörlerinin
en yetkin kuruluşlarıdır. Dernek başkanlarımızın
birçoğu uluslararası sektörel örgütlerde de gö-
revlidir.Derneklerimiz23Avrupafederasyonunda
ülkemizin bayrağını dalgalandırıyor. Uluslararası
standartlar ve mevzuat üzerinde çalışıp, üyeleri-
ninticariveteknikbilgiyeerişebilmelerinisağlıyor.
Makina imalatı gibi, bütün dünyada KOBI yapı-
sındaolantümfaaliyetalanlarındagüçlüsektörel
örgütlenmeolmazsaolmazdır.Bizimyıllardıryaz-
makta olduğumuz başarı öyküsünde bu bilincin
yeritartışmasızdır.”

“MAKFED,sektörünkurumsalyapılanmasınıgüç-
lendiriyor”

Önceliklimisyonu,kamuveözelsektörütamamla-
yıcıvedestekleyici işlevlerüstlenirken,ekonomik
vesosyalkalkınmasürecindeetkinçözümlerüre-
terekgerekulusalgerekseuluslararasıölçekteka-
rar almamekanizmalarına zamanında ve yerinde
katkılarsağlamakolanMAKFED’inüyevefaaliyet
tabanındaki açılımın süreceğini belirten Dalgakı-
ransözlerinişöyletamamladı:

“Makinaimalatsektörününülkemizdeodağayer-
leşerekbüyüksorumluluküstlenmesi, yanve te-
darikçi sektörlerin dernekleri, kümeler, bölgesel
dernekler ve diğer paydaşlarla ilişkilerin güçlen-
dirilmesini ve müşterek mesaiyi kaçınılmaz hale
getirmiştir. Resmi makamlarımızın Federasyonu-
muzu ‘Türkiye’ ön adına layık bulmaları, bizleri
onurlandırmanınyanısıra,giderekyükselenbaşarı
ve özgüvenimizle peyderpey yeni açılımlar yap-
mamızazeminhazırlayacaktır.”

Türkmakinasektöründe20altsektörütekçatı
altındabirleştirenveAvrupaMühendislikEndüstrileri
Konfederasyonu’ndaülkemizitemsiledenMakina
Federasyonu,resmionaysürecininardındanismini“Türkiye
MakinaFederasyonu”olarakdeğiştirdi.MAKFEDYönetim
KuruluBaşkanıAdnanDalgakıran,“Türkmakinasektörünün
tepeörgütüMAKFED’inuluslararasıtemsilerki,Türkiyeadını
kullanmakararıylatescillenmişoldu”dedi.
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