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Dergideki reklamlar�n sorumlulu¤u 
firmalara, yaz�lar�n sorumlulu¤u yazarlar�na aittir. Bu
yay�n�n bir bölümü ya da tamam� yay�nc�s�n�n izni

olmaks�z�n ço¤alt�lamaz ve yay�nlanamaz.

HEP B�RL�KTE DAHA �Y�YE...
Elektronik Vadisi.Net portal�m�za ve
dergimize gösterdi¤iniz ilgiden dola-
y� çok teßekkür ediyoruz. Amac�m�z
sitemizin bir bilgi kayna¤� haline gel-
mesi ve dergimizin de sitemizi bu
yönde desteklemesidir.

�kinci  say�m�zla sizlere tekrardan
merhaba demenin hakl� gururunu ya-
ß�yoruz. �lk say�m�z�n sizlerden gör-
dü¤ümüz büyük ilgi bizleri bir nebze
daha kamç�lad�. Baßta belirledi¤imiz hedefler do¤rultu-
sunda bir dergiyi olußturdu¤umuza dair inanc�m�z, siz-
lerden gelen olumlu tepkilerle daha da kuvvetlendi. 

�kinci say�m�zda yine ülkemizdeki teknolojik gelißmele-
re yer verdik. Teknolojik at�l�mlar yapan ßirketlerimizi
tan�tt�k. Biliyoruz ki ülkemizde bu tür at�l�mlar yapan
daha birçok ßirketimiz var. �lerleyen say�lar�m�zda bu
ßirketlerimizi de sizlere tan�t�p elektronik alan�nda ya-
p�lan çal�ßmalardan haberler vermek istiyoruz.

Türkiye�yi takip etmemizin yan� s�ra, Dünyadaki tekno-
lojik gelißmeleri de yak�ndan izliyoruz. Bu say�m�zda
uzay asansörü projesine yer verdik.Bunun gibi nice ko-
nular� sizlerin önüne getirmek için Elektronik Vadisi
Grubu olarak çal�ßmalar�m�za devam ediyoruz.

Sizlerden alaca¤�m�z destekle daha iyi projelere de im-
za atmay� planl�yoruz. Elektronik dünyas�ndaki bir boß-
lu¤u doldurabilmenin verdi¤i k�vançla üçüncü say�m�z�n
haz�rl�klar�na baßlam�ß bulunmaktay�z.

Bizler, verdi¤iniz destekle her zaman daha iyiye do¤ru
yol almaktay�z.Gelecek say�lar�m�zda sizleri de aram�z-
da görmek dile¤iyle... 

Mehmet Güven
mehmet.guven@elektronikvadisi.net 
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KENT OPT�K
Alman gözlük markas� Rodenstock�un
üretti¤i makine, müßterilere gözlük
seçiminden cam uyumuna kadar pek
çok konuda hizmet veriyor.
Müßterilerin yan� s�ra, bulundu¤u
gözlük ma¤azas�n�n çal�ßanlar�n�n da
en büyük yard�mc�s� oluyor. 

18 
�stanbul Güvenli¤i 
MOBESE ile Kontrol 
Alt�nda
Telekomünikasyon alan�nda dünyadaki
gelißmeleri yak�ndan takip eden Y�ld�r�m
Elektronik, �stanbul güvenli¤inin
sa¤lanmas�nda önemli bir rol oynayan,
Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu
(MOBESE) projesini gelißtirdi. Kent Bilgi
ve Güvenlik Sistemini kontrol alt�na alan
MOBESE ile,�stanbul�da meydana gelen
olaylara, en h�zl�, en do¤ru müdahalenin
gerçekleßmesi hedefleniyor.  

12 
"Radyoloji raporlar� 
konußarak yaz�l�yor" 
Konußmalar�n kendili¤inden yaz�ya
dönüßmesi, Yöndata Bilgisayar��n
tasar�m�n� yapt�¤� ve CTD Sistem�in
tan�t�m�n� ve pazarlamas�n� üstlendi¤i
Dikte program� ile hayal olmaktan
ç�k�yor. Dünyan�n ilk Türkçe konußma
tan�ma program� Dikte, bir mikrofon ve
kulakl�k yard�m�yla konußmalar�n bilgisa-
yara yaz� olarak aktar�lmas�n� sa¤l�yor.

24 
"3G �çin Tüm Haz�rl�klar�m�z� 
Tamamlad�k"
Türkiye�de henüz kullan�lmamas�na
ra¤men, y�llard�r üzerinde çal�ßma
yap�lan 3G Teknolojisi, bilgisayar ve cep
telefonunun yaratt�¤� yeni dünyada,
yepyeni kap�lar aç�yor. 2000 y�l�ndan bu
yana 3G  Teknolojileri üzerine çal�ßan
Ericson Türkiye de, Türkiye�ye bu
yeniliklerin kap�s�n� açmak için Telekomünikasyon Kurumu�nun gerekli düzenlemeleri
yapmas�n� bekliyor.

30 
"Havuzu Cep Telefonuyla Yöneten 
Sistem"
Europool RPC havuz kontrol ve
yönetim sistemleri sayesinde, havuz
suyunun temizli¤i, �s�s� ve güvenilirli¤i
cep telefonundan bile kontrol
edilebiliyor. Havuz de¤erlerini ve �s�s�n�
ayarlayan sisteme cep telefonu ya da
bilgisayar arac�l�¤�yla ulaßmay�
sa¤layan RPC ile, havuz suyunun
özellikleri hakk�nda an�nda
bilgilendirme, e-mail ve SMS ile alarm
ve uyar� alma, uygun senaryo
uyarlama, bilgi arßivleme ve raporlama
gibi ißlemler ayn� pakette toplan�yor.

40 
T�A, �nternette Türkçe Karakterleri 
Kullan�l�r Hale Getiriliyor
2005 y�l� Ekim ay� itibari ile ülkemiz
internet dünyas�n� önemli bir yenilikle
tan�ßt�. Türkçe �nternet Adresi (T�A),
internet adreslerinde Türkçe karakterlerin
kullan�lmas�n� olanakl� hale getirdi.
Böylelikle Netpia, 1997 y�l�nda gelißtirdi¤i
AD�A (Ana Dilde �nternet Adresi) sistemi
ile dünyada baßlatt�¤� yeni dönemin
kap�lar�n� Türkiye�de de açm�ß oldu.

38 
DSC Teknolojisi ile Binalar Kendi 
Elektri¤ini Üretebilecek
Alternatif enerjiler konusunda Türkiye�de
önemli bir ad�m at�ld�.  Dyesol ile
Türkiye�deki Nesli Þirketi aras�nda ön
mutabakat anlaßmas� imzaland�.
Dyesol, Nesli Þirketi için Türkiye�de bir
DSC (Dye Solar Cell � Güneß Boya Pili)
üretim tesisi kurulmas�n�n yollar�n�
araßt�racak. DSC teknolojisi, al�ß�lageldik
caml� güneß enerjisi teknolojisinin yerine
Güneß Boya Pilleri kullanarak her binay� kendi elektri¤ini üretebilen bir santrale
dönüßtürecek potansiyele sahip.

46 
Politeknik�ten Okul Otomasyon 
Sistemi 
Gençlerin gelißim ça¤lar�n�n büyük bir
bölümünü geçirdikleri okullar� daha
güvenli hale getirmek için Politeknik
Elektronik okul otomasyon sistemi ile
köklü bir çözüm sunuyor. �zmir Çakabey
Okullar�nda da kullan�lmaya baßlayan
Ak�ll� kart sistemi, veli ve ö¤rencilerin
hizmetine sunuldu.
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Elektral Dedektörleri 
70 Ülkeye �hraç Ediliyor

Elektral Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AÞ, Nisan ay�nda
Ankara�da �SAF fuar�ndayd�. Fuarda görüßtü¤ümüz Elektral
Genel Müdür Teknik Yard�mc�s� Erdem Dinçsoy, üretimleri-
nin yüzde 80�ini 70 ülkeye ihraç ettiklerini belirtti. Elektral��n
1978 y�l�nda �zmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi�nde kurul-
du¤unu belirten Dinçsoy, 8 bin 500 metrekare alanda yüksek
teknolojili üretim yapt�klar�n� söyledi. Profesyonel olarak
100�ün üzerinde elektronik cihaz üretebilen, ürünlerinde �SO
9001-2000 kalite yönetim sertifikasyonu ve CE enternasyonel
standartlara tamam�yla vak�f ve bütün prosedürlerine bunu
uygulayan bir ßirket olduklar�n� kaydeden Dinçsoy, üretim ka-
pasitesinin yüzde 80�ini ihraç edebilen bir firma haline geldik-
lerini ifade etti. Dinçsoy,
ürettikleri metal dedek-
törlerin �ngiliz konsolos-
luklar�, Pakistan Cumhur-
baßkanl�¤�, �srail, Polonya,
Makedonya cezaevleri,
Pakistan Karaca Havaalan�,
Ürdün Havaalan�, Japon
Konsolosluklar�, Bulgaris-
tan �çißleri Bakanl�¤� gibi
stratejik yönden önemli
noktalarda kullan�ld�¤�n�
belirti.  

CASIO EXILIM Z850  "Maksimum
Performans"
CASIO EXILIM ZOOM serisinin yeni modeli Z850, mükemmel foto¤raflar çekebilmeniz için
ihtiyac�n�z olan her ßeyi avucunuzun içine s�¤d�r�yor. Z850,  8.1 mega piksel yüksek çözünürlü¤e
sahip en ince foto¤raf makinesi. EX-Z850; 3X optik zoom lens, 2,5-inç 1200 cd/m süper par-
lak LCD ekran, el veya görüntünün hareket etmesinden kaynaklanan görüntü bulan�kl�¤�n� azal-
tan Anti Shake DSP, video dengeleyici ve loß ortamlarda çekim imkan� sunan LED Light ile daha
da gelißtirilmiß MPEG-4 video kay�t teknolojisi, 440-görüntü pil ömrü, manuel çekim ayarlar�, 1
saniyelik aç�l�ß h�z� ve 0.005 saniyelik gecikme süresi ile s�n�f�n�n en iyi dijital foto¤raf
makinelerinden biri. Yüksek Exilim teknolojisinin kullan�ld�¤� Z850, Rapid Flash, High Power Flash, Soft Flash, Revive Shot, aç�
düzeltici Business Shot, foto¤raf çekimi için 34 Best Shot, video çekimi için 9 Best Shot, Auto Macro, Quick Shutter özellikleri ,
küçüklü¤ü, hafifli¤e ile maksimum performans sergiliyor.
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BG Alarm �leri Teknoloji Ürünleri
ile Türkiye�ye Hizmet Sunuyor
BG Alarm Genel Müdürü Bernard Guys BG Alarm Sistemleri ve Elek.
Tic. Ltd. Þti�nin 1998 y�l�nda Elektronik Güvenlik Sistemleri konusunda
faaliyetine baßlad�¤�n� bildirerek, dünya güvenlik sektöründeki
gelißmeleri yak�ndan takip ederek her zaman en yeni, en kaliteli ve en

ileri teknolojili ürünleri ithal edip müßterilerine sunduklar�n� belirtti. BG Alarm, bugün dünyan�n ileri gelen
firmalar� olan Satel, AMC, Tecnoalarm, Menvier, Atsumi, CIAS, IR Security & Safety  gibi kendilerini güven-
lik sektöründe dünyaya ispatlam�ß markalar�n Türkiye genel distribütörlü¤ünü yapmakta ve Türkiye çap�nda
yayg�n bayi ve servis a¤� ile da¤�t�m�n� gerçekleßtirmektedir. "Koßulsuz müßteri memnuniyetini" esas alan BG
Alarm, kaliteden ödün vermeden, en iyiyi, en uygun fiyatla ve en k�sa sürede müßterilerine sunmay� ilke
edinmißtir. Her geçen gün BG Alarm, yeni ürün ve markalarla standartlar�n� yükseltmeye devam etmekte,
sektörün önde gelen güvenlik kurulußlar� aras�ndaki yerini pekißtirmektedir. 

Bergquist, Aktif Neser Elektronik
ile Büyümeye Devam Edecek 
Elektronik komponent, test ekipmanlar� ve elektronik sistemler
tedari¤inde uzman Aktif Neser Elektronik, Bergquist Firmas� taraf�ndan
Türkiye temsilcisi olarak seçildi.  Anlaßma, Bergquist�in sundu¤u termal
ürünleri kaps�yor. Bergquist Firmas� Avrupa Pazarlama Müdürü Nico
Bruijnis, "Türkiye bizim için önemli bir pazar. Aktif Neser Elektronik gibi
proaktif yaklaß�m ve çözümler sunan bir firmayla çal�ßarak Türkiye�deki
elektronik sektöründe büyüme planlar�m�z� gerçekleßtirecek olmam�z bizi
heyecanland�r�yor" dedi. Aktif Neser Elektronik Genel Müdürü Neslihan Yasav ise, "Bergquist, mevcut yelpazemizi
tamamlayan ürünler sunmaktad�r. Termal çözümler konusunda lider bir firmayla çal�ßacak olmaktan memnunuz ve
Türkiye�de bu konuda büyük bir pazar görmekteyiz" ßeklinde düßüncelerini aç�klad�.
Foto¤raf : Nico Bruijnis, Bergquist Company Avrupa Pazarlama Müdürü, Neslihan Yasav,  Aktif Neser Elektronik Genel Müdür

Anons Sisteminde Kablosuz ve Sorunsuz Çözüm
Gempa kablosuz anons sistemlerinde imalatç�, Kenwood Telsiz sistemlerinde Türkiye distribütörü olarak, Türki-
ye�nin dört bir yan�na hizmet veriyor. Anons sisteminde Gempa yepyeni bir çözüm olan kablosuz anons sistemini su-
nuyor. Kendi üretimleri olan bu sistem
sayesinde art�k her bölgeye ayr� ayr� ve
istenilen ses ßiddetinde anons imkanlar�
sa¤l�yor. Kenwood Telsiz Sistemlerinde;
TK-2160 / 3160 VHF / UHF FM ve TK-
280 / 380 VHF / UHF FM-TRUNK El Tel-
sizleri, TK-780 / 880 VHF / UHF FM-
TRUNK ve TK-762G / 862G VHF / UHF
FM Araç Tesizleri öne ç�kan modeller.
ORT 300 Röle Güç Kayna¤�, SMT-25 762
/ 862 VHF / UHF FM Araç telsizi ve TKR-
750 / 850 VHF / UHF FM Tekrarlay�c�
modeller de mevcut.

Bina Elektroni¤inde
Çilingir Elektronik 

Çilingir Elektronik  bina elektroni¤i konusunda ça-
l�ßt�¤� sektörde 60��n üstünde çal�ßan� ve Ankara, �s-
tanbul, �zmir Bölge Müdürlükleri ile 21.y�l�n� dol-
durdu. Yurt içi ve yurtd�ß�nda birçok büyük proje-
ye imzas�n� atan ßirket ISAF 2006 fuar�na distribü-
törlü¤ünü yapt�¤� 6 ayr� markayla kat�ld�. Bunlardan
biri olan �spanyol Mal� EG��nin temsilcisi Mr.Cristi-
an Perez, Genel Müdür Galip Çilingir�in davetlisi
olarak fuara kat�ld�. Perez, Ses ve Müzik Anons Sis-
temleri ile Hemßire Ça¤�rma Sistemlerinin tan�t�m�
konusunda Çilingir Elektronik sat�ß ekibine eßlik et-
ti. Þirketin yurtiçi, yurtd�ß� montajlar�nda  baßar� ile
kulland�¤� ve sat�ß�n� yapt�¤�, distribütörü oldu¤u di-
¤er markalar ise; �talyan Mal� URMET Görüntülü ve
Telefonlu Intercom, APRIMATIC Kap� ve Pencere
Otomasyon, SIRA Yang�n Alarm, ELKRON H�rs�z
Alarm, Alman Mal� GRUNDIG Uydu TV Anten ve
ABD Mal� CARDIO THEATER Sistemleri�nden
olußuyor. Çilingir Elektronik�in imalat�n� yapt�¤�
Giße Konußma Sistemleri birçok büyükelçilik,
TCDD bilet sat�ß gißelerinde ve buna benzer yer-
lerde hizmet veriyor.     
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- Aviyonik 
- Bilgisayar-Yaz�c�
- Büro Otomasyonu
- Dijital Foto¤rafç�l�k
- Endüstri-Otomasyon 
- Enerji Sistemleri
- GSM 
- Güvenlik Sistemleri
- Iß�k, Ses ve Görüntü
- �letißim ve A¤ Tekno.
- Jeofizik Sistemler
- Medikal Elektronik
- Meteoroloji Sistemleri
- Optik Sistemler
- So¤utma Is�tma Havaland�rma
- Teknolojik Ürünler
- Telekomünikasyon
- Uydu Sistemleri
- Yang�n Sistemleri
- Ayd�nlatma
- Barkod, Etiket, Marka
- Elektronik Tasar�m 
- Endüstriyel PC ve PLC
- Endüstriyel Ürünler
- Kablolar
- Kart Tamiri
- Kaynak ve Lehim
- Kesintisiz Güç Kayna¤�
- Kontrol Kartlar�
- Motor ve Sürücüler
- Ölçü Tart� Cihazlar�
- Paratoner
- Ses ve Data Kay�t 
- Simultane Sistemler
- Test Chamber-F�r�n
- Test ve Kalibrasyon
- Test ve Ölçü Aletleri
- Voltaj Regülatörleri
- Anahtarlar-Tuß Tak�mlar�
- Anti-Statik 
- Bask�l� Kart 
- Bobinler
- DC / DC Çeviriciler
- Elektrokimyasallar
- Elektromekanik Ürünler
- EMC
- Fanlar
- Gösterge-Panelmetre
- Güç Kaynaklar�
- Konnektörler
- Pano, Kabinler, Kutu
- Pasif Komponent
- Pil ve Aküler
- Röleler ve selonoidler
- Semiconductor
- Sensörler
- Sigorta ve Devre Kesiciler
- Temizleme ve Bak�m
- Test Aksesuarlar�
- Trafolar
- Dan�ßmanl�k-E¤itim 
- El Aletleri, Makineler
- Kitap/Dergi
- Reklam ve PR Þirketleri
- Sponsor Kurulußlar
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Öncü, Güvenlik Sektörünün Öncüsü Olmay� Hedefliyor 
Öncü Güvenlik 12 y�ld�r güvenlik sektöründe hizmet veriyor. �thalatç� bir firma
olan Öncü,  ürünlerinin yüzde 99�unu yurtd�ß�ndan getiriyor. 300 civar�nda bayisi
var ve Ankara�daki tüm sat�ß noktalar�n� bir bayilik alt�nda toplamay� planl�yor.
Öncü Güvenlik yetkilisi Ali Y�ld�z, Öncü�nün güvenli¤in temelinden geldi¤ini belir-
tiyor. Son kullan�c� baz�nda çal�ßt�klar�n� kaydeden Y�ld�z, "Hemen sorun tespiti
yapabiliyor, en k�sa sürede sorunu çözebiliyoruz" diyor. Kamuda, özel sektörde
birçok yerde  Öncü�nün kameralar�n�n oldu¤unu vurgulayan Y�ld�z, "�smimiz gibi bu
sektörün öncüsü olmak istiyoruz" diyor.  Öncü Güvenlik�in Ankara �SAF fuar�nda
en çok ilgi çeken ürünü, DVR 08-H 264 8 Kanal Real Time Dijital Kay�t Cihaz�
Network ba¤lant�l� dijital kay�t cihaz�  oldu. Ürünün 16 kanal kamera girißi mevcut.
Uzaktan kumandal�, 200 FPS Real time gösterim, 200 FPS kay�t h�z�na sahip.

Cihaz�n kanal ses kayd�, 8 adet hardisk kapasitesi, 1 adet sata hardisk ç�k�ß�, 1 adet VGA ç�k�ß� ve 1 adet�te composite video
ç�k�ß� mevcut. �nternet ve a¤ üzerinden çoklu kullan�ma uygun. Daha gelißtirilmiß modeli olan DVR 16-H 264 16 Kanal Real
Time Dijital Kay�t Cihaz�nda ise gösterim h�z� ve kay�t h�z� daha yüksek.( 400 FPS ) 

www.elektronikvadisi.net�e üye olunuz

SBS Bayilerine Rakip De¤il,
Destek Oluyor

SBS, Elektronik Güvenlik Sistemleri ve Bilißim Teknolojisinin
imkanlar�n� birleßtirerek Güvenlik Teknolojisi alan�nda faali-
yet gösteriyor. SBS Bayi Sat�ß Direktörü Ercüment Çeneli,
"Teknoloji sadece varolan� kullanmak de¤il, ihtiyaçlara göre
adapte edebilmektir. SBS bu konsept ile sektöre art� de¤er
katarak güvenlik projelerinin daha teknik ve ihtiyaçlara yöne-
lik olmas�n� sa¤lam�ßt�r. Bayileri ile sadece raftan sat�ß ilißkisi
yerine projelendirme e¤itimleri düzenleyerek, bilgi ve tecrü-
besini ülke geneline sunmaktad�r" diyor. SBS�nin 1996 y�l�nda
kurulan  bir proje firmas� olarak ticari faaliyetlerine baßlad�¤�-
n� bildiren Çeneli, 1000 'den fazla ürün çeßidi, 1 Milyon $'l�k
stok eßi¤i, 1650 m2 ofis ve deposu, 18 çal�ßan� ve 10 y�ll�k tec-
rübesi ile Türkiye'nin en büyük CCTV distribütörü oldukla-
r�n� ifade ediyor. Çeneli, "SBS birçok firman�n aksine sadece
toptan sat�ß yapar ve gelen son kullan�c� taleplerini bayilerine
yönlendirir, yani bayilerine rakip de¤il destektir" diyor.
SBS�nin teknik destek konusunda oldukça güçlü oldu¤unu
vurgulayan Çeneli, sözlerine ßöyle devam ediyor: "Teknolo-
jiyi iyi kullan�yoruz. Bayilerimiz ne isterlerse onu ayn� gün
ulaßt�r�yoruz. Ürün çeßitlili¤imiz çok. Her keseye uygun, her
iste¤e uygun ürünlerimiz var. Bayilik için eleme kriterlerimiz
var. �nternet üzerinden araßt�rma yap�yoruz. �nternet�i kul-
lanamayan firmay� do¤rudan eliyoruz. Yeni ürünlere merak-
l�, yeni teknolojiyi kullanan firmalar� seviyoruz. Böyle fir-
malara deneme ßans� veriyoruz."

Siemens Proje
Mühendislerini Formula 1

Alan�nda A¤�rlad�
Siemens Sanayi ve Ticaret AÞ., Türkiye�nin dört bir yan�n-
dan ve �stanbul�dan gelen proje mühendislerini 13 Nisan
2006 tarihinde Proje Mühendisleri Forumu ile �stanbul
Park Formula 1 alan�nda a¤�rlad�. Bu forumda orta gerilim-
den prize kadar enerji da¤�t�m�ndaki bileßenleri entegre
etti¤i TOTALLY INTEGRATED POWER  konsepti tan�-
t�ld�. Endüstri ve binalar için yap�lan enerji da¤�t�m�n�n plan-
lanmas�nda yaßanan zorluklar�n, Proje Mühendisleri için
taahhütten ißletmesine kadar birer avantaja dönüßmesini
sa¤layan Siemens, bu konsept sayesinde enerji da¤�t�m�n�n
tüm bileßenlerini entegre ederek planlama ve projelendir-
me giderlerini büyük ölçüde azaltmay� amaçl�yor. Forum
tamamland�ktan sonra, her bir sunumlarla ilgili olußturu-
lan standlarda Siemens uzmanlar� projeci mühendislerin
sorular�n� cevaplad�,  merak ettikleri di¤er konularda da-
ha detayl� bilgi alma f�rsat�n� elde ettiler. Seminerin sonun-
da, 2005 y�l�nda elektrik/elektronik  alt yap�s�n� Siemens�in
kurdu¤u �stanbul Park Formula 1 Pisti Þalt sahas� gezilerek
misafirler bilgilendirildi. Þalt sahalar�n�n gezilmesinin ard�n-
dan Siemens konuklar�na, Volkan Iß�k ekibinin e¤itmenleri
eßli¤inde Palio N Club serisi araçlarla h�z ve heyecan�n do-
ru¤una ulaßan unutamayacaklar� bir sürüß keyfi yaßatt�.
E¤itmenler eßli¤inde modifeye edilmiß Palio yar�ß arabala-
r�n� kendileri de kullanan Proje Mühendisleri,  son derece
keyifli bir deneyim yaßad�klar�n� ifade ettiler.

ODAK BASKILI DEVRE Ankara Ofisi Hizmete Baßlad�

1983 Y�l�ndan bugüne elektronik sektöründe bask�l� devre kart� (PCB) üretimi konusunda
faaliyet gösteren ODAK BASKILI DEVRE Ankara�da da ofisini kurdu.  Firma, Ankara Ofisi
ile Anadolu elektronik sektörüne daha verimli ve güçlü destek vermeyi amaçl�yor. UKAS
ISO9001-2000 kalite belgesine sahip olan firma yurt genelinde ve yurt d�ß�nda tek yüzlü, çift
yüzlü, delik içi kaplamal� ve çok katl� bask�l� devre ihtiyac� konusunda ileri teknolojilere sahip üretim altyap�s� ve daima gelißmeyi
amaçlayan dinamik kadrosuyla uzun y�llar hizmet vermeyi hedefliyor.  

M�S Group Zincirlerine 
Yeni Bir Halka Daha Ekledi

M�S GROUP sektöre dört koldan hakim oluyor. M�S BAK
Temizlik, M�S GÜVENL�K Hizmetleri, M�S Güvenlik E¤i-
tim Kurumlar�, PERSPECTIVE �laçlama, Turizm sektörün-
de Meyyali restaurant ve en son olarak da M�S TEKNO-
TÜRK ELEKTRON�K GÜVENL�K S�STEMLER� ile her
türlü elektronik güvenlik sistemlerinin keßif, proje, kuru-
lum ve servis aßamalar�nda profesyonel kadrosu ile müß-
terilerine tam hizmet vermeye haz�r. 18 y�ld�r hizmet sek-
törünün öncü firmas� olan M�S GROUP ßirketler toplulu-
¤u bünyesine ciddi yat�r�mlar ve beklentilerle kat�lan M�S
TEKNOTÜRK güvenlik hizmetini, ça¤�n gere¤i teknolojik
güvenlik sistemleri ile pekißtirdi¤ini söyleyen M�S GROUP
Yönetim Kurulu Baßkan� Cevat Turan, ßöyle konußtu:
"Bunun yan�nda kendi ithalat� olan yang�n alg�lama sistem-
lerinin gerek son kullan�c�ya gerekse sektör firmalar�na
ulaßt�r�lmas�n� sa¤lamaktad�r.Tüm bunlar� yaparken güven-
lik hata affetmez düsturu ile yola ç�kt�k, bu nedenle ürün
ve hizmet kalitesinden taviz vermeden yolumuza devam
etmekteyiz. Amac�m�z ucuz ürün ve ucuz hizmet vermek
yerine kaliteli ürün ve kaliteli hizmet vermektir. Bununla
do¤ru orant�l� olarak da fiyatlar�m�z farkl� olacakt�r." 

Güvenlikte Kalitenin
Ad�: Mirac 

Güvenlik sektöründe faaliyet gösteren Mirac Bilißim
yetkilisi �lyas Yeßilmen, k�sa zamanda Türkiye�nin sa-
y�l� güvenlik kamera ve sistemlerinin ithalat ve ihraca-
t�n� yapan firmalar aras�na girdiklerini belirtti. Yeßil-
men üstün kalitesi, uygun rekabetçi fiyat�, h�zl� ve iyi
hizmeti ile kendi sektöründe bir marka olußturdukla-
r�n� kaydetti. Son gelißmeleri ve teknolojiyi takip ede-
rek, kamera sistemleri ve aksesuar çeßitleri ile en ge-
lißmiß model ve markalar� müßterilerine en h�zl� sunan
bir firma olduklar�n� kaydeden Yeßilmen, yurt d�ß�
müßteri hacmini yükseltip yeni pazarlara girmeyi he-
deflediklerini söyledi. Mirac��n  ekip ruhu ve ekip ça-
l�ßma anlay�ß� ile kurumsallaßmaya çal�ßarak kendi ala-
n�nda profesyonel bir firma olmay� hedefledi¤ini dile
getiren Yeßilmen, DVR kart üzerine çal�ßt�klar�n� kay-
detti. DVR kartlar�n, bilgisayarlara tak�p mekan� gö-
rüntülüme, geçmißi izleyebilme, �nternet üzerinden
transfer yapabilme özelli¤inin oldu¤unu belirtti. Ürün-
lerini  Güney Kore�den ithal ettiklerini söyleyen Ye-
ßilmen, yaz�l�m�n� Türkiye�ye taß�may� düßündüklerini
kaydetti. Ürünlerinin, harekete karß� duyarl� oldu¤u-
nu belirten Yeßilmen, "Boßa görüntü alm�yor. Or-
tama kaç kißi girdi ç�kt� onu sayabiliyor. Bölgede bir
ßey eksildi¤inde haber veriyor. Ekstra  manuel bir ay-
g�ta gerek yok. �ki siren, basit hoparlörle hareket,
olay oldu¤unda haber veriyor. Birçok ßeyi tek bir
kartta yapabiliyorsunuz" diye konußtu. 
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nüz ne oldu¤unu, ne iße yara-
d�¤�n� bilmiyorlar. Ancak bi-
risi makineyi kulland�¤� anda
müßteri görürse ne yap�ld�¤�
ile ilgileniyor. Bu sebeple ma-
kinede çok fazla uygulama
yapamad�k" diyor.

Özellikle güneß gözlü¤ü
sat�ß�nda etkili 
kullan�lacak�

Rodenstock�un gelißtirdi¤i
makine, Kent Optik�in Tunal�
Hilmi Caddesi�ndeki ßubesi-
ne  daha yeni geldi. Özellikle
yaz aylar�nda yo¤unlaßan gü-
neß gözlü¤ü sat�ß�nda maki-
nenin büyük ilgi görece¤ini
belirten Bahad�r At�c�, müß-
terilerin güneß gözlü¤ü almak
için yaln�z geldiklerinde seçim
yapmakta art�k zorlanmaya-
ca¤�n� söylüyor. Müßteri gü-
neß gözlü¤ü ile nas�l göründü-
¤ünü bilmiyor. Nas�l göründü¤ünü d�-
ßar�dan birinin gözüyle görmek isti-
yor. Bu noktada Kent Optik güneß
gözlü¤ü ile çekilmiß bir foto¤raf� ile
müßteriye nas�l göründü¤ünü sunu-
yor.

Yüksek dereceli miyop ve hipermet-
robun, müßterilerin aynada kendileri-
ni görmelerini engelledi¤ini belirten
Bahad�r At�c�, bu nedenle dükkana
yaln�z gelen müßterilerin gözlü¤ün
kendisine yak�ß�p yak�ßmad�¤�ndan
emin olamad�klar�n�, dolay�s�yla çer-
çeve seçiminde zorland�klar�n� söylü-
yor. Ancak bu makine, müßterilerinin
foto¤raflar�n� çekerek takt�klar� göz-
lü¤ün kendilerine yak�ß�p yak�ßmad�¤�-
n� d�ßar�dan biri gibi net olarak gör-
melerini sa¤l�yor. 

Müßteri bilgileri 
arßivlenebiliyor�

Makine ile gözlük bilgileri tespit edi-
len müßteriler için, cihaz�n haf�zas�nda

bir dosya olußturuluyor ve arßiv ha-
z�rlan�yor. Bu arßivde müßterilerin
bilgileri yer al�yor. E¤er isterlerse, bu
bilgiler müßterilere verilebiliyor.
Müßterinin göz rahats�zl�¤�, kullan�lan
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özlük ve optik sektöründe
teknolojik gelißmeleri yak�n-
dan takip eden  Kent Optik,

Alman gözlük markas� Rodens-
tock�un üretti¤i makine ile müßterile-
rine gözlük seçiminden cam uyumu-
na kadar pekçok konuda hizmet veri-

yor. Müßterilerin yan� s�ra, bulundu¤u
gözlük ma¤azas�n�n çal�ßanlar�n�n da
en büyük yard�mc�s� oluyor. D�ß gö-
rünüße önem veren müßterilerin, al-
d�klar� numaral� gözlü¤ün çerçevesi-
nin ya da güneß gözlü¤ünün yak�ß�p
yak�ßmad�¤�n�, bir foto¤raf ile görme-

lerini sa¤l�yor. Ayr�ca makine, cam-
larla ilgili ölçümleri yaparak sorunsuz
gözlük kullan�m�na katk�da bulunu-
yor.

Çerçeve seçimi foto¤raftan
yap�l�yor�

Aletin, özellikle yüksek dereceli mi-
yop ve hipermetrobu bulunan müß-
terilerde kullan�ld�¤�n� dile getiren
Kent Optik Tunal� Hilmi Þubesi Mü-
dürü Bahad�r At�c�, arac�n foto¤raf
çekme d�ß�ndaki cam özelli¤i belirle-
me ve cam uyumu kontrol etme gibi
özelliklerini tüm müßteriler için kul-
lanmalar�n�n mümkün olmad�¤�n� ifa-
de ediyor. Makine ile yap�lan uygula-
man�n normal sat�ß süresini uzatt�¤�n�
belirten Bahad�r At�c�, "Biz burada
hiçbir müßterimizi bekletmek iste-
meyiz. Ama tüm müßterilerimizle
makine ile çal�ß�rsak, bu zaman al�r.
Ayr�ca, uzak, orta, yak�n mesafesi ay-
n� olan warilux ve progressive olarak
adland�r�lan camlar d�ß�nda, makine-
nin cam uyumunun ölçülmesi ile ilgili
özelliklerini de her zaman kullanma-
m�z gerekmiyor. Dolay�s�yla, bu ma-
kineyi yaln�zca bu tür camlar� kulla-
nan müßterilerimiz için kullan�yoruz"
diyor.

Müßterilerin makinenin ne iße yarad�-
¤�n� bilmedikleri için denemeyi dü-
ßünmediklerini ifade eden Bahad�r
At�c�, "Belki makinan�n fonksiyon-
lar�n� denemek isteyecekler. Ama he-
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Kent Optik foto¤raf çekip gözlüklü halini müßteriye gösteriyor

Rodenstock�un üretti¤i makineyle 
gözlük seçimi kolaylaßt�

Aysun DOÚAN 
haber@elektronikvadisi.net

cam�n özelli¤i, çerçeve
seçimi gibi bilgilerin yer
ald�¤� bu arßiv sayesinde,
müßterinin bir sonraki
gelißinde, bilgiler kolayca
an�msanarak bir sonraki
gelißinde sorunsuz hiz-
met veriliyor. Makine
ç�kt� da verdi¤i için, bilgi-
ler ka¤�t üzerinde de gö-
rülerek, belge olarak ar-
ßivlenebiliyor.

Merkeze sipariß 
veriliyor�

Makine ile müßterinin
kontrolü yap�ld�ktan ve
kullan�lacak cama karar
verildikten sonra, maki-
nedeki bilgisayar sistemi
sayesinde, internet kul-
lan�larak ßirketin Al-
manya�daki merkezine
de ulaß�labiliyor. Böyle-
ce merkeze ulaßmak

için kulland�klar� ßirket temsilcisini
aradan ç�kard�klar�n� ifade eden Þube
Müdürü At�c�, makinenin bu özelli¤i-
nin kendilerine siparißlerin ulaß�m�
aç�s�ndan zaman kazand�rd�¤�n� belir-
tiyor. !

Bahad�r ATICI

G



Gülßah Bayraktar, Yöndata�n�n 1997
y�l�ndan bu yana Dikte üzerinde ça-
l�ßt�¤�n� dile getirdi. Bayraktar, daha
önce Türkiye�de pekçok firman�n
konußma tan�ma program� gelißtir-
mek için çal�ßt�¤�n�, hatta bu çal�ßma-
lar için yüksek Ar-Ge hibeleri de
al�nd�¤�n�, ancak baßar�l� olunamad�¤�-
n� belirtti.

Dikte program�n�n ilk versiyonu,
radyoloji ve patoloji alanlar�ndaki ko-
nußmalar� yaz�ya dönüßtürecek ßekil-
de tasarland�. Gülßah Bayraktar, ko-
nußma tan�ma program�n�n ilk versi-
yonu için t�p alan�n�n seçilmesinin ne-
denini, bu iki alanda rapor yaz�m�nda
böyle bir programa çok ihtiyaç du-
yulmas� olarak aç�klad�:

"Hastanelerde rapor yaz�l�rken, ra-
poru haz�rlayan çal�ßmas�n� kasete
kaydeder. Sekreter ya da baßka biri,
o kaseti çözerek yaz�ya döker. Ama
bu çok zaman alan bir ißtir. Ayr�ca,
kaseti çözüp yaz�ya döken eleman�n
çok tecrübeli olmas� gerekir. Bu iß
için tecrübeli eleman bulmak da zor.
Çünkü t�bbi terminoloji gerçekten
çok önemli ve zor."

Yaklaß�k bir y�ld�r piyasada bulunan
T�bbi Dikte�nin kullan�m� her geçen
gün yay�l�yor. Program�n, Ankara E¤i-
tim ve Araßt�rma Hastanesi�nde,
Adana Devlet Hastanesi�nde, Erciyes
Üniversitesi T�p Fakültesi�nde, rad-
yoloji ve patoloji bölümlerinde rapor
yaz�m�nda baßar�yla kullan�ld�¤�n� ifa-
de eden Gülßah Bayraktar, Hacette-
pe Üniversitesi Hastanesi ile progra-
m�n kullan�lmas� konusunda anlaß�ld�-
¤�n�, kurulumun devam etti¤ini söyle-
di. Bayraktar, �zmir�de de görüßme-
lerin devam etti¤i hastanelerin bu-
lundu¤unu dile getirerek,  Akdeniz
Üniversitesi T�p Fakültesi Hastane-
si�nde de dikte program� kullan�laca-
¤�n� belirtti.

Dünyada ilk kez yap�lan Türkçe ko-
nußma tan�ma program� için Türki-
ye�de patent alman�n mümkün olma-
d�¤�n� ifade eden Bayraktar, Yaz�l�m
için patent alamad�k, çünkü Türki-
ye�de yaz�l�ma patent verilmiyor.
Yurtd�ß�ndan patent almak gerekiyor.
Ama Türkçe Dikte için gerek yok.
Biz Dikte�nin �ngilizce versiyonunu da
yapmak istiyoruz. Ancak o durumda
yurtd�ß�ndan patent al�nabilir.

Baßka versiyonlar� da 
isteniyor

Dikte, t�p d�ß�nda versiyonlar� gelißti-
rildi¤inde, baßka mesleklerde de ißle-
ri h�zland�racak ve kolaylaßt�racak.
Konußmalar�n yaz�larak kayda geçiril-
mesinin önemli oldu¤u meslek grup-
lar�nda da Dikte program�, oldukça
önem kazanacak. Program�n de¤ißik
mesleki versiyonlar�n� yapmak için de
çal�ßacaklar�n� söyleyen Gülßah Bay-
raktar, "Adalet Bakanl�¤�, bu progra-
m�n hukuki versiyonunu istedi. Hu-
kuki versiyonu ç�kt�¤�nda Adalet Ba-
kanl�¤� da ciddi ßekilde zaman kazana-
bilir. Avukatlar�n, san�klar�n, tan�kla-
r�n konußma kay�tlar�, do¤rudan yaz�-
ya geçirilirse, bu hukuki alana ciddi
yarar sa¤layacakt�r" dedi.

Günlük dil için Serbest
Dikte denemesi 
Haziran�da

CTD Sistem, Haziran�da serbest dik-
te versiyonunun deneme program�n�
tamamlam�ß olacak. Gülßah Bayrak-
tar, "E¤er baßar�l� olursa, ki ben baßa-
r�l� olaca¤�m�za inan�yorum, progra-
m�n sat�ß� baßlayacak" diyerek, Ser-
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Dikte, 

t�p d�ß�nda

versiyonlar�

gelißtirildi¤inde, 

baßka mesleklerde

de ißleri 

h�zland�racak ve

kolaylaßt�racak. 
>>>  

onußmalar�n kendili¤inden ya-
z�ya dönüßmesi, Yöndata Bilgi-
sayar��n tasar�m�n� yapt�¤� ve

CTD Sistem�in tan�t�m�n� ve pazarla-
mas�n� üstlendi¤i Dikte program� ile
hayal olmaktan ç�k�yor. Dünyan�n ilk
Türkçe konußma tan�ma program�
Dikte, bir mikrofon ve kulakl�k yard�-
m�yla konußmalar�n bilgisayara yaz�
olarak aktar�lmas�n� sa¤l�yor. 1997 y�-
l�ndan bu yana üzerinde çal�ß�lan
program, ßimdilik yaln�zca Radyoloji
ve Patoloji raporlar�n�n yaz�m�nda
kullan�l�yor. Ancak Yöndata, progra-

m�n de¤ißik versiyonlar� için çal�ßma-
ya devam ediyor. Özelikle günlük ko-
nußma dilini yaz�ya dönüßtürecek
olan Serbest Dikte tamamland�¤�nda
yo¤un ilgi görmesi bekleniyor.

CTD Sistem�den Gülßah Bayraktar,
dünyan�n ilk Türkçe konußma prog-
ram�n�n, tamamen Türk yap�m� olma-
s�n�n gurur verici oldu¤unu belirte-
rek, "Konußma tan�ma programlar�
konusunda dünya devi Philiphs�in bile
henüz Türkçe konußma tan�ma prog-
ram� yok. Bu ilk olarak yaln�zca 5-6
Türk mühendis taraf�ndan gerçekleß-

tirildi" dedi. Radyoloji ve patoloji
alanlar�nda kullan�lmak üzere haz�rla-
nan T�bbi Dikte Program��n�n kapasi-
tesi 100 bin sözcük. Bir milyon t�bbi
rapor incelenerek haz�rlanan T�bbi
Dikte�de ise yaklaß�k 20 bin sözcük
haz�r olarak sistem üzerinde gelebili-
yor.

Tamamen Türk ürünü

Dikte, Yöndata Bilgisayar Þirketi�nin
Türk mühendisleri taraf�ndan gelißti-
rilirken kullan�lan hiçbir kodun yurt-
d�ß�ndan al�nmad�¤�na dikkati çeken
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Dünyan�n ilk Türkçe
konußma tan�ma
program�: Dikte
Radyoloji raporlar� konußarak yaz�l�yor
Günlük dil için Serbest Dikte versiyonu
haz�rlan�yor
Aysun DOÚAN 
haber@elektronikvadisi.net
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Dikte�nin yarat�c�s� Yöndata�
Yöndata Bilgisayar Limited Þirketi yaz�l�m programlar� üretmek üzere 1997�de Ankara�da kuruldu. Özel-
likle yapay zeka ve uygulamalar�yla ilgilenen ßirket, Türkiye�de yeni uygulamalar� baßlam�ß teknoloji bilißim
ortak platformu haline getirilen Bilkent kampusu içindeki Cyberpark'ta yer al�yor. Þirket hala patent ça-
l�ßmalar� sürmek üzere olan ileri teknoloji ürünü Konußma Tan�ma Motoru ve Yazma Okuma Moto-
ru�nun gelißtirilip hayata geçirilmesine imza att�. T�bbi Dikte�nin gelißtirilmesi yurtiçi ve yurtd�ß� hiçbir mad-
di ve teknolojik destek olmaks�z�n Yöndata�ya ait.
Ürünün tan�t�m� ve pazarlanmas� konusunda CTD
Sistem A.Þ. ile anlaßmaya var�ld�.

K



best Dikte�nin çok ilgi görece¤ine
inand�¤�n� söyledi. Bayraktar, Serbest
Dikte�nin T�bbi Dikte�den çok daha
ucuz olaca¤�n� da dile getirdi:

"T�bbi Dikte program� için 2000 do-
lar istiyoruz. Ancak Serbest Dikte
çok daha ucuz olacak. Çünkü T�bbi
Dikte için program� satt�¤�n�z yere
elemanlar�n�z� gönderiyorsunuz, ku-
rulum ve e¤itim için çal�ß�yorlar. Bel-
ki baßka bir ßehre gidip bir ay kalma-
lar� gerekiyor. Bunlar�n hepsi masraf-
lar� art�r�yor. Ama Serbest Dikte�yi
kullan�c�n�n kurup çal�ßt�rabilece¤i ko-
layl�kta yapmay� düßündü¤ümüz için
bu masraflar olmayacak ve çok daha
ucuza satabilece¤iz."

Bu program�n serbest dikte versiyo-
nu da ç�kt�¤�nda, herkese çok büyük
kolayl�k sa¤lanm�ß olaca¤�n� ve bu ko-
layl�k sayesinde h�zla yay�laca¤�n� ifade
eden Gülßah Bayraktar, bilgisayar e¤i-
timi almad�¤� için klavye kullanmakta
zorlananlar�n bu programla ißlerini
kolaylaßt�racaklar�n� belirtti. Doktor-

lar�n bilgisayar e¤itimi almad�klar�n�
hat�rlatan Bayraktar, "Doktorlar,
özel ilgileri yoksa, genellikle bilgisaya-
ra uzak kal�yor. Dolay�s�yla klavyeyi
de h�zl� kullanam�yorlar. Bu nedenle
Dikte, radyoloji ve patoloji alanlar�n-
da çok ilgi gördü" dedi. 

"Microsoft programla-
r�ndan sonra en yayg�n
program olacak"

Þu anda Microsoft programlar�n�n
en fazla kullan�lan programlar oldu-
¤unu söyleyen Gülßah Bayraktar,
"Biz Microsoft�tan sonra en yayg�n
kullan�lan program�n Dikte olmas�n�
hedefliyoruz. Öyle de olacak" dedi.
Hastanelerde T�bbi Dikte kullanan
doktorlar�n sorular�ndan da bunu
anlayabildi¤ini belirten Bayraktar,
doktorlar�n program�n günlük ko-
nußma dili ile çal�ßan versiyonu olup
olmad�¤�n� sorduklar�n� söyledi. Bay-
raktar, "Biz serbest konußma diliyle
çal�ßan dikte program� için bu kulla-
n�c� say�s�n�n en az�ndan yar�s�na
ulaßmay� hedefliyoruz" diyerek Ser-
best Dikte için hedefledikleri nokta-
y� belirtti.

Serbest Dikte versiyonu için çal�ßma-
lar�n devam etti¤ini dile getiren Gül-
ßah Bayraktar, Türkçe�nin bu prog-
ram için oldukça zor bir dil oldu¤unu
anlatt�:

"Sözcükler sonunda ek alarak de¤ißti-
¤i için daha önce bu program üzerin-
de çal�ßan pek çok ßirket baßar�l� bir
program gelißtiremedi. Örne¤in
"ateß" sözcü¤ünün kökünden türe-
yen 30 bin civar�nda sözcük var. Bu
sistemin çal�ßmas�n� güçleßtiriyor.
Çünkü sistem, bir sözcü¤ün kökünü
al�yor, o sözcü¤e eklenen ekler ara-
s�nda bir istatistik veri olußturuyor ve
söylenen sözcü¤ü ona göre yaz�ya
döküyor." !
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T�bbi Dikte�yi CTD Systems 
pazarl�yor�

CTD Sistem, Computer Telephony Integration (CTI) tek-
nolojisine dayal� ürünlerde dünya standartlar�nda yaz�l�m
üreterek bu çal�ßmalar�n� özellikle iletißim araçlar�yla olan bütün-
leßik otomasyon sistemlerine taß�yan, bu alanda tescilli markalara
sahip olan bir firma. 20 Þubat 2001 tarihinde ticaret hayat�na baß-
layan CTD Sistem, TÜV NORD CERT GmbH taraf�ndan 18
Þubat 2004 tarihinde Ankara'da yap�lan denetim sonunda CTD
Sistem Sanayi ve Ticaret A.Þ., TS EN ISO 9001:2000 konusunda
belge almaya hak kazand�. 

Konußmalar�n

kendili¤inden yaz�ya

dönüßmesi, Yön

Data Bilgisayar��n

tasar�m�n� yapt�¤� ve

CTD Bilgisayar��n

tan�t�m�n� ve

pazarlamas�n�

üstlendi¤i Dikte

program� ile hayal

olmaktan ç�k�yor. 
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efah seviyesinin, toplumlar�n tek-
nolojisiyle ölçüldü¤ü 1986  y�l�n-
da, Süleyman Alkan ve Sezai Al-

kan taraf�ndan Ankara�da kurulan  Y�l-
d�r�m Elektronik, h�zla gelißen tekno-
loji endüstrisinde ülkemizin hak etti¤i
yeri almas�n� hedefliyor. Kuruldu¤u
günden bugüne kadar birçok baßar�l�
çal�ßmaya imza atan Y�ld�r�m Elektro-
nik�in, 20 y�ll�k gelißimi ßöyle;

1986: Faaliyet alanlar�n� imalat ve
endüstri kurulußlar�na elektronik ye-
dek parça sat�ß� ve üretimi olarak be-
lirleyerek,  çal�ßmalar�na baßlad�.

1988: Test cihazlar� ve lehimleme
ekipmanlar� segmentlerinde baz� dün-
ya markalar�n�n Türkiye temsilcilikleri-
ni alarak ürün yelpazesi genißletmeye
baßlad�.

1992: Elektronik sanayinin imalat
özellikleri incelenip, gerekli araßt�rma
ve etütler yap�ld�ktan sonra üretim

grubu kuruldu. Teleko-
münikasyon ve e¤itim
sektörüne yönelik araßt�r-
malar tamamland�.

1993: Teknik e¤itim
bilgilerinin uygulamal� de-
ney platformlar�nda akta-
r�lmas� düßüncesi ile Tek-
nik E¤itim müfredat�na uy-
gun olarak e¤itim setleri
üretimine baßland�.

1994: Telekom ßirket-
lerine, ankesörlü telefon-
lar�n elektronik kartlar�-

n�n, telefon ahizelerinin, tuß panelleri-
nin Türkiye�de ilk defa üretimi yap�ld�.
Türk Telekom ßirketleri ile 3 y�l bo-
yunca telefon içi kartlar�n ve tuß pa-
nellerinin üretimi için anlaßma yap�ld�.
Bu dönemde 30.000 tuß paneli,
15.000 elektronik kart, 5.000 ahize
üretimi gerçekleßtirildi.

1995: Dünya bankas� destekli
uluslararas� ihalelere kat�ld� ve bu iha-
lelerle kendi üretimi olan e¤itim setle-
ri ile 61 meslek okulunun elektronik
laboratuarlar� kuruldu.

1997-1999: Elektronik yedek
parça ve test cihazlar� alan�nda Tür-
kiye�de lider firma konumuna gelin-
di.Telekomünikasyon ve e¤itim sek-
törüne yönelik üretimler devam
ederken, Türkiye genelinde 4 bin
ankesörlü ve jetonlu telefonun ona-
r�m� gerçekleßtirildi. Elektrik-elekt-
ronik laboratuarlar� e¤itim setlerinin
üretimine yeni ürün gruplar� eklene-
rek devam edildi.

2000: Üretim kalitesini art�r-
mak, yeni ürünler olußturmak ve
teknolojiyi gelißtirmek için Ar-Ge
departman� kuruldu. Savunma sana-
yine yönelik Ar-Ge faaliyetleri yo-
¤unlaßt�r�larak, oerlikon silahlar� için
300 adet g�rtlak mikrofonu üretildi
ve  savunma sanayine  teslim edildi.

2002-2003: Elektrik, elekt-
ronik, haberleßme, telekomünikas-
yon, mikro kontrolör, otomasyon
laboratuarlar� için yeni e¤itim setleri
gelißtirerek üretimi yap�ld�.Üretilen
setler Türkiye ve yurt d�ß� üniversi-
telerinde yayg�n olarak kullan�lmaya
baßland�.

2004-2005: Telekomünikas-
yon alan�nda dünyadaki gelißmeleri
takip eden, uygulayan Y�ld�r�m Elekt-
ronik, �stanbul için olußturulan kent
güvenlik sistemi �MOBESE� projesin-
de yer alarak polis araçlar� için 2500
adet mobil haberleßme ve araç takip
cihaz�n� tasarlayarak üretimini ger-
çekleßtirdi. Bu projedeki konumu ve
baßar�s�ndan dolay� Baßbakan Recep
Tayyip Erdo¤an�dan özel teßekkür
belgesi ald�.

Savunma sanayine Kara Kuvvetleri
Komutanl�¤� için, BT 6434-ASELSAN
Yer Telsizinde kullan�lan pil grubu
üretildi.

2006: 20.y�l�nda Y�ld�r�m Elekt-
ronik, ça¤daß teknolojinin izinde hiz-
met alanlar�n� genißleterek, yeni pro-
jelere imza atmaya �önce insan ilkesi
ile devam edecektir. !
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elekomünikasyon alan�nda dün-
yadaki gelißmeleri yak�ndan takip
eden Y�ld�r�m Elektronik, �stan-

bul güvenli¤inin sa¤lanmas�nda önemli
bir rol oynayan, Mobil Elektronik Sis-
tem Entegrasyonu  (MOBESE) proje-
sini gelißtirdi. Kent Bilgi ve Güvenlik
Sistemini kontrol alt�na alan MOBESE
ile �stanbul�da meydana gelen olaylara,
en h�zl�, en do¤ru müdahalenin ger-
çekleßmesi hedefleniyor. Y�ld�r�m
Elektronik Genel Müdürü Süleyman
Alkan, MOBESE�nin, araç takibinde,
kimlik denetiminde, haberleßmede ve
acil durumlarda  kullan�ld�¤�n� ifade
ediyor.

MOBESE 2500 Araçta 
Uygulan�yor  

Alkan, �stanbul Emniyet Müdürlü¤ü
bünyesinde bulunan 2500 araca bu
sistemi uygulad�klar�n� belirterek,
MOBESE hakk�nda ßunlar� söyledi:

"Bu sistemle
ekiplerin kont-
rolü, yönlendiril-
mesi, bilgilere ula-
ß�lmas� çok daha
kolay. Genel mer-
kezde ßehrin uydu
haritalar� üzerinde, gü-
venlik güçlerinin hare-
ket ve çal�ßmalar� izleniyor. Þehrin
önemli noktalar�na yerleßtirilen kame-
ralardan al�nan görüntüler yine mer-
kezdeki bu ekranlarda takip ediliyor.

Gelen ihbar-
larda olaya
en yak�n ekip
an�nda tespit
ediliyor ve sistemde
bulunan haz�r menülerden  araçla-
ra gerekli kodlar  iletilerek  yönlendi-
rilmesi yap�l�yor.   Ayr�ca ßüpheli du-
rumlarda kißilerin kimlik bilgileri mer-
keze iletilerek gerekli bilgilere an�nda
ulaß�labiliyor.  Sistemle elde edilen bil-
giler suç analizinde büyük kolayl�k sa¤-
l�yor. Yaz�l�m programlar� ile ekip oto-
su izleme, il, ilçe, mahalle, cadde,sokak
baz�nda, suç haritalar� ile çal�ßabilme
özelliklerinden dolay�, olaylar�n nokta
olarak haritalanmas�n� mümkün k�l�-
yor. Yer, olay, zaman, ilißki analizleri
de kolayl�kla yap�l�yor. Gelißtirdi¤imiz
bu sistemle cep telefonlar�n� araçlara
uygulad�k. �letißim alt yap�s� olarak
GPRS teknolojisini kulland�k."

Farkl� Kurumlara da 
Uygulanabiliyor

Dünyada bir ilk olan bu sis-
temin, ülkemizde de ilk
olarak �stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü�nde uygulan-
d�¤�n� vurgulayan Alkan,

MOBESE�nin yak�nda Türkiye gene-
linde farkl� kurumlarca da uygulanaca-
¤�n�  söylüyor.  Sistem �stanbul Valili¤i
ve �stanbul Emniyet Müdürlü¤ü tara-
f�ndan yap�lan, Güvenlik ve Acil Du-
rum Politikas� analiz çal�ßmalar�ndan

sonra , teknolojik de¤i-
ßimlere paralel olarak
di¤er kurumlar ile en-
tegrasyona uygun ola-
rak gelißtirilebiliyor.
Acil durum hizmetleri
"emergency" (itfaiye,
sa¤l�k,vb) baßta olmak
üzere, gerekli görülen
di¤er kurumlar�n da
sisteme uyarlanmas�
planlan�yor.  !
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�stanbul Güvenli¤i 
MOBESE ile 
Kontrol Alt�nda
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ELEKTRON�K VAD�S�: Uzay asansö-
rü fikri nas�l ortaya ç�kt�?

UTKU D�NÇER: Elli y�ldan fazla
bir geçmiße sahip olan bu fikir, ilk ola-
rak 1950'li y�llarda Rus mühendis Yu-
ri Artsutanov taraf�ndan ortaya at�l-
m�ßt�. Artsutanov, dünyada, Ekvator
bölgesinde uygun bir noktadan GEO
yörüngenin ötesinde, bir karß� a¤�rl�¤a
ba¤lanan kablo üzerinden hareket
edilirse, uzay asansörünün teorik ola-
rak mümkün olabilece¤ini ileri sür-
müßtü. Benzer tasar�lar Amerikal�
Deniz Bilimci John Isaacs taraf�ndan
da gelißtirilmiß. Sonradan Pearson
1975, Stanley-Robinson 1993,  Art-
hur Clarke taraf�ndan da The Foun-
tains of Paradise "Cennet P�narlar�"
ve "2061, Odysee 3" romanlar�nda
yer alm�ßt�.

ELEKTRON�K VAD�S�: Bugün uzay
asansörü çal�ßmalar� ne aßamada?

D�NÇER: Günümüzde bilim ve tek-
noloji çevrelerinde konuya ilgi gittiçe
art�yor. Konunun öncülerinden olan
de¤ißik branßlarda 20�den fazla ensti-
tü ve 50�den fazla kat�l�mc� ile çal�ßan
Bradley C. Edwards, Ph.D.��n söyledi-
¤i gibi: "As�l önemli olan uzay asansö-
rünün yap�labilirli¤i de¤il, kimin ilk
önce yapabilece¤idir. Bunu ilk ger-

çekleßtiren ülke di¤erlerine büyük bir
üstünlük sa¤layacakt�r." Günümüze
geldi¤imizde Çin, içlerinde Dr. Ser-
kan An�l�r��n da bulundu¤u Japonya
Uzay Ajans��ndan bir grup, halen Dr.
Edwards��n u¤raß verdi¤i bu alan�n
yeni oyuncular� olarak görünüyor.
2000 y�l�ndan beri uzay asansörü ile
çal�ßmalara fon ay�ran NASA, dikkati-
ni çeken fkir ve çal�ßmalara destek
veriyor.

ELEKTRON�K VAD�S�: Proje ne ka-
dar bir süre içinde teori olmaktan ç�-
k�p gerçekleßtirilecek?

D�NÇER: Uzay asansörünün teori
olmaktan ç�k�p prati¤e dönüßmesi
için 30-50 y�ll�k bir zaman gerekti¤i
yönünde genel tahminler yap�l�yor.

Dr. Edwards 10 milyar dolar� bulabil-
di¤i taktirde uzay asansörünün 15 y�l-
da kullan�labilinir hale gelebilece¤ini
ileri sürüyor. Böyle bir asansörün
300 y�ldan önce yap�lamayaca¤�n� ile-
ri sürenler de var. Uzay asansörü,
gerçekleßtirildi¤inde düßen maaliyet-
ler sayesinde yeni ve geniß bir kitle-
nin uzaydan yararlanmas�n� sa¤laya-
cak. Asansör, 15 tonluk bir kargoyu
250$/kg alt�nda bir maaliyetle
GEO�ya ç�karabilecektir. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Ne gibi fayda-
lar sa¤layacak?

D�NÇER: Uzay asansörünün kulla-
n�lmas� sonucu yayg�nlaßmas� beklenen
faaliyet alanlar�, birçok de¤ißik amaca
hizmet eden uydular düßük maaliyetle
ve daha güvenli olarak gönderilebile-
cek ve bu yolla verilen hizmetler, ta-
r�m, maden ve çevre konulu gözlem
araßt�rma faaliyetleri, uzay ortam�nda
yap�lacak araßt�rma deney test ve üre-
tim faaliyetleri, dünyaya ait uzaktan al-
g�lama izleme tespit ve araßt�rma faali-
yetleri, e¤lence turizm ve reklam
amaçl� organizasyonlar, bilimsel amaç-
l� irili ufakl� uzaysal objelerin gözlem-
lenmesi olarak s�ralanabilir.

ELEKTRON�K VAD�S�: Asansörün
uzaydaki ve dünyadaki ba¤lant� nokta-
lar� için en uygun yerler nereleridir?
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Uzaya tamamen ekonomik bir yöntemle 
ulaßabilmek için ilk ad�m:

UZAY ASANSÖRÜ
Mehmet GÜVEN 
mehmet.guven@elektronikvadisi.net

Uzaya asansörle gitme fikri, Rus mühendis Yuri Artsutanov�un 1950�de ortaya atmas�ndan
bu yana, uzay bilimcilerin hayalini süslüyor. Bugün art�k insanl�k, uzay asansörü ile
gökyüzüne ç�kmaya her geçen gün bir ad�m daha yaklaß�yor. Uzay asansörü üzerine
çal�ßan baz� bilim adamlar�na göre 300 y�l sonra, baz�lar�na göre ise 15 y�l sonra uzay
asansörü kullan�labilir hale gelecek. Bu tahminlerin hangisinin do¤ru oldu¤unu ise zaman
gösterecek. TÜRKSAT�ta uçak mühendisi olarak görev yapan Utku Dinçer, uzay asansörü
çal�ßmalar�n� ve uzay asansörünün gelece¤ini Elektronik Vadisi okurlar� için de¤erlendiriyor. >>>  



Kablolar� yerleßtirme 
senaryolar��

ELEKTRON�K VAD�S�: Dünyadaki

platform ile uzaydaki ba¤lant� nok-

tas� aras�na kablolar hangi yöntemle

yerleßtirilecek?

D�NÇER: Kablonun yerleßtirilmesi

ile ilgili olarak de¤ißik senaryolar

düßünülüyor. Bir plana göre ilk ola-

rak klavuz kablosu geosantrik yö-

rüngeye bir araçla götürüldükten

sonra buradan dünyaya sal�narak sa-

bitlenir. Kablonun di¤er ucu meka-

nik bir robotla (mechanical climber)

uzat�larak 100 bin kilometre uzakl�-

¤a ulaß�l�r. Daha sonra bu kablo yine

bu robotlarla (mechanical climber)

de¤ißik irtifalarda ortam özellikleri-

nin gereklerine göre takviye edilir.

ELEKTRON�K VAD�S�: Asansöre
gerekli enerji nas�l sa¤lanacak?

D�NÇER: Platformun hareket etti-
rilmesinde lazer yönlendirmeli tah-
rik sistemi halen en bask�n çözüm
olarak görülüyor. Serbest elektron
lazeri ve adaptive optik ilk uzay
asansörü tahrik sistemi için kullan�-
labilecek uygun bir çözüm. Asansö-
rün hareketi, 12 metrelik teleskop-
larla laser kullan�larak sa¤lanacak.
2.4 MWatts�l�k güç bir platformun
tahriki için yeterli. Enerji yeryüzün-
den platforma enerji transferi için
yer platformu d�ß�nda Mojave çölü
gibi farkl� iklim kußaklar�nda de¤ißik
yar�kürelerde birkaç bölge kullan�l-
mas� planlan�yor. 500 ton karß� a¤�r-
l�k, 1000 ton kablo, 5 tonluk kabin
ve yard�mc� düzeneklerden olußan
asansör, 15 ton yükü uzaya taß�yabi-
lecek. Asansör geosantrik yüksekli-
¤e (Dünya çekim kuvveti ve
merkezkaç kuvvetlerinin (z�t) bir-
birini dengeledi¤i noktan�n dünyaya

olan uzakl�¤�d�r) kadar yeryüzünden
lazerle gönderilen enerjiyi fotovol-
taj al�c� hücreleriyle kullan�r.

Tehlikeler için ßimdiden
önlem haz�rlan�yor�

ELEKTRON�K VAD�S�: Gerek atmos-
ferde gerek uzayda asansörü ne gibi
tehlikeler bekliyor?

D�NÇER: Þimßek ve y�ld�r�m olayla-
r�nda olußan deßarjlarda ortaya ç�kan
ak�m ve voltaj de¤erleri kullan�lacak
kompozit malzemeyi eritip tahrip
edecek �s�y� olußturaca¤�ndan önlem
al�nmas� gereken en önemli tehditler-
den birisi. Platformu y�ld�r�mlar�n gö-
rülmedi¤i Ekvator kußa¤�nda bulun-
durmak olabilir. Küçük boyutlardaki
mikro meteorlar düz yüzeylerde ha-
cimlerin yaklaß�k 50 kat� hasara neden
olduklar�ndan kablolar için tehlike
olußturabilirler. Bu parçalar�n istatistik
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D�NÇER: �letißim ve laser güç
transferi konusunda zorluklar ya-
ßanmamas� için bulutsuz günlerin en
fazla oldu¤u co¤rafyalardaki bölgeler
gözönüne al�nd�. Galapagos adalar�-
n�n 1500 kilometre bat�s� uzay asan-
sörünün dünya aya¤� için en uygun
yerlerden biri olarak görülüyor. 

Kablo malzemesi 
bulundu, gelißtirme 
çal�ßmalar� sürüyor

ELEKTRON�K VAD�S�: 100 bin kilo-
metrelik bir kablo gerekiyor. Bu
uzunlukta bir kablo nas�l bir madde-
den yap�lacak?

D�NÇER: Bilinen malzemelerin hiç
birisi asansörde kullan�lacak 100 bin
kilometre uzunlu¤undaki kablonun
çal�ßma ßartlar�n�, maruz kalaca¤�
gerilmeleri karß�layacak yetenekte
de¤ildi. 1991 y�l�nda NEC firmas�n-
da mikroskopist olarak çal�ßan Ja-
pon araßt�rmac� Sumio Iijima  bugün
art�k karbon nanotüpler olarak bili-
nen yeni bir tür malzeme elde etti.
Bu konu üzerine sadece 1991 y�l�n-
da binden fazla makale yay�mland�.
Uzay asansörü için kullan�labiline-
cek bir kablo malzemesi bulunmuß-
tu. Son y�llarda yap�lan çal�ßmalar bu
malzemenin yap�sal iyileßtirmesi ve
üretim maliyetlerinin düßürülmesi
konular� üzerinde odakland�. Bu
arada 1 gram karbon nanotüpün, 1
gram alt�ndan daha pahal� oldu¤unu
da hat�rlatal�m. Geçen y�llardaki
üretim maliyeti 100$/gram civar�n-
da. Karbon nanotüplerin ne kadar
ola¤anüstü bir malzeme oldu¤unu
göstermek amac�yla örneklersek; 3
mm çap�ndaki bir karbon nanotüp
kablo ile yaklaß�k 40 otomobili plas-
tik deformasyona u¤ramadan kal-
d�rmak mümkündür. 
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olarak 250 günde bir kez kabloya
çarpmalar� bekleniyor. Atomik oksi-
jen nedeniyle sadece birkaç hafta
içinde kablolarda ufak tahribatlar�
baßlatabilece¤inden kayg� duyuluyor.
Elektromanyetik alanlar�n, radyasyo-
nun, ayn� fazdaki sal�n�mlar�n yarata-
ca¤� güçlü titreßimler, iyonosferdeki
deßarjlar�n olumsuz etkileri daha az
tehdit içeriyor ama dikkate al�n�yor.
Yap�lan analizlerde 10 bin metre
yüksekli¤e kadar kablonun 5. dere-
ceden f�rt�nalara 250 km/s  ve üzeri
f�rt�nalarda hasara u¤rayaca¤� düßü-
nülse de seçilen bölgenin f�rt�nalar�n
hiç bir zaman görülmedi¤i bir alan
olmas� ve platformun hareket yete-
ne¤i de düßünüldü¤ünde, yeterli ko-
runmay� sa¤layaca¤�  düßünülüyor.
Ayr�ca riskli bölgelerde kablonun
ßeklinin iyileßtirilmesi de etkili bir
önlem olabilir. !



ketin Ericsson oldu¤unu söyleyebili-
rim. Lisanslar�n verilece¤i günü, biz
de herkes gibi heyecanla bekliyoruz. 

Dünya bir y�ld�r 3.5G 
kullan�yor
ELEKTRON�K VAD�S�: 3G Teknoloji-
si�nin Dünya'da ve Türkiye'de geldi¤i
son nokta nedir?

ÇARPA: 3G Teknolojisi 2001 y�l�n-
dan beri ticari olarak kullan�lmakla
birlikte, özellikle 2004 y�l�ndan sonra
h�zla yayg�nlaßmaya baßlad�.  Bugün
dünya genelindeki toplam 670 GSM
operatöründen, 105 tanesi abonele-
rine 3G hizmeti sunuyor. Bunun yan�
s�ra toplam 58 operatör lisanslar�n�
alm�ß ve 3G hizmeti vermek için ha-
z�rl�klar�n� sürdürüyor. 3G'nin bir
sonraki aßamas� olan 3.5G yani
HSDPA ise yaklaß�k bir senedir ticari
olarak kullan�l�yor. Bugün toplam 14
operatör HSDPA  teknolojisi ile abo-
nelerine hizmet ediyor. 79 operatör
ise HSDPA'ye geçiß aßamas�nda.

ELEKTRON�K VAD�S�: Türkiye henüz
bu teknolojiyi kullanam�yor�

ÇARPA: 3G uyumlu cep telefonlar�
konusunda da h�zl� bir gelißme söz ko-
nusu. Bugün 38 tedarikçi ßirket tara-

f�ndan üretilen 315 çeßit 3G telefonu
bulunuyor.  Bunlardan 176 tanesi son
12 ayda piyasaya sunuldu. Ayr�ca 25
çeßit telefon ayn� zamanda HSDPA
uyumlu. Türkiye aç�s�ndan durum bi-
raz farkl�. �ßletmecilerin deneysel çal�ß-
malar� d�ß�nda Türkiye'de 3G henüz
kullan�lm�yor. Bunun için Telekomüni-
kasyon  Kurumu�nun gerekli düzenle-
meleri tamamlay�p, lisanslar� vermeye
baßlamas� bekleniyor.  Kurumun ba-
s�nda yer alan aç�klamalar�na göre bu
y�l�n sonunda gerekli haz�rl�klar ta-
mamlanm�ß olacak.

ELEKTRON�K VAD�S�: Dünyadaki kul-
lan�c� say�s� ne kadar?

ÇARPA: Büyük ço¤unlu¤u Japonya
ve Bat� Avrupa ülkeleri olmak üzere
3G abone say�s� dünya genelinde 55
milyon'un üzerinde.  1,8 milyar olan
toplam GSM abone say�s� düßünüldü-
¤ünde ufak bir rakam olmakla birlikte
bu say� h�zla art�yor. Örne¤in Bat� Av-
rupa'da her yeni 3 abone'den  1 tanesi
3G'yi seçiyor. Yak�n bir zaman içinde
Türkiye'de faaliyete geçecek olan Vo-
dafone'un dünya genelindeki 3G abo-
ne say�s� 10 milyonun  üzerine ç�kt�.

Ses ve veri, internet ve
medya ayn� platformda�
ELEKTRON�K VAD�S�: Nas�l bir tek-
nolojik alt yap�dan olußuyor?

ÇARPA: 3G için 1800 MHz, 1900
MHz ve 2100 MHz frekanslar� ve 15-
20 MHz bant genißli¤i kullan�l�yor.
2G'deki  30-200 KHz ile karß�laßt�r�l-
d�¤�nda yaklaß�k 500 kat  daha büyük
bir bant genißli¤inden bahsediyoruz.
Bunun yan� s�ra cep telefonu ile baz is-
tasyonu aras�nda DECT haricindeki
tüm 3G teknolojileri Code Division
Multiple Access CDMA telsiz erißim
yöntemini kullan�yor. CDMA ile hem
zaman boyutunda (TDMA) hem de
frekans boyutunda (FDMA) ço¤ullama
yap�ld�¤� ve ayr�ca "spread spectrum

25www.elektronikvadisi.net�e üye olunuz

ELEKTRON�K VAD�S�: Ericson Türki-
ye, 3G çal�ßmalar�na ne zaman baßlad�?

MEHMET ÇARPA: Ericsson ola-
rak Türkiye�deki 3G çal�ßmalar�m�za
alt� y�l önce 2000 y�l�nda, ülkemizdeki
ilk ve hala tek olan, tüm sektöre aç�k
mobil teknoloji gelißtirme merkezi
olan CreaWorld�u kurarak baßlad�k.
Bu alanda ürün gelißtirmek isteyen gi-
rißimcileri teknolojik olarak destekli-
yor, ürünlerini pazarlamalar�nda yar-
d�mc� oluyoruz. Ayr�ca Ericsson�un
140 ülkedeki deneyimlerini, teknolo-
jik gelißmeleri Türkiye�deki operatör-
lere aktar�p, 3G için gerekli haz�rl�kla-
r� yapmalar�na yard�mc� oluyoruz.
Her y�l düzenledi¤imiz roadshow�lar
kapsam�nda Türkiye�de demo amaçl�
3G sistemleri kuruyoruz. 3G lisansla-
r� verildi¤i gün müßterilerimize en iyi
hizmeti verebilmek amac�yla Ericsson
Türkiye olarak 3G için tüm haz�rl�kla-
r�m�z� tamamlad�k.  

ELEKTRON�K VAD�S�: Ericson Tür-
kiye�nin 3G konusundaki hedefleri
neler?

ÇARPA: Ericsson Türkiye�nin ön-
celikli hedefi Türkiye�deki Telekomü-
nikasyon piyasas�n�n büyümesi ve çe-
ßitlenmesi. Hepimizin hedefi olan
yüksek katma de¤er üreten  bir top-

lum olmak ancak bilißim toplumu ol-
mam�z ile mümkün. Gelißmiß bir tele-
komünikasyon altyap�s� ve güçlü bir
telekomünikasyon sektörü bilißim
toplumlar� için olmazsa olmaz bir zo-
runluluk. 3G bu stratejik hedef do¤-
rultusunda önemli kilometre taßlar�n-
dan birisi. Bu konuda en haz�rl�kl� ßir-
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Ericson Türkiye �ß Gelißtirme Müdürü Mehmet Çarpa:

�3G için tüm haz�rl�klar�m�z� 
tamamlad�k" Haber Merkezi

haber@elektronikvadisi.net 

Ericsson 

Türkiye�nin öncelikli

hedefi Türkiye�deki

Telekomünikasyon

piyasas�n�n büyümesi

ve çeßitlenmesi. 

Türkiye�de henüz kullan�lmamas�na ra¤men, y�llard�r

üzerinde çal�ßma yap�lan 3G Teknolojisi, bilgisayar ve cep

telefonunun yaratt�¤� yeni dünyada, yepyeni kap�lar aç�yor.

2000 y�l�ndan bu yana 3G Teknolojileri üzerine çal�ßan

Ericson Türkiye, Türkiye�ye bu yeniliklerin kap�s�n� açmak

için Telekomünikasyon Kurumu�nun gerekli düzenlemeleri

yapmas�n� bekliyor.  Ericson Türkiye �ß Gelißtirme Müdürü

Mehmet Çarpa, Ericson Türkiye�nin 3G çal�ßmalar�n�

Elektronik Vadisi�ne anlat�yor.

>>>  
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modulation" sayesinde tüm frekans
band� kullan�labildi¤i için yüksek veri
iletim  h�zlar�na ç�kmak mümkün olu-
yor. Örne¤in 2G�de   9.6 kbit/s ve
28.8 kbit/s gibi h�zlardan bahsederken,
3G�ye geçildi¤inde 348 kbit/s ve 2
Mbit/s gibi h�zlar söz konusu oluyor.
Ayr�ca 3G ile klasik devre anahtarla-
mal� sistem geride kalmakta ve paket
anahtarlamal� bir altyap�ya geçiliyor.
Baßka bir ßekilde ifade etmek gerekir-
se ses dahil tüm servisler internet
protokolünü  kullan�yor. Bunun sonu-
cunda ses ve veriyi, internet ve med-
yay� ayn� platformda bir araya getir-
mek mümkün oluyor. 

ELEKTRON�K VAD�S�: 3G hangi özel-
liklere sahip?

ÇARPA: K�saca 3G denilen üçüncü
nesil mobil haberleßme sistemi sek-
tördeki uzun tart�ßmalardan sonra
2000 y�l�nda International Telecom-
munications Union (ITU)  taraf�ndan
tan�mland�. Buradaki amaç mobil ve
sabit iletißimi, ses ve veriyi, internet ve
medyay� ayn� platformda bir araya ge-

tiren global bir standart  tan�mlamak
oldu. Farkl� bölümlerden olußan bu
standartlar kümesine k�saca IMT-
2000 diyoruz. IMT-2000'e uygun
olarak gelißtirilmiß teknolojilere ise
3G diyoruz. Asl�nda IMT-2000 stan-
dartlar� bir ßemsiye gibi. Alt�nda
WCDMA, CDMA2000,  TD-
CDMA (TD-SCDMA), UWC ve
DECT olmak üzere beß ayr� tekno-
loji bulunuyor. Genel e¤ilim
WCDMA oldu¤u halde Amerika, Ja-
ponya, Çin gibi ülkeler stratejik se-
beplerden dolay� di¤er 3G teknolo-
jilerini destekliyor.

ELEKTRON�K VAD�S�: 3G kullan�c�-
lar�na ne gibi avantajlar sa¤layacak?

ÇARPA: 3G sayesinde cep tele-
fonlar� multimedya araçlar�na dönü-
ßüyor. Böylece konußmak ve SMS
göndermenin ötesinde foto¤raf
çekmek, çekti¤iniz foto¤raf� hemen
dostlar�n�zla paylaßmak, walkman
olarak kullanmak, müzik indirmek,
video izlemek, televizyon seyret-
mek ve pek çok baßka ßey mümkün
oluyor. K�saca 3G sayesinde kullan�-
c�lar zamandan kazanmakta, daha
zengin içeri¤e erißebilmekte, yaßam-
lar�na yeni renkler
ve kolayl�klar giriyor.
Örne¤in 3G'nin en
önemli özelliklerin-
den birisi artan veri
transfer h�z�d�r. 125
KB'lik yüksek çözü-
nürlükte bir resim
yüklemek için kulla-
n�c� ortalama olarak
GPRS'de  16 saniye,
EDGE'de 8 saniye,
3G'de 3 saniye ve
3.5G'de 1 saniye
bekliyor.
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ELEKTRON�K VAD�S�: 3G�nin inter-
net kullan�m�n� yayg�nlaßt�rmas�na et-
kisi nas�l olacak?

ÇARPA: 3G ile farkl� uygulama alan-
lar�n�n ortaya ç�kmas�n�n internet kul-
lan�m�n� yayg�nlaßt�rma potansiyeli de
bulunmaktad�r. Biliyorsunuz bugün
Türkiye'deki cep telefonu abone sa-
y�s�, toplam bilgisayar kullan�c�s� say�-
s�ndan 4-5 kat daha fazlad�r. Fakat or-
talama cep telefonu abone profiline
bakt�¤�n�zda e-mail kullanan, ißi için
dosya al�p gönderen kullan�c� say�s�-
n�n çok yüksek olmad�¤�n� kolayca
tahmin edebilirsiniz. Fakat 3G saye-
sinde gelecek olan ilgi çekici uygula-
malar sayesinde ortalama bir abone
elindeki telefonun ve dolay�s�yla in-
ternetin gücünü yaßayarak keßfede-
cektir. Bunun yan� s�ra 3G ile içerik
stratejik bir önem kazanm�ß ve mobil
medya denilen ilginç bir alan ortaya
ç�kt�. Mobil medya veya mobil içerik
ülkeden ülkeye baz� farkl�l�klar göste-
rebiliyor. Örne¤in Finlandiya'da yerel
programlar ve spor ön plana ç�kar-
ken, �spanya'da haber ve müzik daha
fazla talep görüyor. Türkiye'de  ne
tür bir e¤ilim ortaya ç�kacak, yaßaya-
rak görece¤iz. !
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bekliyoruz. Çünkü politikay� onlar be-
lirliyorlar. Biz o politikan�n uygulan-
mas�n� sa¤l�yoruz. Ulaßt�rma Bakanl�-
¤��ndan bekledi¤imiz bilgi, Türkiye�de
kaç tane lisans verilece¤i, ne zaman,
nas�l verilece¤i bilgileri. Güzellik Ya-
r�ßmas� biçiminde mi, aç�k art�rma bi-
çiminde mi verilecek? Hangi teknolo-
jiyle verilecek? Mevcut altyap�y� kulla-
nabilelim diye, WCDMA olmas� la-
z�m. Görebildi¤imiz kadar�yla Bakan-
l�kta ayn� fikirde. Bakanl�¤�n konuyu
bu y�l�n ikinci yar�s�nda netleßtirece¤i-
ni ve anons edece¤ini düßünüyorum.
Ondan sonra biz ßartnameyi haz�rla-
yaca¤�z ve ihaleyi yapaca¤�z.

ELEKTRON�K VAD�S�: Yurtd�ß�nda ßu
anda 3.5G kullan�l�yor. Türkiye de
3,5G mi kullanacak?

ZERAY: Bizim bu teknolojide ßans�-
m�z ßu olacak; biz 3.5G�den baßlayaca-
¤�z. Yani bizim teknolojimiz di¤er ül-
kelerden önde olacak. Bir de di¤er ül-
kelerin tecrübelerini paylaßt�¤�m�z ve
ö¤rendi¤imiz için de ßansl�y�z. Onlar�n
yapt�¤� hatay� yapmayaca¤�z. Örne¤in
ilk lisanslar Almanya�da verilmiß. Bu-
rada 6 operatöre 8 milyar Euro be-
delle toplam 50 milyar Euro bedelli
bir lisans verilmiß. Fakat firmalar bu
yat�r�m� yapt�ktan sonra art� yat�r�m
yapacak paralar� kalmam�ß. Birkaç ta-
nesi o yat�r�m� yapamad�¤� için kapsa-
ma alan�n� sa¤layamad�¤� için lisans�n�
iade etmiß. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Türkiye,
3,5G�yi uygulamada baßar�l� olacak m�?

ZERAY: Özellikle baßar�s�z olan ül-
kelerdeki durumu daha dikkatle ince-
ledik. Orada yap�lan hatalar� biz yap-
mayaca¤�z. Fakat genelde ilk baßlarda
yap�lan bu hatalar�n son y�llarda yap�l-
mad�¤�n� görüyoruz. Son y�llardaki uy-
gulamalar da bir problem yok. Çünkü
bu ülkelerde bizim gibi önceki uygula-

malar� örnek alm�ßlar. Hata yapma-
m�ßlar. Bir de ßuna dikkat ettik; 1999,
2000, 2001 ve 2004�de dünyada baz�
krizler oldu. Bu kriz ortamlar�nda da
3G�ye geçißlerde baz� s�k�nt�lar yaßan-
m�ß, yat�r�mlar yap�lamam�ß. Türki-
ye�de ßu an 3G lisans�n�n verilmesinin
zamanlamas�n�n uygun oldu¤unu dü-
ßünüyoruz. 2006 y�l�n�n ikinci yar�s� li-
sanslar� verirsek bir s�k�nt� olmayaca-
¤�n� ve baßar�l� olunaca¤�n� tahmin edi-
yoruz. 

Geç baßlamas� Türkiye�ye
avantaj getirecek

ELEKTRON�K VAD�S�: Türkiye 3G
teknolojisinde geç kal�nd�¤�n� düßünü-
yor musunuz?

ZERAY: Türkiye bu teknolojiyi kul-
lanmada geç kalm�ß de¤il. Aksine
2006�n�n ikinci yar�s�n�n tam zaman�
oldu¤unu düßünüyorum. Yeni tekno-
lojiyi yakalam�ß 3.5G�den baßlayacak
durumday�z. Fakat dikkat edilecek
konular da var. Bunlardan bir tanesi
biz 2G�yi Türkiye�de baßlatt�¤�m�zda
tamamen yabanc� sermaye, tamamen
yabanc� malzeme iße baßlad�k. Yurtd�-
ß�na büyük çapta döviz ödedik. 3G�de
yerli katk�n�n art�r�lmas�n� ve yurtd�ß�-
na gidecek paran�n azalt�lmas�n� sa¤la-

maya çal�ß�yoruz. Mümkün mertebe
ortak kullan�m nas�l olabilir? Örne¤in
bugün 2G�de üç operatörün antenle-
ri yan yana duruyor. Bu anten kulele-
rini teke indirebilir miyiz? Tek kule
üzerine üçünün istasyonunu kurabilir
miyiz? 

ELEKTRON�K VAD�S�: 3G için do-
nan�m üretilecek mi?

ZERAY: 3G�de donan�m k�sm�nda
Türkiye�de üretim yapmak çok zor.
Çünkü yapt�¤�n�z üretimi bütün dün-
yaya satabilirseniz ancak para kazana-
bilirsiniz. Ama yaz�l�m k�sm�nda yerli
firmalarla büyük çapta iß alan�n�n aç�-
laca¤�n� düßünüyoruz. Örne¤in Oksi-
jen, Argela, Tenemis gibi yerli mobil
telefon yazal�m firmalar�n�n 3G konu-
sunda bütün yaz�l�mlar� yapabilece¤i-
ne inan�yoruz. Nokia, Ericsson, Hu-
awei, Nortel, Motorola, Siemens,
ZTE gibi altyap� sa¤lay�c� firmalarla
görüßürken de yerli yaz�l�m katk�s�n�
önemsedi¤imizi; yapaca¤�m�z ihalenin
de bunu destekler mahiyette olaca¤�-
n� belirtiyoruz. Tahminimiz 3G uygu-
lamalar� Türkiye�de baßlad�¤�nda özel-
likle yaz�l�m firmalar� için büyük çapl�
bir iß alan� aç�lacak ve çok say�da mü-
hendise iß imkan� sa¤lanacak. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Bu teknoloji
kullan�c�ya avantajlar� ne olacak?

ZERAY: Bu teknoloji bizim tahmi-
nimiz büyük ßehirlerden yani �stan-
bul, Ankara ve �zmir�den baßlayarak
k�rsala do¤ru yay�lacak. �nternet�te
ADSL�nin yaratt�¤� h�z, GSM�de de
sa¤lanacak. �nternet�ten indirilen
film, GSM telefonundan izlenebile-
cek. �nsanlar TV yar�ßmalar�na ve
çeßitli gruplar�n kendi aralar�ndaki
yar�ßmalara kat�labilecek. �nternet
üzerinden bankac�l�k ißlemlerine
erißilip her türlü bankac�l�k ißlemleri
yap�labilecek. !
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Dünyada yaklaß�k 1 y�ld�r kullan�lan
üçüncü nesil GSM teknolojisi 3G,
Ulaßt�rma Bakanl�¤��n�n lisans
verme karar�n� almas�yla
Türkiye�de de kullan�lmaya
baßlayacak. 3G�nin 2006�n�n ikinci
yar�s�ndan itibaren Türkiye�de de
kullan�lmaya baßlayaca¤�n�
düßündü¤ünü söyleyen
Telekomünikasyon Kurumu 2�inci
Baßkan� Galip Zeray, Ulaßt�rma
Bakanl�¤��n�n politikay�
belirlemesinin ard�ndan kendilerinin
de politikan�n uygulanmas�n�
sa¤layacaklar�n� dile getirdi. Zeray,
3G teknolojisine ilißkin öngörülerini
Elektronik Vadisi�ne anlatt�.

ELEKTRON�K VAD�S�: 3G teknoloji-
si di¤er ülkelerde ne zaman uygulan-
maya baßlad�?

ZERAY: Genel olarak 3G teknolo-
jisi bütün dünyada ßu an kullan�l�yor.
Uygulama 2000 y�l�nda baßlad�. Ame-
rika�da, Uzak Do¤u�da ve bütün ge-
lißmiß ülkelerde 3G kullan�l�yor. Tür-
kiye�de 3G ile ilgili lisanslama çal�ß-
malar�na baßlad�¤�m�zda bununla ilgili
olarak Telekomünikasyon Kuru-
mu�nda uzmanlardan olußan bir grup
kurduk. 
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Türkiye 3G teknolojisine 3.5G�den baßlayacak

3.5G 2006�n�n ikinci yar�s�nda 
Türkiye�de

Fatma AÚAÇ
haber@elektronikvadisi.net 

Bu teknoloji bizim

tahminimiz büyük

ßehirlerden yani

�stanbul, Ankara ve

�zmir�den baßlayarak

k�rsala do¤ru

yay�lacak.

ELEKTRON�K VAD�S�: 3G uygulama-
s� için nas�l bir ön araßt�rma yapt�n�z?

ZERAY: Uzman arkadaßlar�m�z ön-
celikle bu lisans�n verildi¤i ülkelerde
neler yap�ld�¤�n� araßt�rd�lar. Ben,
Güney Kore, Hong Kong, Finlandiya,
�sveç, Amerika, Almanya, Fransa, �s-
panya, Hollanda, Tunus�a gittim. Bu
ülkelerdeki telekomünikasyon otori-
teleri ile görüßtüm. 3G konusunda
altyap� üretimi ve cihaz üretimi ya-
pan firmalarla görüßtüm. Onlar�n ßu
an ne aßamada olduklar�n� ve ne yap-
t�klar�n� gördüm. Gelecekle ilgili
planlar�, önümüzdeki y�llarda trendin
nas�l gidece¤ini ö¤rendik.

ELEKTRON�K VAD�S�: Uygulama için
hangi teknolojiden yararlan�lacak?

ZERAY: Amerika ve Uzak Do¤u�da
daha çok CDMA2000 teknolojisi,
Avrupa�da da WCDMA teknolojisi
kullan�l�yor. WCDMA�i seçersek
mevcut GSM operatörleri, mevcut
altyap�lar�n� kullanmaya devam ede-
bilecekler. Ama CDMA2000�i se-
çersek altyap�n�n tamamen de-
¤ißmesi gerekiyor. Dolay�s�y-
la bizim tercihimiz Avrupa
Birli¤i hedefimizden dolay�
Avrupal�lar�n tercih etti¤i
WCDMA�dan yana olacak.
Dünyada WCDMA a¤�rl�k
kazan�yor. WCDMA�i daha

yak�n incelemeye ald�k. Bu konuda
kendi düßüncelerimizi, görüßlerimizi
ve önerilerimizi de Ulaßt�rma Bakan-
l�¤��na ilettik.

Türkiye 3.5G�den 
baßlayacak

ELEKTRON�K VAD�S�: 3G Türkiye�ye
ne zaman gelecek?

ZERAY: Biz Ulaßt�rma Bakanl�¤��n�n
lisanslama ile ilgili karar vermesini



Havuzu cep telefonuyla yöneten sistem:
EUROPOOL RPC

Aysun DOÚAN 
haber@elektronikvadisi.net



RPC ölçümleri 
kaydedip matematiksel
ortalama al�yor
All In One (Her ßey tek pakette)
özelli¤i taß�yan RPC�nin havuz suyu
s�cakl�¤� ölçümleri ve iki tane tank se-
viye kontrolü bulunuyor. Ama isten-
di¤inde sisteme iletkenlik, TDS, çö-
zünmüß oksijen miktar� ölçümü gibi
de¤erler ilave edilebiliyor. Böylece,
her ölçüm için ayr� cihaz sat�n al�nma-
s� ve kurulmas� güçlü¤ü ortadan kal-
d�r�lm�ß oluyor. Havuz suyunda yap�-
lacak ölçümler de kullan�c� taraf�ndan
ayarlanabiliyor. �ste¤e göre 0,5 sani-
yeye kadar düßürülebilen ölçüm sü-
resine göre ölçüm de¤erlerinin ma-
tematiksel ortalamalar� al�n�yor ve ci-
haz kay�tlar�n� bu ßekilde olußturuyor.
Ölçüm aral�¤� gibi kay�t aral�¤� da kul-
lan�c�n�n istedi¤i ßekilde ayarlanabili-

yor. En az 5 saniye olmak üzere, kul-
lan�c� ölçüm kay�tlar�n�n istedi¤i za-
man aral�¤�nda al�nmas�n� sa¤layabili-
yor. 

Havuzda enerji 
tasarrufu
Sistemde bulunan pompalar� oransal
olarak çal�ßt�ran RPC, böylece enerji

tasarrufu ve havuzda kimyasal opti-
mizasyon sa¤l�yor. Ayr�ca pompalara
görev zamanlamas� da yap�labiliyor.
Örne¤in pompalar�n çal�ßmas�n� iste-
medi¤iniz saat aral�¤�n� belirterek "ça-
l�ßma" komutu verilebiliyor. Çal�ßma
program�n� olußturman�n yan� s�ra,
RPC bak�m periyodu uyar�s� da veri-
yor. Problar�n bak�m periyotlar�n�n
gelmesiyle birlikte, cihaz bunu kulla-
n�c�ya hat�rlatarak kalibrasyonun ger-
çekleßtirilmesini sa¤l�yor. Periyot-
lar�n� hat�rlatan cihaz, kalibrasyonu da
gerçekleßtiriyor. Sistemde bulunan
problar, yetkililer taraf�ndan ilgili buf-
ferlara dald�r�ld�¤�nda herhangi bir
manuel ayara gerek b�rakmadan,
cihaz taraf�ndan otomatik olarak
kalibre ediliyor.

Kay�tlar ister 
bilgisayarda, ister CD�de
Havuzla ilgili bilgileri kay�t alt�na alan
sistem, bu kay�tlar� bilgisayarda sak-
layabiliyor. Ayr�ca, istenirse bilgisa-
yarda saklanan kay�tlar CD�ye akta-
r�larak arßivlenebiliyor. Kaydedile-
rek saklanan bilgiler istenirse sistem
sayesinde grafik olarak da görülebi-
liyor. S�cakl�k ve PH de¤eri gibi ve-
rilerin ölçümleri de¤ißim grafikleri
olarak görüntülenerek kullan�c�ya
sunuluyor. !
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r�ca, bilgisayarda bulunan bir pano
üzerindeki kadran tipi göstergeler-
den de o anki durum izlenebiliyor.
Bilgisayardan bilgi alman�n yan� s�ra,
cep telefonu arac�l�¤�yla da sorgulama
yap�labiliyor.

Cep telefonu ile ba¤lant� kurup bilgi
alabilme, takip kolayl�¤� sa¤l�yor. Ha-
vuz mahalinden çok uzakta olunsa bi-
le, havuzla ilgili ölçüm de¤erlerini cep

telefonundan gönderilecek kod-
lu bir mesaj sayesinde 30

saniye içinde cep
telefonuna mesaj
olarak almak

mümkün oluyor. Havuz
ayarlar�n�n cep telefonu ile de¤ißtiril-

mesine de olanak veren cihaz, cep te-
lefonu arac�l�¤�yla ald�¤� komutla �s�, pH
de¤erleri ve benzeri ölçümleri yapa-
rak ayar de¤erlerini de¤ißtiriyor. Ha-
vuzun ayarlar�n� de¤ißtirme yetkisi ise,
yaln�zca bir telefona veriliyor.

RPC, istenen her an bu bilgileri kulla-
n�c�ya iletebiliyor. Cihaz�n yan�na gi-
derek o anda ölçülen de¤erleri ve
tanklar�n durumunu okuman�n yan�

s�ra, ölçüm kay�tlar�n� bilgisayar üze-
rinden de an�nda görmek mümkün.
Bilgisayara gelen tüm de¤erlerin ana-
log olarak görülebilece¤i gibi, anl�k
olarak grafi¤e de yans�t�labiliyor. Ay-

uropool RPC havuz kontrol ve
yönetim sistemleri sayesinde,
havuz suyunun temizli¤i, �s�s� ve

güvenilirli¤i cep telefonundan bile
kontrol edilebiliyor. Havuz de-
¤erlerini ve �s�s�n� ayarlayan sis-
teme cep telefonu ya da bilgisa-
yar arac�l�¤�yla ulaßmay� sa¤layan
RPC ile, havuz suyunun özellikle-
ri hakk�nda an�nda bilgilendirme,
e-mail ve SMS ile alarm ve uyar� al-
ma, uygun senaryo uyarlama, bilgi
arßivleme ve raporlama gibi ißlemler
ayn� pakette toplan�yor. Havuza bir-
kaç saat içinde monte edilebilen,
66x50 santimetrelik bir pano saye-
sinde yap�lan ölçümler, zaman, para
ve ißgücü tasarrufu sa¤l�yor.

Her an bilgi 
vermeye haz�r
Havuz suyu ile ilgili bilgileri ve ölçüm
sonuçlar�n� kay�t alt�na alan Europool

Europool RPC

havuz kontrol 

ve yönetim 

sistemleri

sayesinde, havuz

suyunun temizli¤i,

�s�s� ve güvenilirli¤i

cep telefonundan 

bile kontrol

edilebiliyor. 

E
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lanarak tezgah�n denetimini yap�yor.
Gelißtirdi¤imiz bu yaz�l�m, dokuma iß-
lerinin hatas�z bir ßekilde tamamlan-
mas�n� sa¤lamay� amaçl�yor.

ELEKTRON�K VAD�S�: Bu fikir nas�l
ortaya ç�kt�?

ASLAN: Proje, tamamen hal�c�l�k
sektöründe ortaya ç�kan ihtiyaçlar
do¤rultusunda gelißtirildi. Þu anda ül-
kemizde bu konuda çal�ßma yapan
baßka bir firma bulunmuyor. Dünyada
ise benzer bir proje sadece Japonya�da
bulunuyor. Ürünü kendimiz tasarla-
d�k. Elektromekanik k�sm� tamamen
bize özgüdür. Japonya�da üretilen sis-
tem DOS ortam�nda, firmam�z tara-

f�ndan üretilen sistemse WINDOWS
ile çal�ß�yor.

"Ürünlerimizi gelißtirmenin
sonu yok"

ELEKTRON�K VAD�S�: Projeye ayr�lan
bütçenin büyüklü¤ü nedir? AR-GE�ye
ve üretime ne kadar pay ayr�ld�?

ASLAN: Bu proje, mühendislik har-
camalar�n� da eklersek, yaklaß�k olarak
500 bin dolarl�k bir bütçe ile gelißtirildi.
Bütçenin tamam� AR-GE çal�ßmalar�n�
kaps�yor. 2002 y�l�nda baßlayan AR-GE
çal�ßmalar�n� 2004 y�l�na kadar sürdür-
dük. Projenin üretim k�sm�n� alt yükle-
nicilerimiz yürütüyor. Sipariß geldi¤i
taktirde firmalar� yönlendirerek üreti-
minin gerçekleßtirilmesini sa¤l�yoruz.

ELEKTRON�K VAD�S�: Proje ne zaman
sona erecek?

ASLAN: Bu proje üzerindeki çal�ß-
malar�m�z tamamen sona ermiyor.
Art�k bu projeyi bitirdik, diyemiyoruz.
Çünkü bir AR-GE çal�ßmas�n�n sonu
olmaz. Projelerin elektromekanik k�-
s�mlar� tamamen sonland�r�lamaz. Biz
yüzde 100 tan�ml� bir ßey üretmiyo-
ruz. De¤ißen ihtiyaçlara ve taleplere
cevap verebilmek için çal�ßmalar�m�za
devam ederek ürünlerimizi gelißtiriyo-
ruz. Ürünlerimizi gelißtirmenin sonu
yok.

"Amac�m�z fark yaratmak
de¤il, mükemmel çal�ßan sis-
tem gelißtirmek"

ELEKTRON�K VAD�S�: Karuzel Jakar
Kontrol Sistemi ile sektöre hangi ye-
nilikleri ve kolayl�klar� kazand�rd�n�z?

ASLAN: Firma olarak amac�m�z fark
yaratmak de¤il, bizim amac�m�z mü-
kemmel çal�ßan bir sistem gelißtirmek.
Mevcut sistemlerde desenler delikli
kartlarla yap�l�yor. Bu sistemin hem ha-
z�rlanmas� uzun zaman al�yor, hem de
üretime ek maliyetler getiriyor. Buna
ba¤l� olarak da farkl� renk ve desenler-
de olußan bir sipariß al�m�n� zorlaßt�r�-
yor. Üreticinin gerçekleßtirmek istedi-
¤i de¤ißiklikleri engelliyor. Örne¤in ha-
l�n�n rengini veya desenini de¤ißtirmek
istiyorsan�z, yapaca¤�n�z her de¤ißiklik
için farkl� bir karton haz�rlaman�z gere-
kecek. Dolay�s�yla hem zaman kaybe-
deceksiniz, hem de maliyetiniz daha
çok artacak. Ayr�ca mevcut sistemde
bulunan bu kartlar zamanla ortam
ßartlar�yla beraber deforme oluyor.
Belli bir süre sonra yeniden üretim ih-
tiyac� do¤uruyor. Bizim gelißtirdi¤imiz
bu sistemle ucuz, verimli, h�zl� ve hata-
s�z üretim yap�l�yor. Örne¤in, Mani-
sa�daki fabrikada iki hal� 2 saatte
dokunabiliyor. Özel hal� üretimini de
mümkün k�l�yoruz bu sistemle. !

35

ODTÜ Teknokent bünyesinde çal�ß-
malar�n� sürdüren Atikus Elektronik,
farkl� sektörler için gelißtirdi¤i ürün-
lerle, firmalara üretim kolayl�¤� sa¤l�-
yor. Atikus�un projelerinden biri de,
hal�c�l�k sektöründe üretimin kolay-
laßmas�n� sa¤layan "Karuzel Jakar
Kontrol Sistemi". Bu sistemle, üretim
için gereken zaman k�sal�rken, mali-
yet düßüyor. Ayr�ca, sistemle üretim
de art�yor. Eski dokuma tezgahlar�n�n
revizyonu ile ortaya ç�kan Karuzel Ja-
kar Kontrol Sistemi�ni, Atikus Elekt-
ronik Genel Müdürü Ali �hsan Aslan
anlat�yor. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Teknokent
bünyesinde çal�ßman�z� sa¤layan proje
nedir?

AL� �HSAN ASLAN: Son dört y�l-
d�r üzerinde çal�ßt�¤�m�z, Karuzel Jakar
Kontrol Sistemi, hal� üretiminde kulla-
n�lan, tezgahta dokuma sistemi ile ilgi-
li bir proje. Eski dokuma tezgahlar�n�n
revizyonu ile, mekanik jakarlar, elekt-
ronik jakarlara dönüßtürülüyor. De-
sen olußturma yaz�l�m� ve tezgah sü-
rüm yaz�l�m�na gelen bilgiler do¤rultu-
sunda, hal� tezgahlar�na, say�sal ortam-
da desen bilgilerini aktarma ißini yapan
elektronik kartlar ve mekanik eleman-
lar içeren modüllere verilen genel bir
isim. Bu makine yurt içi ve yurt d�ß�n-
da standart Vincenzi Jacguard meka-
nizmas� kullanan hal� dokuma tezgah-
lar�n�n bilgisayar taraf�ndan kontrol
edilerek desenlerin ve renklerin oto-
matik olarak seçilmesini kaps�yor. Do-
lay�s�yla bu sistem, dokuma iß tan�mla-
r�n� ve tezgah�n üzerinde bulunan ip
düzenini de yans�tan renk ßablonu kul-
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Karuzel Jakar Kontrol Sistemi

Düßük maliyetle k�sa sürede 
çok üretim sa¤l�yor
Kibar BÖLÜCEK
kibar.bolucek@elektronikvadisi.net

Firma olarak

amac�m�z fark

yaratmak de¤il,

bizim amac�m�z

mükemmel

çal�ßan bir sistem

gelißtirmek. 

Ali �hsan ASLAN Tu¤rul GÜRSOY



için gereken enerji miktar� yaklaß�k
3 kW/h� d�r.

ELEKTRON�K VAD�S�: Bu sistemin
ilk uygulamas� nerede yap�lm�ßt�r ?

ÇAPÇI: Türkiye�de ilk defa gelißtiri-
len, Parabolik Güneß Kollektörleri
kullan�larak Güneß Enerjisiyle Buhar
Üretimi ve So¤utma yap�lmas�, SOL�-
TEM Güneß Enerjisi Teknolojileri
Ltd. Þti. taraf�ndan �berotel Sar�germe

Park�ta gerçekleßtirilmißtir.  �berotel
Sar�germe Park�ta kurulan bu sistem,
ülkemizdeki Alternatif Enerji Kaynak-
lar�n�n de¤erlendirilmesi konusunda,
yeni bir boyut yaratacakt�r.

ELEKTRON�K VAD�S�: Kurulan bu
sistemin otele sa¤lad�¤� katk�lar neler-
dir ?

ÇAPÇI: Kurulmuß olan Güneß Ener-
jisi ile buhar üretim tesisi, otelin çama-
ß�rhanesinin ihtiyac� olan buhar�n bir
k�sm�n� karß�lamakta ve bunun yan�nda
elde edilen buhar ile otel odalar�nda
ve genel alanlarda so¤utma yapabil-
mektedir. Ayr�ca sistem ile s�cak su ih-
tiyac� da karß�lanabilmektedir.  Bu ote-
le kurulmuß olan sistem, prototip bir
sistem olup ihtiyac�n belli bir k�sm�n�
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olitem firmas� 2001 y�l�nda An-
kara�da kuruldu. Þirket kurucu
orta¤� Dr Ahmet Lokur-

lu�nun uzun y�llar üzerinde çal�ßt�¤� bir
proje olan güneß enerjisi ile so¤utma
yap�lmas� konusunda AR-GE çal�ßma-
lar�n� TUB�TAK ve KOSGEB gibi
kurumlar�nda katk�lar�yla baßar�yla
sürdürüyor. 2006 y�l�nda Solitem,
GmbH ile birleßerek yabanc� serma-
yeli bir ßirket olarak yoluna devam et-
meye baßlad�.

Solitem firmas� uzun soluklu bir AR-
GE çal�ßmas� sonucunda gelißtirdi¤i
sistem ile geçti¤imiz y�llarda dünya
çap�nda birçok ödül kazand�. Bunlar-
dan en önemlilerinden çevre oskar�
olarak da bilinen Dünya Enerji Ödü-
lü 2004 (Energy Globe Award
2004), Eurosolar taraf�ndan verilen
Avrupa Güneß Enerjisi Ödülü 2005
(European Solar Prize 2005),
Yarat�c�l�k Ödülü 2004 (Innovati-
onprize 2004) ve Küresel 100 Eco-
Tech Ödülünü (Global 100 Eco-
Tech Award) sayabiliriz. Bu ödüller
Solitem firmas�n�n çevreye duyarl�
sistemler üretme konusundaki moti-
vasyonunu önemli ölçüde artt�rd�. 

Güneß Enerjisini, Solitem Genel Mü-
dürü  Galip Çapç� Elekronik Vadi-
si�ne konußtu.

ELEKTRON�K VAD�S�: Güneß Ener-
jisi ile so¤utma nedir?

GAL�P ÇAPÇI: Bugüne kadar ül-
kemizde düz Güneß Kollektörleri

vas�tas�yla belli mevsimlerde Güneß
Enerjisi kullan�larak s�cak su ve �s�t-
ma temin edilmekteydi. Bu uygula-
mada ise yeni gelißtirilen ve güneßi
takip eden Parabolik Güneß Kollek-
törleriyle tüm turistik ve sanayi te-
sislerde Güneß Enerjisi Destekli Bu-
har Üretimi ve So¤utma yap�lmas�
mümkün hale gelmißtir.

Solitem taraf�ndan uzun bir AR-GE
çal�ßmas� sonucunda gelißtirilerek

imalat� yap�lan Parabolik Güneß
Kollektörleri, kullan�lan bir yaz�l�m
sayesinde gün boyu güneßi takip
etmekte ve güneß �ß�nlar�n� sürekli
olarak odaklamaktad�r. Böylelikle
güneß �ß�nlar�ndan maksimum sevi-
yede faydalanmak mümkün olmak-
tad�r. Tüm Parabolik Güneß  Kol-
lektörleri tek bir küçük motor
kullan�larak hareket ettirilmekte-
dir ve tüm sistemin çal�ßt�r�lmas�
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Dünya ve Avrupa Güneß Enerjisi ödüllerinde
rekortmen:

S
karß�lamaktad�r ve daha büyük sistem-
lerle, desteklenen enerji miktar�n�n ar-
t�r�lmas� mümkündür. 

Kurulmuß olan çevre dostu bu sistem
sayesinde emisyon oranlar� azalt�lmak-
tad�r. Ayr�ca otelin LPG ve elektrik
kullan�m oranlar� da düßürülerek eko-
nomi sa¤lanmaktad�r. Sistemin sonsuz
bir enerji kayna¤� olan güneß enerjisi
ile çal�ßmas� ve son derece sessiz olu-
ßu da avantajlar� aras�nda say�labilir. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Güneß ener-
jisi ile so¤utma sisteminin avantaj ve
dezavantajlar�n� aç�klar m�s�n�z?

ÇAPÇI: Dezavantaj olarak, güneß
enerjisi ile çal�ßan �s�tma ve so¤utma
sistemlerinin ilk yat�r�m maliyetinin di-
¤er konvansiyonel yak�t kullan�lan sis-
temlere göre daha yüksek olmas� gös-
terilebilir. 

Uzun seneler süren çal�ßmalar sonu-
cu, marka ve patent haklar� koruma
alt�na al�narak  bir buluß haline gelen
Solitem Parabolik Güneß Kolektör
sistemi ; 

➱Çevre dostu olmas�,

➱Düßük ißletme maliyetleri,

➱ Sessiz çal�ßmas�

➱Kolayl�kla uygulanabilirli¤i,

➱Tükenmeyen bir enerji kayna¤� ile
çal�ßt�r�lmas� 

gibi önemli avantajlara sahiptir,

Solitem Güneß Enerjisi 
Teknolojileri Ltd. Þti.
e-mail: solitem@solitem.com.tr
web: www.solitem.com.tr  !

2006 y�l�nda Solitem,

GmbH ile birleßerek

yabanc� sermayeli bir

ßirket olarak yoluna

devam etmeye baßlad�.
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Haber Merkezi
haber@elektronikvadisi.net



KAZAK: DSC teknolojisi, eski tek-
nolojilerde oldu¤unun tam tersi, ta-
mamen do¤ay� taklit eden bir tekno-
lojidir. Yani bir yapra¤�n nas�l fotosen-
tez yapt�¤� gözlemlenip taklit edilmiß-
tir. Son terece komplike bir yap� ol-
mas�na ra¤men prensipte,  uygulama-
da ve üretimde basittir. Nano-Tekno-
loji kullan�larak üretilir. En güzel tara-
f� da di¤er teknolojilere oranla daha
verimli olmas�d�r. "Bütün Gün, Her
Gün" enerji üretir. Silikon teknolojile-
rinde oldu¤u gibi sadece, güneßin tam
gerekti¤i aç�da, belli bir �s�da ve hava
yo¤unlu¤unun belli bir oran�nda olma-
s� ßart� yoktur. 

Üretiminde çok düßük enerji kullan�r
24 Kwh/m2. (Di¤erleri 235 kWh/m2

harcar).

"Temiz ve Yeßil" teknoloji kullan�r.
Zaten "var"olan mevcut hammadde-
leri kullan�r. Bir tu¤la, biriket veya du-
var yerine kullan�labilir. Bu da "mali-
yet-etkin"�li¤ini artt�r�r. Düßünün bir
kere, binan�z�n ön yüzeyini (duvar ola-
rak) bundan yap�yorsunuz, hem çok
ß�k bir görüntü elde edip, hem de
üretti¤i elektri¤i kullan�yorsunuz. 

ELEKTRON�K VAD�S�: DSC teknolo-
jisinin benzerlerinden farkl�klar� ne-
lerdir?

KAZAK: Bugüne kadar kullan�lan
teknolojiler Si (Silisyum) yani Silikon
tabanl� teknolojilerden ibaret. Yani
hammaddesi (kabaca) deniz kumu.
Ancak deniz kumunu tüm metallerin-
den ay�rmak, onu bu teknolojilerde
kullan�labilecek silikon haline getir-
mek çok meßakatli ve pahal� bir pro-
ses. Yüksek �s�larda, dev f�r�nlar kulla-
n�larak elde edilebiliyor. Bu da "fosil"
yak�tlar, baßta petrol olmak üzere
kullan�larak yap�l�yor. Sonuçta çok
yüksek maliyetlerle elde edilen bir
hammadde ile yola ç�k�l�yor. Ucuzla-
mas� da direkt olarak petrolün ucuz-

lamas�na ba¤l�. �Siz böyle bir olas�l�k
görebiliyor musunuz?- Diyelim ki ßöy-
le veya böyle silikonu elde ettiniz, bu
durumda da, her türlü komünikasyon
ve elektronik ayg�tlarda kullan�lmakta
olan chip�lerin yap�lmas�nda da kulla-
n�lan bu maddenin al�c�s� kap�da bek-
lemekte. Dolay�s�yla silikon kilosu
20.-USD�dan, 90.-USD�a f�rlam�ß du-
rumda. Bu da "geleneksel" dedi¤imiz
eski teknolojilerin kullan�lamayacak
derecede pahal�ya mal olmas�na ve
üretilememesine yol açmakta.

ELEKTRON�K VAD�S�: DSC Tekno-
lojisinde sadece güneßin dik olarak
geldi¤i saatlerde mi, enerji üretimi ya-
p�labiliyor? K�ß�n kar ya¤d�¤�nda bu sis-
tem çal�ßabilecek mi?

KAZAK: DSC teknolojisi b�rak�n
Güneßi, Ay �ß�¤�nda bile elektrik üret-
meyi sürdürür. Güneß �ß�nlar�n�n e¤i-
minden son derece az etkilenir. Me-
sela yaz aylar�nda, silikonlar�n modül-
leri 30 derecenin üzerine ç�kt�¤�nda
verimlilikleri, %3�e kadar düßer. Bizim

teknolojimizde ise modüller �s�nd�kça
verim artacak ßekilde tasarlanm�ßt�r.
Güneßi bol olan bölgelere göre ayr�,
az olan bölgelere göre ayr� modüller
üretebilme olana¤�m�z var. Bu çok
büyük bir avantajd�r. 

DSC, karl� ortamlara bay�l�r. Kara
çarp�p yans�yan �ß�¤� çok sever ve ve-
rimli olur. Düßey olarak kullan�labildi-
¤i için de üzerine kar birikmez. Birik-
se bile alt� k�r�lmaz cam oldu¤u için
kolayl�kla kaz�nabilir. Saatte 200 km
rüzgara ve f�rt�naya dayan�kl�d�r.

ELEKTRON�K VAD�S�: Bu teknoloji-
nin karl�l�¤�ndan, getirilerinden bahse-
debilir misiniz?

KAZAK: Geleneksel enerji üretim
teknolojileri, bir merkezde üretilip
da¤�t�lmak üzere tasarlanm�ßlard�r.
Düßünün bir kere; bir veya birkaç
ßehrin elektri¤ini üretmek üzere bir
santral kurup, bu ßehirlerin toplam
tüketiminin çok daha fazlas�n� üret-
mek için yat�r�m yap�yoruz. Sonra da
bu enerjiyi da¤�tmak için ayr�ca masraf
yap�p; enerjiyi kullan�labilecek duruma
getirmek için koca koca trafolar ku-
rup da¤�tmak zorunda kal�yoruz. Gü-
neß gibi tükenmez say�lan bir enerji
kayna¤� dururken, baßka yöntemlerle
elektrik elde etmek neden?

Siz, kendi elektri¤inizi üretme imkan�-
na sahip olsayd�n�z, ihtiyac�n�z kadar�-
n� m� üretirdiniz, yoksa onun 50 kat�-
n� üretip fazlas�n� çöpe mi atard�n�z?

DSC teknolojisinin dayan�kl�l�k testle-
ri yap�ld�, en az bir insan ömrü kadar.
Özel olarak k�r�lmak istenmedikçe,
k�r�lmazlar. Di¤erleri gibi Güneßte
(plastik) kavrulup, k�vr�l�p bozulmaz-
lar. Silikonlardaki gibi verimlilikleri git-
tikçe düßen bir grafik göstermezler.
Oynak parçalar� olmad�¤�ndan, bozul-
mazlar. !
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e¤ißen dünya ßartlar�nda, ar-
tan nüfus ile birlikte, enerji te-
mini zorlaßmakta, ayn� oranda

ekonomiyi de zorlamakta. Gelißmiß
ülkeler gelece¤e yönelik fosil ve nük-
leer kaynakl� enerji üretim projele-
rinden vazgeçerek yenilenebilir ener-
ji kaynaklar�na yönelmekteler.

Alternatif enerjiler konusunda, bu
do¤rultuda Türkiye�de önemli bir
ad�m at�ld�.  Dyesol ile Türkiye�deki
Nesli Þirketi aras�nda ön mutabakat
anlaßmas� imzaland�.  Dyesol, Nesli
Þirketi için Türkiye�de bir DSC (Dye

Solar Cell � Güneß Boya Pili) üretim
tesisi kurulmas�n�n yollar�n� araßt�ra-
cak. DSC teknolojisi, al�ß�lageldik
caml� güneß enerjisi teknolojisinin
yerine Güneß Boya Pilleri kullanarak
her binay� kendi elektri¤ini üretebi-
len bir santrale dönüßtürecek po-
tansiyele sahip. Binalar�n ön yüzey
duvar�n� DSC teknolojiyle yap�l�p, bi-
nan�n kendi elektri¤ini üretmesi sa¤-
lan�yor. 

DSC Teknolojisini, Nesli Þirketi Ge-
nel Müdürü M. Ünal Kazak, Elektro-
nik Vadisi dergisine anlatt�.

ELEKTRON�K VAD�S�: Türkiye�de
bu tip bir enerji üretim tesisi kurula-
bilir mi? 

M. ÜNAL KAZAK: Dyesol firma-
s� ile yapt�¤�m�z anlaßma gere¤ince, fi-
zibilite çal�ßmalar� baßlad�. Þu ana ka-
dar gelinen noktada herßey olumlu.
Zaten, "fizibilite" çal�ßmalar�n�n ama-
c�, "uygunluk"la beraber bu teknolo-
jinin transferinin ülkemize uyarlan-
mas� da ele al�n�yor. Mesela, ülkemiz-
deki güneß �ß�n�m�n�n söylenenden
çok daha yukar�larda oldu¤u, uydu
raporlar�yla da tespit edildi. Biz Tür-
kiye�de enerji üretmek için yola ç�k-
m�yoruz, sizin kendi ihtiyac�n�z olan
enerjiyi kendinizin üretebilmesi için
gerekli olan güneß pillerini üretmeyi
hedefliyoruz. Dünya devlerini geride
b�rakacak teknolojiyi patentleriyle ve
lisanslar�yla alm�ß bulunuyoruz. Gü-
neß fakiri Hollanda, Almanya gibi ül-
keler bile bu teknolojiden son dere-
ce yayg�n olarak yararlan�rken, her
defas�nda "Güneßimizin bollu¤undan"
bahseden bizler neden kullanm�yo-
ruz? S�cak Su Güneß kolektörlerinde
Dünya dördüncüsüyüz. Demek ki
Güneßten yana bir s�k�nt�m�z yok. 

ELEKTRON�K VAD�S�: DSC Tekno-
lojsi�nin çal�ßma prensibini k�saca anla-
tabilir misiniz? 
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Elif BAL
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net kullan�c�lar�na çok say�da kolayl�k
ve avantaj sunuyor. Türkçe karakter-
lerin de kullan�labilmesi, firmalar�n in-
ternet adreslerinde isimlerine herhan-
gi bir de¤ißikli¤e gerek kalmadan yer
verebilmelerini sa¤l�yor. Site sahibi
bireylerse do¤rudan ve daha kolay
bir ßekilde ulaß�l�r hale geliyorlar.
Kullan�c�lar bir arama motoruna ge-
rek duymaks�z�n, do¤rudan ismi ad-
res çubu¤una yazarak, son ek ya da
ön ek olmaks�z�n istedikleri siteye
ulaßabiliyorlar. 

AD�A sistemi, kullan�ld�¤� ülkelerde,
internet kullan�m�n�n artmas�nda, e-ti-
caretin gelißmesinde ve e-devletin
canlanmas�nda önemli bir rol üstleni-
yor. Sistem, ilk olarak uyguland�¤� Gü-
ney Kore�de internetin yay�lmas�na
önemli katk� sa¤lad�. 

ELEKTRON�K VAD�S�: T�A almak iste-
yenlerin neler yapmas� gerekiyor?

KOCAGÖNCÜ: Gerçek ve tüzel
kißiler, gruplar, ßirketler, resmi ve gay-
r� resmi kurulußlar T�A baßvurusunda
bulunabiliyor.Herhangi bir isme T�A
alabilmek için önce sitemize üye ol-
mak gerekiyor. Bir kez üye olduktan
sonra istenen zamanda, istenen say�da
kay�t yapt�rmak, bu kay�tlar� yönetmek

mümkün. T�A kayd� yapt�rmak iste-
yenlerin www.netpia.com.tr adresli
internet sitemize gelmeleri yeterli. Si-
temizde baßvuruda bulunanlar için ge-
rekli yönlendirmeler yap�l�yor.  

T�A baßvurular�nda herhangi bir belge
istemiyoruz, ancak yönlendirme iste-
nen adresler için "ilk gelen al�r" yakla-
ß�m�n� benimsiyoruz.

ELEKTRON�K VAD�S�: T�A�n�n daha
fazla yayg�nlaßmas� için ne gibi çal�ßma-
lar yürütüyorsunuz?

KOCAGÖNCÜ: T�A�n�n yayg�nlaß-
mas� amac�yla çok cazip indirim kam-
panyalar� düzenliyoruz. Bireysel Kulla-
n�c�, Bireysel Beni Bul ve Meslek T�A�s�
kampanyalar�m�z bunlar aras�nda yer
al�yor. Normalde T�A�lar�n ücreti 70
YTL+KDV�dir. Bireysel Kullan�c� kam-
panyam�zda baßvuru sahibi kendi ad
soyad�ndan olußan kißiselleßtirilmiß
T�A�s�n� hiçbir belge sunmaks�z�n 28
YTL+KDV karß�l�¤�nda alabiliyor. 

Bireysel Beni Bul kampanyam�z da
önemli fiyat avantaj� sunuyor. Kam-
panyam�zda, baßvuru sahipleri kendi
ad soyadlar�n�n sonuna "sitesi", "gün-
cesi", "ailesi", "arßivi", "blog", "blogu",
"web" gibi kategori tamlamas�n� geti-
rerek, 10 YTL karß�l�¤�nda T�A�lar�n�
alabiliyorlar. 

Türkçe �nternet Adresi�nin (T�A)
avantajlar�n� geniß kesimlere yaymak
için gerçekleßtirdi¤imiz en son kam-
panya Meslek T�A�s�. Art�k meslek sa-
hipleri de, mesleki ünvanlar�, ad ve so-
yadlar�ndan olußan T�A�lar�n� 10
YTL�lik abonelik ücreti karß�l�¤�nda ala-

bilecekler. Al�nan T�A�lar bir y�l süre
ile geçerli olacak.

Ayr�ca �nternet Servis Sa¤lay�c�lar� ile
altyap� ortakl�¤�, bilgi teknolojileri ve
�nternet alan�nda kaliteli hizmet anlay�-
ß�n� benimseyen firmalarla iß birli¤i
içinde, bir yandan T�A sisteminin yay-
g�nlaßmas�n� sa¤larken, di¤er yandan
�nternet kullan�c�lar�n�n farkl� kanallar-
dan T�A�lar�n� kaydedebilmesine ola-
nak tan�yoruz. 

Bunlar�n yan� s�ra Türkiye�nin çeßitli il-
lerini kapsayan tan�t�m çal�ßmalar�m�z
da devam ediyor. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Türkçe �nter-
net Adresleri d�ß�nda herhangi bir hiz-
met veriyor musunuz?

KOCAGÖNCÜ: Netpia olarak, in-
ternet kullan�c�lar�na daha fazla avan-
taj sa¤lamaya yönelik çal�ßmalar�m�z�
sürdürüyoruz. Son olarak, PC-Clean
adl� ürünümüzü kullan�c�lar�n hizmeti-
ne sunduk. PC-Clean, bilgisayarlar�,
casus yaz�l�mlar ve reklam yaz�l�mlar�
gibi, zararl� kodlardan koruyan çok
özel bir program. Türkçe olarak bu
tür bir program� ilk biz sunmaktan
mutluyuz. �nternette artan bir tehdit
haline gelen bu kodlara karß� etkin
koruma sa¤lamas�n�n yan� s�ra, içine
entegre edilen T�A Yard�mc�s� saye-
sinde, baßka hiçbir yaz�l�m indirmeye
gerek kalmadan, yüklendi¤i bilgisayar�
T�A ile uyumlu hale de getiriyor. PC-
Clean, www.netpia.com.tr adresi-
mizden ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Yeni ürün ve hizmetlerimizi önümüz-
deki dönemde de sunmaya devam
edece¤iz.  !
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2005 y�l� Ekim ay� itibari ile ülkemiz
internet dünyas�n� önemli bir yeni-
likle tan�ßt�. Türkçe �nternet Adre-
si (T�A), internet adreslerinde
Türkçe karakterlerin kullan�lmas�n�
olanakl� hale getirdi. Böylelikle
Netpia, 1997 y�l�nda gelißtirdi¤i
AD�A (Ana Dilde �nternet Adresi)

sistemi ile dünyada baßlatt�¤� yeni
dönemin kap�lar�n� Türkiye�de de
açm�ß oldu. Sistem, �ngilizce�nin ha-
kim dil oldu¤u internette kullan�c�-
lar�n kendi dilini kullanarak rahatça
dolaßmas�n� sa¤l�yor. Netpia Genel
Müdürü Koray Kocagöncü�den
T�A hakk�nda bilgi ald�k.

ELEKTRON�K VAD�S�: Türkiye
T�A�y� yeterince  tan�yor mu ?

KORAY KOCAGÖNCÜ: Bugüne
kadar sistemin Türkiye�de yeterince
tan�nmas� ve benimsenmesi amac�yla
çeßitli çal�ßmalar, kampanyalar gerçek-
leßtirdik. Altyap� çal�ßmalar�m�z� ta-
mamlad�¤�m�z dönemde öncelikle de-
neme aßamas�yla T�A�n�n tan�t�m�n�
yapt�k. 2005 y�l�n�n A¤ustos ay�nda ön
kay�t dönemimiz baßlad�. Eylül sonu iti-
bariyle de ön kay�tlar�n� yapt�rarak hak
sahipli¤ini belgelerle kan�tlayanlar
T�A�lar�n� almaya baßlad�lar.  

Ön kay�t sürecinin ard�ndan hizmet
aßamas�na geçtik. Bu dönemde ilk beß
ay süresince birçok ticari T�A�y� hak
sahipleri için ay�rd�k. 17 Þubat tarihin-
den itibaren bu T�A�lar� serbest b�ra-
karak "ilk gelen al�r" ilkesini benimse-
dik. Bu dönemde, bas�n bültenleri,
posta ve elektronik postalarla çeßitli
medya kanallar� arac�l�¤� ile kißi ve ku-
rulußlara 17 Þubat itibariyle art�k bel-
ge istenmeden kay�t yap�lmaya baßla-
naca¤�n� duyurduk. Þu anda sadece
kamu kurulußlar� ve akademik kuru-
lußlarla ilgili kay�t taleplerinde resmi
yaz� talep ediyoruz.

ELEKTRON�K VAD�S�: T�A internet
kullan�c�lar�n�n hayat�nda ne de¤ißtiri-
yor? 

KOCAGÖNCÜ: T�A, gerek inter-
net sitesi sahiplerine, gerekse inter-
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Haber Servisi
haber@elektronikvadisi.net

Sistem, �ngilizce�nin

hakim dil oldu¤u

internette

kullan�c�lar�n kendi

dilini kullanarak

rahatça dolaßmas�n�

sa¤l�yor. 

Netpia Genel Müdürü Koray Kocagöncü:

"T�A, internette Türkçe karakterleri 
kullan�l�r hale getiriyor"



ve telefon kullan�m�n�n %70�lere va-
ran oranda ucuzlayaca¤�n� sözlerine
ekledi. 

SUPERONLINE��n WiMAX Forum�
a kat�l�m� konusunda, SUPERONLI-
NE Murahhas Üyesi ve Genel Mü-
dürü Savaß Ünsal "Türkiye�nin öncü
operatörü SUPERONLINE, 2006
ve sonras� için belirledi¤i "Yeni Ne-

sil Komünikasyon
Operatörü" olma
misyonuna paralel
olarak WiMAX ser-
vislerinin ülkemizde
de yayg�nlaßmas�n�
hedefliyor. WiMAX
Forum�a kat�lan ilk
Türk Operatörü ola-
rak, Forum�daki ge-
lißmeleri yak�ndan ta-
kip ederek bu servis-

leri ülkemizde de hayata geçirme
konusunda çal�ßmalar�m�z devam
edecek" dedi.

Intel�in destekledi¤i WiMAX Forum
üyeleri,  WiMAX teknolojisinin
standartlar�n� belirleme, altyap� ve
son kullan�c� cihazlar�n�n gelißtiril-
mesi yönünde ortak çal�ßmalar� da
yürütüyorlar.  !
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SUPERONLINE,  geniß bant kablo-
suz erißimin standartlar�n� belirle-
mek, global kullan�m�n� gelißtirmek
amac�yla kurulan ve bünyesinde
350�den fazla küresel üretici ßirketi
ve operatörü bar�nd�ran WiMAX
Forum�a kat�lan ilk Türk  Operatö-
rü oldu. 

2007 ve sonras�nda PC/Notebook-
lar�n ve kablosuz mobil telefonlar�n
WiMAX "chip"leri ile üretilmesi ve
son kullan�c�n�n geniß bant erißime
istedi¤i her yerden daha h�zl�, daha
ekonomik internet, ses ve multi-
medya hizmetlerini almas�n� sa¤la-
mak amac�yla olußturulan WiMAX
Forum, olußturaca¤� standartlarla

geniß bant erißim sektörünün geliß-
mesini ve  kablosuz geniß bant eri-
ßim kullan�m�n�n h�zla yayg�nlaßmas�-
n� da hedefliyor.

Superonline Genel Müdürü Savaß
Ünsal Wimax teknolojisiyle ilgili
olarak, bu teknoloji sayesinde tüm
dünyada 2010 y�l�na kadar kullan�c�
say�s�n�n yaklaß�k  23 milyon kißi ola-
ca¤�n� ifade etti. 1 Þubat 2006 itiba-
riyle Telekomünikasyon Kuru-
mu�ndan kullan�m izninin al�nd�¤�n�
belirten Ünsal, Wimax teknolojisi-
nin hayat�m�za girmesiyle internet
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SUPERONL�NE, WiMAX 
Forum�a kat�lan ilk Türk  Operatörü oldu

Haber Merkezi
haber@elektronikvadisi.net 

Superonline 
Superonline 1995 y�l�nda Çukurova Holding bünyesinde kuruldu.�nternet
ve Ses Hizmetleri kapsam�nda 300,000 bireysel ve 5500 kurumsal müß-
terisi  ile Türkiye�nin lider "Yeni Nesil Komünikasyon Operatörü" dür.

Superonline 2000 y�l�nda Roma�da yap�lan ISP Forum�unda "Avrupa�n�n En
�yi Bireysel ISS"i ve "Gelißmekte olan pazarlar içerisinde En �yi ISS" olarak
ödüllendirildi.

Ocak 2004�te ses tekelinin kalkmas�yla pazarda konumlanan yeni nesil
komünikasyon operatörleri aras�nda öncelikli yerini alan Superonline,
gelißmiß altyap�s� ve kaliteli hizmet anlay�ß� ile kurumsal müßterilerinin
rekabetçi gücünü artt�rmay�, bireysel kullan�c�lar�n hayat�n� kolaylaßt�rmay�
hedeflemektedir.  

www.superonline.com 

Superonline Genel

Müdürü Savaß Ünsal

Wimax teknolojisiyle

ilgili olarak, bu teknoloji

sayesinde tüm dünyada

2010 y�l�na kadar 

kullan�c� say�s�n�n

yaklaß�k  23 milyon kißi

olaca¤�n� ifade etti. 

WiMAX Teknolojisi
Daha önce dar kapsama alanlar�nda kablosuz internet teknolojisi olarak or-
taya ç�kan WiFi (802.11b) teknolojisinin gelißtirilmesi ile ortaya ç�kan Wi-
MAX (802.16) teknolojisinde, 3.5Ghz frekans band� kullan�larak, 10 megabit
ve daha yüksek data transfer h�z�na erißmenin yan�nda, kapsama alan�n�n 3-15
km�ye kadar ç�kabilmesi mümkün. WiMAX��n bu özellikleri sayesinde, daha
önce GSM teknolojisinin  telefon hatlar�na karß� h�zla üstünlük sa¤lamas�na
benzer bir ßekilde, WiMAX teknolojisinin de hem sabit hatlarla  hem de
GSM operatörleri taraf�ndan verilen, internet ve ses hizmetlerini daha h�zl�
ve ekonomik olarak sa¤lamas� sonucu telekom sektöründe yeni bir ça¤ baß-
lataca¤� bekleniyor.

Telekomünikasyon Kurumu�nun da 2006 iß plan� içine ald�¤� WiMAX tek-
nolojisinin lisanslanmas� konusunda önemli engel ise  WiMAX için tahsis
edilmesi beklenen 3.5Ghz frekans band�n�n Türk Telekom taraf�ndan bo-
ßalt�lmamas�. 

WiMAX Forum 
IEEE�nin (Institute of Electrical and Electronics Engineers � Elektrik ve Elekt-
ronik Mühendisleri Enstitüsü) 802.16 standard�n� destekleyen firmalar 2003
y�l�nda bir araya gelerek WiMAX Forum�u kurdular. WiMAX Forum
350�den fazla küresel ßirketi bünyesinde bar�nd�r�yor (�ntel, Alvarion, BT,
Samsung, Nokia, Ericsson, Huawei, Cisco, Nortel, Motorola, Marconi,  NEC,
Superonline, vb.) 

Ürünlerini birbirleriyle ortak kullan�ma açan ve standard� kabullenen endüst-
ri liderlerinden olußan forumun temel ilkeleri IEEE 802.16 standard�n� belir-
lemek; standard�n kullan�m�n� teßvik etmek ve desteklemek; teknolojinin kul-
lan�ld�¤� ekipmanlar�n sertifikasyonu; ve kablosuz geniß band�n erißimin yayg�n
kullan�m�n� desteklemek olarak s�ralanabilir. 

www.wimaxforum.org



UDEA'n�n misyonu devaml� olarak
daha yüksek teknoloji ve kalitede
ürün ve hizmet üretimidir. 

Ürünleri aras�nda ISM band�nda çal�-
ßan RF Receiver, Transmitter ve
Transceiver Modülleri, Oto Alarm
ve Aksesuarlar� ve Profesyonel Kab-
losuz ürünler (Kablosuz Takip / Ça¤-
r� sistemi vb.) bulunmaktad�r. 

Standard modüller d�ß�nda özel proje-
ler kapsam�nda de¤erlendirdi¤i sistem
entegrasyon çal�ßmalar� da yapmakta-
d�r. Bunlara örnek olarak; Uzaktan
Anahtars�z Giriß sistemleri, Alarm ve
Güvenlik sistemleri, SCADA ve tele-
metri sistemleri, Endüstriyel Otomas-
yon ve Kablosuz Sensör uygulamalar�
gösterilebilir. UDEA ürünlerinin uygu-
lamalar�n�za veya sistemlerinize daha
h�zl� entegrasyonu için gerekli dan�ß-
manl�k, e¤itim ve mühendislik hizmet-
lerini de sa¤lamaktad�r.

UDEA, RFID ve elektronik ürün
kodlamas� (EPC) konular�nda yapt�-
¤� tasar�mlar neticesinde sundu¤u
ürün ve hizmet ile RF teknolojile-
rindeki öncü kuruluß misyonunu
gerçekleßtirmißtir. Bu teknolojiyi ta-
lep eden ißletmelerde çok farkl� ge-
reksinimler mevcuttur. Bu gereksi-
nimler için mevcut ürünlerin stan-
dart kullan�m� ço¤u kez mümkün
de¤ildir. Kurulacak sistemi verimli
hale getirmek için bir tak�m mühen-
dislik çal�ßmalar� yapmak gerekir.
Profesyonel mühendislik hizmetleri;
bu teknolojiyi uygulamalar�n�za ko-
layca entegre edebilmenizi sa¤laya-
cak ßekilde dan�ßmanl�k, e¤itim, ya-
z�l�m deste¤i, özel tasar�m ve tasa-
r�m deste¤i kalemlerini içerir. 

Kablosuz Network Uygula-

malar� 

Udea'n�n üretmekte oldu¤u modüller
kullan�larak WPAN'dan WWAN'a
kadar de¤ißik network uygulamalar�
yap�labilir. AMR (Automatic Meter
Reading), Ak�ll� Ev, Ak�ll� Durak, Fab-
rika Otomasyonu uygulama örnekle-
rinden bir kaç�d�r.

UDEA ELEKTRON�K�te 
YÜKSEK TEKNOLOJ� YÜKSEK KAL�TE
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UDEA merkezi Ankara'da bulunan
ve 1999 y�l�nda dünya genelinde
müßteri portföyüne RF ve kablosuz
teknolojiler konusunda ürün ve hiz-
met sa¤lamak amac�yla kurulmuß
olan bir özel ßirkettir. 

UDEA, RFID ve 
elektronik ürün 
kodlamas� (EPC) 
konular�nda yapt�¤�
tasar�mlar neticesinde
sundu¤u ürün ve 
hizmet ile RF 
teknolojilerindeki 
öncü kuruluß 
misyonunu
gerçekleßtiriyor. 
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RFID, WiMax, Wireless LAN,  Security,  Telemetry,  Military,
Satcom and Space, Fixed Ratio Access, Cellular

European Antennas Ltd., Lambda House, Cheveley, Newmarket, Suffolk CB8 9RG, England
Tel : +44 1638 732177,  Fax +44 1638 731999  E-mail : sales@european-antenns.co.uk

www.european-antennas.co.uk

European Antennas Ltd. firmas�,
250 MHz�ten 40 GHz�e kadar
olan frekans aral�¤�nda özel
mikrodalga anten tasar�m� ve
imalat� yapmaktad�r.



Türkiye�de e¤itim 
sektöründe bir ilk:
Gençlerin gelißim ça¤lar�n�n büyük bir
bölümünü geçirdikleri okullar� daha
güvenli hale getirmek için Politeknik
Elektronik okul otomasyon sistemi ile
köklü bir çözüm sunuyor. �zmir Çaka-
bey Okullar��nda da kullan�lmaya baß-
layan  ak�ll� kart sistemi, veli ve ö¤ren-
cilerin hizmetine sunuldu.

Al�ßveriß  parmak izi 
veya sadece ak�ll� kartla
yap�labiliyor
Sabah okula gelen ö¤renci, ö¤retmen
ve personel okula girmeden önce gi-
rißte bulunan parmak izi ve ak�ll� kart
okuyuculu girißlerden geçiyor. Böyle-
likle okula yabanc�lar�n girmesi denet-
lenmiß ve engellenmiß oluyor. Bunun
d�ß�nda, ö¤renciler okul içinde kantin,
k�rtasiye gibi al�ßveriß noktalar�nda
yapt�klar� harcamalar� sadece parmak
izi veya sadece kart  kullanarak ger-
çekleßtiriyorlar. Ö¤renciyi an�nda ta-
n�yan ak�ll� kart sistemi, harcamay�
velilerin daha önceden nakit ya da in-
ternetten kredi kart� ile harçl�k ola-
rak sisteme yat�rd�¤� tutardan düßü-
yor. Böylelikle ö¤rencinin okul s�n�r-
lar� içinde nakit para taß�mas�na gerek
kalm�yor. Ak�ll� kart sayesinde ö¤ren-
ci velinin tan�mlad�¤� günlük harçl�k li-
mitini geçemiyor. �nternet üzerinden
de izlenebilen ödeme sistemi ile iste-
yen veliler çocuklar�n�n al�ßverißlerini
yak�ndan takip edebiliyor. Hatta veli-

ler öngördü¤ü baz� ürün gruplar�n�n
çocu¤una sat�ß�n� k�s�tlayabiliyor. Ör-
ne¤in, çocu¤unun asitli içecekleri tü-
ketmesini istemeyen veli internet
üzerinden yapaca¤� ayar ile çocu¤u-
nun okulda kola içmesini engelleyebi-
liyor. Özellikle diyabet, besin alerjisi
gibi rahats�zl�klar� olan çocuklar�n ve-
lileri için sistemin bu özelli¤i büyük
fayda sa¤l�yor.

�nternetten çocu¤unuzun ne
yedi¤ini izleyebiliyorsunuz
Ö¤rencilerin yemekhaneye giriß-ç�-
k�ß� yine ak�ll� kart sistemi ile takip
ediliyor. Bu sayede sistemi internet
üzerinden izleyen veliler dilerlerse,
çocuklar�n�n gün içinde okul yemek-
hanesine gidip gitmedi¤ini, saat kaç-

ta ve ne yedi¤ini görebiliyor, çocuk-
lar�n�n ö¤ün atlamad�¤�ndan da emin
olabiliyorlar.

Ak�ll� kartlar, kampüste günlük yaßa-
m� sistemli bir hale getirmeyi ve her
türlü bilgiye mümkün oldu¤unca
ulaß�lmas�n� sa¤l�yor. Üzerinde her
ö¤renci için ayr� bir dijital kod bulu-
nan ak�ll� kartlar sayesinde, ö¤renci-
ler okulun de¤ißik yerlerinde bulu-
nan okuyucularla, farkl� bilgilere sis-
temli ve h�zl� bir ßekilde ulaßabiliyor. 

Ak�ll� kart uygulamas�, Türkiye�de
e¤itim sektöründe bir ilk. Güvenli-
¤in gittikçe önem kazand�¤� günü-
müzde ileri teknoloji kullan�larak
gelißtirilen bu tip sistemler daha da
yayg�nlaßacak. !
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OKUL OTOMASYON 

(AKILLI KART S�STEM�) Haber Merkezi
haber@elektronikvadisi.net
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aßanacak herhangi bir afette
meydana gelebilecek her türlü
maddi ve manevi zarar� en aza

indirmek, yönetim birimlerinin organi-
zasyonunu sa¤lamak, görevli persone-
li e¤itmek  amac�yla �Afet Yönetim Sis-
temleri�ne ihtiyaç duyuluyor. 1988 y�-
l�nda �ngiltere�de, bombal� sald�r� so-
nucunda yaßanan uçak kazas�ndan bu
yana dünya çap�nda Afet Yönetimi ile
ilgili daha h�zl� çal�ß�l�yor. Türkiye�de
ise, bu konuda ETC-IS A.Þ. (Environ-
mental Tecnonics Corporation Infor-
mation Systems) son derece baßar�l�
çal�ßmalar yürütüyor. Türk- Amerikan
ortak girißimi sonucunda kurulan ETC
IS, Afet Yönetimi ve Acil Durum Yö-
netimi Bilgi Sistemleri alan�nda faaliyet
gösteriyor.

ETC IS Genel Müdürü Hüsnü Onuß,
afet s�ras�nda kaynaklar�n do¤ru ve za-

man�nda  kullan�lmas�n�, kar�ß�kl�klar�n
önlenmesini sa¤layacak web tabanl�
bir çözüm sunduklar�n� ifade ediyor.
Afetlerin kaç�n�lmaz oldu¤unu belirten
Onuß; "Afetlere ne kadar iyi haz�rla-
n�rsan�z, afetten o kadar  az zarar gö-
rürsünüz" diyor.

Kurumlara ve �llere Yönelik
Afet Yönetim Sistemleri  

AR-GE  çal�ßmalar�na 2000�li y�llarda
baßlan�lan ALESTA ve ADUYB�S ku-
rumlara ve illere sunulan farkl� yöne-
tim bilgi sistemleri aras�nda yer al�yor.
Hüsnü Onuß, ALESTA ve ADUY-
B�S�in sundu¤u çözümler hakk�nda
ßunlar� söylüyor:

"ALESTA, her seviyeden kuruma yö-
nelik haz�rlanan Kurumsal Afet ve Acil
Durum Yönetim Yaz�l�m�d�r.  Planla-
ma, kriz yönetimi ve de¤erlendirme

hasar gi-
d e r m e
paketle-
r i n d e n
o l u ß a n
A L E S -
TA, di-
n a m i k
senaryo-
lar yara-
t�lmas�na
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ile Afetler 
Kontrol Alt�nda

Kibar BÖLÜCEK
kibar.bolucek@elektronikvadisi.net

imkan sa¤layarak kullan�c�lara acil du-
rum haz�rl�k sürecinde yol gösterici-
dir. Karar destek özellikleri sayesinde
acil durumlar meydana geldi¤inde, ola-
ya müdahale etmesi gereken kißilerin
h�zl� ve do¤ru kararlar almalar�na yar-
d�mc� oluyor. ADUYB�S ise, valiliklere
ve belediyelere yönelik sundu¤umuz
çözümleri kaps�yor. Bu sistemle, il ça-
p�nda kullan�lacak kaynaklar önceden
belirlenerek, afetlerde gerekli bilgile-
re, araçlara ve kißilere kolayca ulaß�l-
mas� sa¤lan�yor."

ADMS ile E¤itim Veriliyor 
ADMS ( Advenced Management Si-
mulator- �leri Afet  Yönetim Simülatö-
rü) hakk�nda da bilgi veren Onuß, bu
sistemle gerçek olaylarda yaßanacak
tecrübelerin sanal ortamda yarat�la-
rak, afeti yönetecek  ekiplere e¤itim
olana¤� sunduklar�n� vurgulad�.  ADMS
kullan�larak do¤al afet, yang�n, patlama,
uçak kazas�, terörist eylemler gibi çok
de¤ißik senaryolarla planlama, e¤itim,
test olanaklar� sa¤lan�yor. Örne¤in ya-
ßanacak bir yang�na nas�l müdahale
edilece¤i ve yönetilece¤i, ne kadar su
ve köpük kullan�laca¤� olay yaßanma-
dan tespit ediliyor. Benzer bir olay ya-
ßand�¤�nda ise, elde edilen verilere gö-
re müdahale edilebiliyor. Böylece
zarar en aza indiriliyor. !

Simülatörlerimiz Birçok Ülkede Kullan�l�yor
ETC Türkiye olarak askeri havac�l�kta kullan�lan simülatörlerin
yaz�l�mlar�n� da ürettiklerini kaydeden Onuß, sözlerine ßöyle
devam ediyor:

"Fizyolojik E¤itim Simülatörleri, Uçuß Simülatörleri, pilot
E¤itim Sistemleri gibi Amerika�da üretilen simülatörlerin
yaz�l�mlar�n�, mekanik, elektronik ve elektrik dizaynlar�n� OD-
TÜ Teknokent�teki ofisimizde gerçekleßtiriyoruz. Japonya,
Malezya, Çin, ABD ve �ngiltere gibi birçok ülkeye de yaz�l�m
hizmeti ihraç ediyoruz."

www.elektronikvadisi.net�e üye olunuz
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Özmeta Elektronik, 1998 y�l�nda
Anafartalar Caddesi Konya Sokak
Ulus Ankara�da kuruldu. Özmeta
Elektronik Genel Müdürü Tahsin Ke-
ser firmalar�n�n seslendirme cihazlar�
imalat� üzerinde faaliyet gösterdi¤ini
kaydetti. Yapm�ß oldu¤u imalatlar ve
farkl� marka cihazlar�n bak�m ve ona-
r�mlar� sonucunda gelißen teknolojiyi
yak�ndan takip ettiklerini belirten Ke-
ser, kendilerini sürekli gelißtirdikleri-
ni ve firma kalitesini yükseltmeye ça-
l�ßt�klar�n� belirtti. 

Firmalar�n�n gelißim süreci içerisin-
de, üretim kapasitesini artt�rmak
amac�yla imalat departman�n� Ana-
fartalar Caddesi Þan Sokak Þan
Apt. No : 5 � 6 Ulus adresine taß�-
d�klar�n� anlatan Keser, böylelikle
artan piyasa taleplerine daha rahat
cevap verebildiklerini, üretim kali-
tesini daha üst seviyelere taß�d�kla-
r�n� belirtti. 

Keser, müßterilerin memnuniyetini
sa¤lamak için ISO 9001-2000 Kalite
Belgesini, TSE Hizmet Yeri Yeterli-
lik Belgesi ve Sanayi ve Ticaret Ba-
kanl�¤� Sat�ß Sonras� Hizmetleri Ye-
terlilik Belgesi ile Marka Tescil Bel-
gesi ald�klar�n� kaydederek, müßteri-
lerinin güven ve sevgisine lay�k ol-
maya çal�ßt�klar�n� ifade etti.

Türkiye genelinde yay�lan bayilikleri

ile müßterilerine daha kaliteli, daha

güvenli hizmet sunmaya çal�ßt�klar�-

n� kaydeden Keser, sözlerine ßöyle

devam etti:

"Müßterilerimiz, firmam�z�n proje-

lendirme bölümündeki deneyimli

elemanlar�m�za sunduklar� farkl�

projelerle hem firmam�za farkl� de-

neyimler kazand�rmaktalar hem de

kendi özel imalatlar�na kavußmuß ol-

maktad�rlar. Firmam�z ve e¤itimli

teknik ekibimiz, Türkiye geneline

yay�lan bayilikleri ile müßterilerimi-

ze daha kaliteli ve daha güvenli bir

hizmet sunmak için çal�ßmaktad�r."

Keser, ürünlerinin; okul, hastane,

otel, dü¤ün salonu, konferans salon-

lar�, belediye, market, cami v.b. yer-

lerin seslendirilmesi ißlerinde kulla-

n�ld�¤�n� sözlerine ekledi. 
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Seslendirme cihazlar� imalat� üzerine 
çal�ßan bir firma: Özmeta Elektronik 

Özmeta Ürünlerin Model ve Özellikleri
WEST SOUND TKS 800 EQ  2 x 400 W. + 150 W. 10 Kanal 8 kanal mono 2 kanal stereo Digital Echo - Reverb
- Vu meter - Active monitor - Mix in - Rec Out � Relay � Protection Powered Mixer.

WEST SOUND TKS 700 ER  2 x 350 W. 8 Kanal Digital Echo - Reverb � Vu meter Mix in � Rec out � Relay �
Protection Powered Mixer.

WEST SOUND TKS 700 E  2 x 350 W. 8 Kanal Digital Echo - Vu meter � Mix in Rec out � Relay � Protection
Powered Mixer.

WEST SOUND TKS 500 ER  2 x 250 W. 8 Kanal Digital Echo - Reverb � Vu meter Mix in � Rec out � Relay �
Protection Powered Mixer.

WEST SOUND TKS 500 E  2 x 250 W. 8 Kanal Digital Echo - Vu meter � Mix in Rec out � Relay � Protection
Powered Mixer.

WEST SOUND TKS 300 Z  300 W. 4 Kanal � 4 Bölge seçicili - Relay � Protection Powered Mixer.

WEST SOUND TKS 300 E  300 W. 6 Kanal � Digital Echo - Relay � Protection Powered Mixer.

WEST SOUND TKS 300  300 W. 6 Kanal � Relay � Protection Powered Mixer.

WEST SOUND TKS 250 E  250 W. 4 Kanal � Digital Echo - Relay � Protection Powered Mixer.

WEST SOUND TKS 250  250 W. 4 Kanal � Relay � Protection Powered Mixer.

WEST SOUND TKS 100  100 W. 4 Kanal � Relay � Protection Powered Mixer.

WEST SOUND TKS 1280 E  2 x 40 W. 3 Kanal � Digital Echo � 12 V. Çanta Powered Mixer.

WEST SOUND TKS 700 P  2 x 350 W. Vu meter - Relay � Protection Power.

WEST SOUND TKS 500 P  2 x 250 W. Vu meter - Relay � Protection Power.

WEST SOUND TKS 250 P  250 W. Vu meter - Relay � Protection Power.

WEST SOUND TKS MIX 06  6 Kanal Deck Mixer.

WEST SOUND TKS INV 1000 12 V / 24 V Invertör.

WEST SOUND ZONE CONTROL 4 Kanal dan istenildi¤i kanala kadar Bölge Seçici.

Müßterilerinin 

güven ve 

sevgisine 

lay�k olmaya

çal�ßt�klar�n� 

ifade etti.
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usya ve Do¤u Avrupa�n�n tama-
m�nda faaliyette bulunan Micro-
dis Elektronik, Türkiye'nin de

elektronik malzeme ihtiyac�n� karß�la-
yan önemli isimlerden biri. Merkezi �s-
viçre�de bulunan firma kulland�¤� yaz�-
l�m sayesinde üretici firmalar�n stokla-
r�n� online olarak görebilmekte, sipariß
ve tekliflere h�zl� bir ßekilde cevap ve-
rebilmekte. A¤�rl�kl� olarak elektronik
komponent tedarikçili¤i yan� s�ra uz-
man elektronik mühendisleri arac�l�¤�
ile GPS, GPRS, RFID teknolojileri ala-
n�nda AR-GE yapan firmalara ve kuru-
lußlara teknik destek veriyor.

Bir çok firman�n Türkiye temsilcili¤ini
de yapan Microdis, RFID (Radyo fre-
kans� ile tan�mlama) teknolojileri ala-
n�nda da Texas Instruments�in Orta-
do¤u temsilcili¤ini yürütüyor. Micro-
dis Genel Müdürü Arif �zzet Sar�taß,
RFID'nin Türkiye�de k�sa bir süre son-
ra her sektörde barkot�un yerini ala-
rak kullan�lmaya baßlayaca¤�n� söyledi.
Sar�taß RFID teknolojileriyle ilgili ola-
rak ßu bilgileri verdi: "�ki y�ld�r RFID
konusunda çal�ßmalar�m�z� sürdürüyo-
ruz. Vestel ile birlikte yürütülen proje
sonucunda Vestel�in konteyner istas-
yonlar�nda yaklaß�k 4000 adet kontey-
ner RFID ile takip ediliyor. Alanda kaç
adet konteyner oldu¤u, bunlar�n nere-
lerde bulundu¤u ve içlerinde neler ol-
du¤u gibi bilgiler sistem taraf�ndan ko-
layca elde ediliyor. RFID'nin sa¤lad�¤�
en büyük kolayl�k ise, verilere en k�sa
zamanda ulaß�lmas�. Temsilcisi oldu¤u-
muz bir firma tekstil alan�nda RFID
kullan�m� ile ilgili çal�ßmalara devam

ediyor. Bu proje sonunda suya daya-
n�kl� RFID'ler üretilecek. Yurt d�ß�nda
Levis ülkemizde ise, Lacoste ürünle-
rinde RFID teknolojisini kullan�yor.
RFID konusunda beraber çal�ßt�¤�m�z
sistem ortaklar�m�z var, biz teknik
destek veriyoruz, onlar da yaz�l�m ha-
z�rl�yorlar."

"Araçlar Web�ten Takip
Edilebilecek"

Yaz�l�m�n� kendi yaz�l�m grubu ile geliß-
tirdikleri araç takip sistemleriyle ol-
dukça iddial� olduklar�n� söyleyen Arif
�zzet Sar�taß, sözlerine ßöyle devam
etti: "Gelißtirdi¤imiz araç takip sistem-
leri sayesinde bir ay gibi k�sa bir süre
sonunda web yaz�l�m�n� da kullan�ma
aç�lacak. �steyen herkes ßifresi ile araç-
lar�n� web�ten takip edebilecek.

Bu sistem sayesinde arac�n bütün da-
talar�na ulaß�labilecek. Araçlara s�cak-
l�k, alarm gibi farkl� ißlevde sensörler
tak�labilecek. Böylece s�cakl�k de¤erle-
ri, benzin tüketimi sistem taraf�ndan
rahatl�kla kontrol edilecek. Tehlike

an�nda izleme merkezine alarm gön-
derilecek Sar�taß, ayr�ca Meteoroloji
verilerinin GPRS üzerinden aktar�la-
rak bir merkezde topland�¤�n� ve de-
¤erlendirildi¤ini aktard�.

AR-GE Çal�ßmalar�
Elektronik malzeme sat�ß�n�n yan� s�ra
AR-GE çal�ßmalar� da yapt�klar�n� be-
lirten �zzet Sar�taß, özellikle savunma
sanayine yönelik projeler yürüttükle-
rini söyledi. Sar�taß, bu konuda ßu bil-
gileri verdi: "AR-GE aßamas�nda üze-
rinde çal�ßt�¤�m�z bomba detektörleri-
miz var. Bu dedektör her türlü Bom-
bay� tespit edecek. Dedektörün pro-
totipi iki üç aya kadar ç�kacak. Çal�ß-
malar�m�z yo¤un bir ßekilde devam
ediyor"

"Ürünlerimize Müßteri
ihtiyaçlar�na Göre Yön

Veriyoruz"
Genel Müdür Sar�taß, müßterilerin ih-
tiyaçlar�n� karß�lamak için geniß bir da-
tabank kurduklar�n� belirterek, Avru-
pa�n�n en büyük veri bankas�na sahip
olduklar�n� vurguluyor. Dünyan�n her-
hangi bir yerindeki üretici ya da tem-
silcinin stok kay�tlar�na an�nda ulaßarak
müßteri ihtiyaçlar� en k�sa sürede kar-
ß�lan�yor.

Ürünlerine müßteri ihtiyaçlar�na göre
yön verdiklerini belirten Sar�taß; "Müß-
terilerin Microdis�i seçmesinin en
önemli nedeni , teknik destek verme-
miz ve talep edilen ürünleri stok-
layarak ürün teslimat�n� en k�sa
zamanda yapmam�zd�r" dedi. !
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Microdis Genel Müdürü Arif �zzet Sar�taß:

"RFID Türkiye�nin Gelece¤i Olacak"
Haber Merkezi
haber@elektronikvadisi.net

R

ESD (Elektro Statik Deßarj) Nedir?

ken elektronik aletleri korumak mak-
sad�yla antistatik tedbirlerin al�nmas�
gereklidir.

Bütün çal�ßma alanlar�, hassas ve dik-
kat çekici ESD sembol ve ißaretleri ile
korunmal� ve personel alana girmeden
önce ißaretlemeler yap�larak çal�ßma
alan� ESD�den korunmuß olmal�d�r.

Yap�lan ißlemlerde gerekli olan yal�t�m
ve izolasyon, iletkenlerin elektron ak�-
ß�n� engellemek içindir. Böylelikle, bir
anlamda iyonizasyon sistemi sa¤lanm�ß
olur.Personel ve ziyaretçiler çal�ßma
alan� içerisine girerken bileklik veya
topuk band�, eldiven veya parmakl�k
takarak topraklama sa¤lanmal�d�r,
düzenli olarak ESD önlükleri giyil-
melidir.

Silikon içeren temizleyiciler kullan�l-
mal�d�r.Çünkü bu gibi maddeler
izolasyonlu tabakan�n iletkenli¤ini veya
dissipative özelli¤i olan malzemenin
düzgün ißlev görmesini engeller ESD
örtülerini temizlemek için;statik dis-
sipative ve solüsyon içeren ESD�li
temizleyiciler kullan�lmal�d�r. !

�nsanlar ortamdaki nem miktar�na
ba¤l� olarak bir hal�n�n üstünde yürü-
yerek 35.000V elektrostatik gerilim
yüklenebilir. Elektrostatik ßarj�n ani-
den de¤ißimi yani ortamdaki enerji yü-
künün aniden boßalmas� ESD (Elektro
Statik Deßarj) olarak ifade edilir.

Birçok devre eleman�, komponentler,
devreler, ileri teknoloji ürünleri elekt-
rostatik ßarj�n aniden de¤ißimi yüzün-
den onar�lamayacak ar�zalara ve ürü-
nün kalitesinde düßüßlere maruz kal-
maktad�r.

Bilim adamlar� y�llarca ESD�nin meyda-
na getirebilece¤i zararlar� yok etmeye
çal�ßm�ßlard�r.1980�li y�llardan sonra
da çeßitli araç ve gereçler ile bu soru-
na çareler üretmißlerdir.

Yap�lan araßt�rmalarda nemli ortamla-
r�n statik enerji olußumunu önemli öl-
çüde azaltt�¤�n�n saptanmas� sonucun-
da, ortam� nemli k�lmak için iyonizer
cihazlar kullan�lm�ßt�r, ancak bu defada
elektronik malzemeler k�smen koru-

n u r k e n
insanlar-
da as-
t � m ,
bronßit
ve kalp
hasta-
l�kla-

r�na rastlanm�ßt�r. Daha baßka tedbir-
ler düßünülmüß ve antistatik malze-
meler olußturulmußtur. Elektronik
aletleri korumak maksad�yla olußturu-
lan antistatik ekipmanlar h�zl� boßalma
sa¤lamamal�, belli bir alan direnci oluß-
turulmal�d�r ve ani deßarjla insan sa¤l�-
¤�n�n zarara u¤ramamas� maksad� ile,
dereceli olarak iletim ortam� sa¤lan-
mal�d�r. 

ESD�den etkilenen ekipmanlar
nelerdir?

Transistörler, diyotlar, lazer diyotlar�,
elektro-optik cihazlar, hassas film re-
zistörleri, ince ve kal�n film rezistörle-
ri, kapasitörler, farkl� yar� iletkenler,
mikro devreler, hibrid cihazlar, piezo-
elektrik kristalleri ve hatta daha
komplike entegrasyonlu devre cihaz-
lar� olarak görebiliriz.

Elektro statik deßarja karß� al�na-
cak önlemler nelerdir?

Antistatik malzemeler statik elektri¤in
olußmas�n� ve elektronik devre ele-
manlar�n�n zarar görmesini önleyebi-
len malzemelerdir. Binlerce volt yük-

lenen insanlar fark�na varmadan
elektronik aletlere zarar vere-
bilir. Bir elektronik aletin imala-
t�ndan, nakliyesine, paketlenme-

sinden, depolanmas�na, çal�ßt�r�lma-
s�nda kadar ya da tamir devam eder-

Serdar KENEZ
Ser Elektronik Genel Müdür
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ndüstri tasar�mc�lar�n�n, sistem
gelißtirme, elektrik � elektronik,
bilgisayar, makine mühendisleri-

nin ve makine üreticilerini pek çok
yükten kurtarmay� hedefleyen mikro-
modüller, önceden haz�rlanan devre-
lerle kullan�c�lara zaman kazand�r�r-
ken, yaz�l�m�n gelißtirilmesi aßamas�nda
olußabilecek hatalar� da önlüyor.
Elektronik devre modüllerinden olu-
ßan ve özellikle mikroißlemci destekli
devreleri modüler hale getiren yeni
sistem tasar�m yöntemi olan mikro-
modüller, endüstriyel tasar�mlarda
s�kl�kla kullan�lan devrelerden olußu-
yor. 

YD Yaz�l�m�dan Elektronik Mühendisi
Bahad�r Bülbül, bu ürünü elektroni¤i
kolaylaßt�rmak, tasar�mlarda; çizim,
bask�, montaj gibi ayr�nt�larda zaman
kayb�n� önlemek, direk olarak yaz�l�ma
odaklanabilmeyi sa¤lamak amac�yla ge-
lißtirdiklerini söyledi. Bülbül, bu siste-
mi gelißtirmek için, elektronik devre-
leri lego oyunca¤� mant�¤�nda modül-
ler haline dönüßtürdüklerine de¤indi.
Ayr�ca bu modülleri kullanarak tümle-
ßik sistemleri h�zl�ca olußturuldu¤unu
da kaydetti.

Önce ihtiyaçlar 
belirlendi

Bülbül, projeye baß-
lanmadan önce, oluß-
turulacak modüller
konusunda varolan
ihtiyaçlar�n belir-
lendi¤ini vurgula-
yarak, firma ola-
rak bu konuda-
ki çal�ßmalar�n�
ßöyle özetle-
di:

"Belirlenen ihtiyaçlara göre yap�lacak
modüllere karar verildi. Daha sonra
ise bu modüllerin kullan�c�ya sunuß
ßekli üzerinde düßünceler olußturuldu.
Burada amaç modüllerin anlaß�l�r, es-
nek, kullan�ßl� ve estetik olmas�n� sa¤-
lamakt�. Bu düßünceler olußturulduk-
tan sonra gerekli olan teknik çal�ßma-
lara baßland�." 

Mikromodülün ilk olarak temel dev-
releri, modüller halinde sunarak yola
ç�kt�¤�n� ifade eden Bahad�r Bülbül,
"Bunlar herkesin bildi¤i; display, sinyal
dönüßtürücü, motor sürücü, tuß tak�-
m� tarz�nda mikrodenetleyici çevre bi-
rimleridir. Þu anda üzerinde kendi
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Mikromodüller
Elektroni¤i Modüler Hale Dönüßtürüyor

Kibar BÖLÜCEK
kibar.bolucek@elektronikvadisi.net

Mikromodüller, 

önceden haz�rlanan 

devrelerle kullan�c�lara

zaman kazand�r�rken,

yaz�l�m�n gelißtirilmesi

aßamas�nda olußabilecek

hatalar� da önlüyor.

E mikrodenetleyicisi bulunan özel mo-
düller tasarlan�yor. Bu modüller siste-
min belli fonksiyonlar�n� kendi üzerin-
deki program ile gerçekleßtirerek ana
kontrol ünitesinin ißlem yükünü azalt�-
yor" dedi.

Mikromodül�ün en büyük yenili¤i-
nin, elektroni¤i modüler hale getir-
mek oldu¤unu vurgulayan Bülbül,
ürünün avantajlar�n� ve üstünlükleri-
ni de aç�klad�:

"Endüstriyel sistem tasar�mlar�nda
veya robotik, otomasyon gibi uygula-
malarda tasar�mc�n�n ad�m ad�m geliß-
tirme yöntemini kullanabilmesi ve ay-
r�nt�larda tak�lmadan sistemin geneli-
ne yo¤unlaßabilmesi modüler siste-
min en büyük avantajlar� aras�nda bu-
lunuyor. Mikromodül özellikle yerli
makine üreticilerinin elektronik ko-
nusunda yetersiz kald�klar� yerlerde
devreye girerek üreticinin pazarda
rekabet edebilece¤i sistemleri tasar-
lamas�na yard�mc� olmay� hedefliyor.
Mikromodülün bir e¤itim seti olarak
avantajlar� ise, ö¤renciyi s�n�rland�r-
mamas�, daha yarat�c� ve daha ger-
çekçi deneyler yap�labilmesine imkan
vermesidir." !

1. A-Ak�ll� Bina Sistemleri
2. A-Askeri Elektronik
3. A-Aviyonik 
4. A-Bilgisayar-Yaz�c�
5. A-Büro Otomasyonu
6. A-Dijital Foto¤rafç�l�k
7. A-Endüstri-Otomasyon 
8. A-Enerji Sistemleri
9. A-GSM 
10. A-Güvenlik Sistemleri
11. A-Iß�k, Ses ve Görüntü
12. A-�letißim ve A¤ Tekno.
13. A-Jeofizik Sistemler
14. A-Medikal Elektronik
15. A-Meteoroloji Sistemleri
16. A-Optik Sistemler
17. A-So¤utma,Is�tma,Havaland�rma
18. A-Teknolojik Ürünler
19. A-Telekomünikasyon
20. A-Uydu Sistemeri
21. A-Yang�n Sistemleri
22. B-Ayd�nlatma 
23. B-Barcod,Etiket,Marka
24. B-Elektronik Tasar�m 
25. B-Endüstriyel PC ve PLC
26. B-Endüstriyel Ürünler
27. B-Kablolar
28. B-Kart Tamiri
29. B-Kaynak ve Lehim
30. B-Kesintisiz Güç K.
31. B-Kontrol Kartlar�
32. B-Motor ve Sürücüler
33. B-Ölçü Tart� Cihazlar�
34. B-Paratoner
35. B-Ses ve Data Kay�t 
36. B-Simultane Sistemler
37. B-Test Chamber-F�r�n
38. B-Test ve Kalibrasyon
39. B-Test ve Ölçü Aletleri
40. B-Voltaj Regülatörleri
41. C-Anahtarlar-Tuß Tak�mlar�
42. C-Anti-Statik 
43. C-Bask�l� Kart 
44. C-Bobinler
45. C-DC / DC Çeviriciler
46. C-Elektrokimyasallar
47. C-Elektromekanik Ürünler
48. C-EMC
49. C-Fanlar
50. C-Gösterge-Panelmetre
51. C-Güç Kaynaklar�
52. C-Konnektörler
53. C-Pano, Kabinler, Kutu
54. C-Pasif Komponent
55. C-Pil ve Aküler
56. C-Röleler ve selonoidler
57. C-Semiconductor
58. C-Sensörler
59. C-Sigorta ve Dev. Kesiciler
60. C-Temizleme ve Bak�m 
61. C-Trafolar
62. D-Dan�ßmanl�k-E¤itim 
63. D-El Aletleri, Makineler
64. D-Kitap/Dergi
65. Z-Reklam ve PR Þirketleri
66. Z-Sponsor Kurulußlar

www.elektronikvadisi.net 
sitesinde kat�l�mc� olarak yer alabilece¤iniz baßl�klar

www.elektronikvadisi.net�te yer alan Kat�l�mc� Firmalar�n 
her baßl�k alt�nda yay�nlayabilecekleri web sayfalar� :

1. Yer ald�¤� konu baßl�¤� ile ilgili ana sayfa 
2. Haber ve duyurular�n� yay�nlayabilecekleri sayfa 
3. Ürünlerini resimleri ile yay�nlayabilece¤i sayfa 
4. �ß �lanlar�n� verebilece¤i sayfa 
5. Yay�nlar�n� yerleßtirece¤i sayfa 
6. Baßar� Hikayeleri, Tan�t�m ve Reklamlar�n� yay�nlaca¤� sayfa 
7. Referanslar�n� yay�nlayabilece¤i sayfa 
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niversal Hoparlör, Türkiye�nin
ilk ve tek TSE EN ISO 9001 :
2000 Kalite Standart belgesine

sahip hoparlör üreticisidir.

Universal Hoparlör, ürün kalitesi üre-
tim h�z� ve üstün mühendislik kalite-
sinden dolay� Türk Otomotiv Sanayi-
ne ses deste¤i, ses ekipmanlar� ve bu-
na ba¤l� parçalar üreten ve mühendis-
lik deste¤i veren tek Türk firmas�d�r.

Universal, Türkiye�nin Hoparlör, Kab-
lo ve Anten ihtiyac�n� karß�lamak üze-
re kurulmuß, zaman içerisinde tekno-
lojisini devaml� gelißtirerek, kapasitesi-

ni art�rarak kalite düzeyini art�rm�ß;
Türkiye Cumhuriyeti ve baz� yabanc�
kurum ve kurulußlar�n desteklerini al-
m�ßt�r.

Universal, halen baz� yabanc� kuruluß-
lardan teknoloji destekleri görmekte
ve antlaßmalar yapmaktad�r.

Teknoloji konusunda sektörün lider
kurulußu olan Universal, üretim cid-
diyetinden dolay� CNC, yar� ROBOT
ve tam otomatik PNOMATIK üre-
tim sistemleri kullanmaktad�r. Kalite
sistemi dahilinde personeli devaml�
e¤itim görmekte ve e¤itimlere gön-
derilmektedir.

Türk Otomotiv sektörü Universal��n
mühendislik ve ürün gruplar�ndan ya-
rarlanmakta, özel ihtiyaç üretimlerini
kullanmaktad�r.

Universal, Türkiye�nin ve Orta Do-
¤unun en büyük Kalite Kurulußu olan
Türk Standartlar� Enstitüsü taraf�n-
dan TSE EN ISO9001:2000 Kalite
belgesi ile onurland�r�lm�ßt�r.

Universal, milli duygular� ön planda
tutarak üretimine devam etmekte ve
Türk Milli sermayesine her üretici
kuruluß gibi katk�da bulunmaktan
gurur duymaktad�r.  !
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Türkiye�nin Sesine 
Güç Kat�yor

Universal

U

Head Ofice: Kemeralt� Cad. 
Büyük Bal�kl� Han No:3 
Karaköy / �STANBUL / TURKEY
Tel: + 90.212.243 61 94 (Pbx)
Fax: +90.212.244 01 57

Factory
Çuhane Yolu - Kullar
�zmit / TURKEY
Tel: +90.262.349 20 04 (Pbx)
Fax: +90.262.349 35 58
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letißim sistemleri alan�nda hizmet
veren Emesys Elektronik�in gelißtir-
di¤i sistemler, Orta Do¤u�daki has-

tanelerde ve huzurevlerinde merkezi
alarm sistemlerini denetliyor. Katar,
Suudi Arabistan, Irak gibi ülkelerin ya-
n� s�ra, teknolojik aç�dan bu ülkeler-
den ileri seviyede olan Singapur da,
Emesys Elektronik ürünlerini kullan�-
yor. Acil ça¤r�lar�n ve hemßire ça¤r�la-
r�n�n görüntülenmesi ve kontrolünü
de sa¤layan sistemler, Emesys�e iç ve
d�ß pazarda yüzde 55�lik pay kazand�r�-
yor. Kullan�c�n�n istek ve ihtiyaçlar�na
göre ßekil de¤ißtirebilen denetleme
sistemleri, huzurevi ve hastanelerin
özel ihtiyaçlar�na göre yeniden düzen-
lenebiliyor.

Emesys Elektronik Genel Müdürü Ha-
kan Ertan, ça¤r� ve alarmlar�n görün-
tülenmesi ve kontrolünü sa¤layan sis-
temin modern bir a¤ yap�s�na dayand�-
¤�n� ifade ediyor. Kontrol aßamas�nda,
mikroprosesörlerin kullan�ld�¤� sis-
temde, her birim kendi içinde ak�ll�
ünitelerle yönlendiriliyor. Merkezde
ise, sistem daha ak�ll� ünitelerle kont-
rol ediliyor.

"Sistem tüm seviyelerde kulla-
n�ma uygun"

Genel Müdür Ertan, gelißtirdikleri sis-
temin özelliklerini ßöyle aç�kl�yor:

"Temel seviyede baßlad�¤�m�z çal�ßma-
lar�, en yüksek teknolojiye ç�kararak
sektördeki di¤er firmalardan ayr�lmay�
baßard�k. Son derece esnek olan sis-
tem, en basit seviyeden en üst seviye-
ye kadar hiçbir altyap� de¤ißikli¤i yap�l-
madan gelißtirilebiliyor. Örne¤in baßka
hiçbir üniteye ihtiyaç duyulmadan
hemßire ile iletißim kuruluyor, odan�n
ayd�nlatmas� ayarlan�yor, televizyon
kontrol ediliyor. Ayr�ca, yerinde bu-
lunmayan personele ça¤r�lar, al�c�lar
ve SMS yoluyla an�nda ulaß�labiliyor."

"Sistem AR-GE çal�ßmalar�yla 
sürekli yenileniyor"

Projenin AR-GE çal�ßmalar� hakk�nda
da bilgi veren Ertan, "Projeye 2002 y�-
l�nda 60 bin dolarl�k bütçeyle baßlad�k"
diyor. Genel Müdür Hakan Ertan,
üzerinde çal�ßt�klar� ça¤r� merkezi ve
alarm kontrol sistemi projesinin olu-
ßum aßamalar�n� da anlat�yor:

"Projenin ilk aßamas�nda prototipler
üretiliyor. Her türlü parçan�n plastik
kal�p tasar�m� ve üretimi iki y�l içinde
tamamlan�yor.Yaz�l�m,tasar�m, dona-
n�m, sistemin monte edilece¤i plastik
kutular gibi sistemi tamamlayan bütün
bölümler firma taraf�ndan özgün ola-
rak üretiliyor. Projenin üretim mali-
yetleri ßirketin özkaynaklar� taraf�ndan

karß�lan�yor. 2004 y�l�ndan sonra ßir-
ketin gelir elde etmesiyle üretim daha
da artt�r�l�yor. Sisteme her geçen gün
yeni fonksiyonlar kazand�r�l�yor. Özel-
likle sa¤l�k sektöründeki ihtiyaçlara ve
müßteri taleplerine göre sistem sürek-
li olarak yenilenerek gelißtiriliyor."

Ürünün ortaya ç�kmas�yla pazardaki
aç�¤� fark ettiklerini dile getiren Hakan
Ertan, gelißtirdikleri ürünlerle ithal
ürünlerin iç pazardaki yerlerini küçült-
meyi baßard�klar�n� da belirtiyor. Er-
tan, "Hem tasar�m hem de fiyat aç�s�n-
dan ithal ürünleri geride b�rak�yoruz.
�yi ürün ve kaliteyle rekabet ederek,
bu alanda uzmanlaß�p d�ß pazardaki
pay�n� artt�rmay� amaçl�yoruz" diy-
erek, gelecek hedeflerine de¤indi. !
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Genel Müdür Hakan Ertan:

"Dünyan�n ça¤r� ve alarm merkezlerini
Emesys denetleyecek"

Kibar BÖLÜCEK
kibar.bolucek@elektronikvadisi.net
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Dayan�kl� tüketim sektöründe 15 y�ld�r
ticaret yapan Enis Özdemir, teknolojiye
ayak uydurarak, Bart�nl�lar��n karß�s�na
sanal ma¤aza ile ç�kt�. Türkiye�de son y�l-
larda e-ticaret konusunda yaßanan geliß-
melerin kendisini cesaretlendirdi¤ini be-
lirten Özdemir, bilißimden dayan�kl� tü-
ketim mallar�na kadar pek çok ürünü,
www.depo74.com�da pazarl�yor.

Teknobar Bilißim ve Sanal Ma¤aza�n�n
Sahibi Enis Özdemir ile e-ticaret ve sa-
nal ma¤azac�l�k üzerine konußtuk. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Neden sanal
ma¤aza, neden Bart�n?

EN�S ÖZDEM�R: Yaklaß�k 15 y�ld�r ti-
caret yap�yoruz ve dayan�kl� tüketim
sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bu sü-
re zarf�nda ticaret inan�lmaz de¤ißti, ko-
ßullar ve pazar  çok h�zl� hareket halinde
ve entegrasyon inan�lmaz boyutta.

�nsanlar art�k çok çeßidin oldu¤u, arad�¤�
herßeyi bulabilece¤i, fiyatlar�n makul ol-
du¤u büyük iß merkezlerine kaymaya
baßlad�. Büyük ßehirlerde h�zla gelißen
al�ßveriß merkezleri bunun en güzel ka-
n�t�.

Bart�n da ise bunu olußturmam�z imkan-
s�z�Hem alan bulmak ve yaratmak im-
kans�z, hem de insanlar�n buna al�ßmas�
zor k�sa vadede...

Bende e -ticaret ile bunu yapmay� plan-
lad�m. �nsan�m�z�n teknolojiye yak�nl�¤�,
genç nüfus oran�n�n yüksekli¤i ve sanal
al�ßverißin h�zl� bir tempoda gelißmesi
beni cesaretlendirdi. Yaklaß�k 2 y�ld�r e-
ticaret�i izliyor, araßt�r�yor ve böyle bir
ißi planl�yordum.

Çok say�da ürün ve oldukça uygun fiyat-
larla girdim bu iße�

Bu iß büyük ßehirlerde, özellikle �stan-
bul�da inan�lmaz boyutta ve h�zla art�yor.

Bir ara bende �stanbul�da baßlamay� dü-
ßündüm ama sonra karar�mdan vazgeç-
tim. Anadolu�da bu konuda inan�lmaz
boßluk var. Uygun fiyat-güvenlik-çeßit-
sorunsuz teslimat yapanlar baßar�l� ola-
cak Anadolu�da.

Arman K�r�m��n ifadesiyle mor ine¤i ya-
ratma düßüncesiyle baßlad�k bu iße.

ELEKTRON�K VAD�S�: Sanal Ma¤aza
hedeflerinizi ö¤renebilir miyiz?

ÖZDEM�R: Hedefim çok say�da ürün-
le ve cazip fiyatla ilk etapta Bat� Karade-
niz�de baßar�l� olmak. Daha sonraki
ad�mlar� ise bize ißin durumu gösterecek
zamanla.

ELEKTRON�K VAD�S�: Daha çok han-
gi ürünleri sat�yorsunuz?

ÖZDEM�R: Bilißim, dayan�kl� tüketim,
mobilya ßu an baßlang�çta yo¤unlaßt�¤�-
m�z ürünlerimiz. Önümüzdeki süreçte
ürün say�m�z ve farkl� reyonlar�m�z ola-
cak. Beß bin gibi bir çeßit ile devam et-
mek arzusunday�z.

ELEKTRON�K VAD�S�: Farkl� reyonlar
da olaca¤�n� belirtiyorsunuz, neler ola-
cak konuyu biraz daha açabilir misiniz?

ÖZDEM�R: Anadolu�da çok say�da
KOB� olarak  tabir etti¤imiz ißletme var.
Bunlar�n büyük k�sm� hala geleneksel
yöntemlerle sat�yor mallar�n�. Bu yüzden
pazarlama ve sat�ß konusunda s�k�nt�lar�
var. Biz zamanla onlara ulaß�p ürünlerini
bünyemizde pazarlamak istiyoruz. Farkl�
ürünler yakalay�p cazip ßartlarda satma-
y� hedefliyoruz.

ELEKTRON�K VAD�S�: E-ticaret konu-
sunda özellikle güvenlikle ilgili kayg�lar
var insanlar�n kafas�nda. Bu konuda ne
düßünüyorsunuz?

ÖZDEM�R: Evet hakl�s�n�z�Bu do¤ru;
ama inan�n insanlar al�ßveriß yapt�kça al�-
ßacaklar. Düzenli çal�ßan, ürünü zama-

n�nda ve
sorunsuz
t e s l i m
eden fir-
malar öne
ç�kacak.

Ancak ßu-
nun alt�n�
ç i z e r e k
söylemeli-
yim ki   sa-
nal ma¤a-
za l a rdan
al�ßveriß yapmak kredi kart� ile herhangi
bir ißyerinde yetkiliye kart� vermekten
daha güvenli. Bir kere bankalar güvenli
olmayan firmalara onay vermiyorlar sa-
nal pos konusunda. Bizde sistemimizi ssl
sertifikas� ile koruyoruz. Yani müßteri-
nin kart� ile ilgili bilgileri görmüyoruz.
Al�ßveriß yap�ld�¤�nda bilgiler direk ssl va-
s�tas� ile bankaya ulaß�yor. Dünyada kul-
lan�lan ve kabul gören yap� bu.

�nsanlar�n e- ticaret yaparken sitenin gü-
venli¤i konusunda logo görmeleri , buna
dikkat etmeleri önemli. Di¤er önemli
unsur ise teslimat ßartlar� tabiki. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Türkiye�de e-ti-
caret pazar yap�s� nas�l ßu an?

ÖZDEM�R: Pazar inan�lmaz h�zla bü-
yüyor. Özellikle 2003�ten sonra müthiß
bir tempo yakalad� bu iß. Genç nüfus
oran�n�n yüksekli¤i, pc penetrasyon ora-
n�n�n h�zla yükselmesi, insanlar�n al�ßveri-
ße ay�rd�klar� zaman�n azalmas�, arad�¤�n�
bulma iste¤i ve insan�m�z�n teknolojiye
yak�nl�¤� e -ticaret hacminin 1 milyar do-
lar düzeyine gelmesini sa¤lad�. Aç�kças�
zaten tüm bu faktörler sanal ma¤aza
olußturma fikrimi etkiledi. 

Anadolu da yumru¤u ilk vuranlardan ol-
mak istedim�Umar�m baßar�l� olu-
ruz�.  !
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kullan�ls�n, güvenli bir biçimde saklan-
mas� ve iletilmesi ancak etkin güvenlik
tedbirleri ile mümkün oluyor. Bu ba¤-
lamda, misyonunda ve ülküsünde "bil-
gi güvenli¤i" ve "ileri elektronik" baß-
l�klar�na yer veren UEKAE, bilgi gü-
venli¤i konusu a¤�rl�kl� olmak üzere,
elektronik harp, mikroelektronik ve
optoelektronik konular�nda faaliyet
gösteriyor.

Bunun bir sonucu olarak, UEKAE'de
bugüne kadar yurtd�ß�ndan sa¤lanan
her tür bilgi güvenli¤i cihaz�n�n tama-
men milli imkanlarla gelißtirilmesine
yönelik çal�ßmalar yürütülüyor. Bu ça-
l�ßmalar, ülkemizin bilgi güvenli¤ini sa¤-
lamak amac�yla yurtd�ß�na yönlenmesi-
ni tümüyle durdurmuß durumda. UE-
KAE�nin çal�ßmalar� ile, y�llarca yurtd�-
ß�na akan kaynaklar art�k ülke içinde
de¤erlendiriliyor.

Ülkeye Bilgi Güvenli¤i test ve de¤er-
lendirme yeteneklerinin kazand�r�labil-
mesi amac�yla Enstitü bünyesinde dört
temel Test Merkezi bulunuyor.

B�LG� GÜVENL�Ú� 
ÇALIÞMALARI

Test merkezleri d�ß�nda, bilgi güvenli¤i
konusunda çok say�da proje grubu ça-
l�ß�yor. Bu gruplar taraf�ndan, bugüne
kadar ses emniyet cihazlar�, veri krip-
to cihazlar�, ISDN kripto cihazlar�, off-
line kripto cihazlar�, anahtar da¤�t�m
sistemleri, anahtar yükleme cihazlar�,
Milli Aç�k Anahtar Altyap�s� gibi ürün-
ler gelißtirilerek kullan�ma sunulmuß
durumda.

UEKAE, ürünlerini herhangi bir ya-
banc� kurum ya da firma ile lisans an-
laßmas� ya da bilgi transferi yapmaks�-
z�n, tümüyle ulusal olanaklarla gelißtiri-
yor. Yani ürünleri ülkenin yetißtirdi¤i
araßt�rmac�lar tasarl�yor; hem yaz�l�m�-
n� hem donan�m�n� gerçekleßtiriyor;
yerli sanayi de bunlar� üretiyor. Yük-
sek teknoloji içeren ürünleri milli ola-
naklarla gelißtirmenin getirdi¤i en te-
mel avantajlar, temin kolayl�¤�, bak�m-
onar�m kolayl�¤�, güvenlik ve güvenilir-

li¤in yüksekli¤i ki; bu konular özellikle
kripto cihazlar� söz konusu oldu¤unda
çok daha fazla önem kazan�yor.

Mikroelektronik

Yar�iletken Teknolojileri Araßt�rma
Laboratuvar��nda (Y�TAL), tümüyle
özgün bir proses gelißtirilerek bir silis-
yum tümdevre üretim hatt� olußturul-
muß durumda. UEKAE�nin gelißtirdi¤i
bilgi güvenli¤i cihazlar�nda, yine UE-
KAE taraf�ndan gelißtirilen ve üretilen
kripto tüm devreleri kullan�l�yor. Ha-
len 0.7 mikron teknolojisi kullan�l�yor
ve 0.35 mikrona geçiß çal�ßmalar� plan-
lan�yor. 

Optoelektronik

Bu bölümde, serbest hava ortam�n-
da optik haberleßme gerçekleßtiren
cihazlar�n gelißtirilmesi yönünde ça-
l�ßmalar yap�l�yor. Ayr�ca, belgeler-
de sahtecili¤i saptamaya yarayan ci-
hazlar, cam gerilim ölçme cihazlar�,
dokuma tezgahlar�nda kullan�lmak
üzere hata bulma cihazlar� vb. geliß-
tiriliyor. 

Elektronik Harp

UEKAE, 1999 y�l�ndan bu yana, elekt-
ronik harp konusunda da çal�ß�yor. Bu
çal�ßmalar, Enstitü�nün Ankara kolu ta-
raf�ndan sürdürülüyor. 

TEST MERKEZLER�

Enstitü bünyesinde dört Test Merkezi
bulunuyor: Kriptoanaliz Merkezi,
TEMPEST Test Merkezi, Yaz�l�m ve
Donan�m Ortak Kriter Test Merkezi,
Akustik Test Merkezi.

Kriptoanaliz Merkezi

Kriptoanaliz Merkezi�nde, Türk Silahl�
Kuvvetleri�nin envanterindeki kriptog-
rafik donan�m�n güvenlik seviyeleri be-
lirleniyor; yeni cihazlar için algoritma-
lar tasarlan�yor; e¤itim ve dan�ßmanl�k
hizmetleri veriliyor.

Algoritma Test ve De¤erlendirme
Merkezi�nde, kriptografik algoritmala-
r�n test ve de¤erlendirmesi yap�larak
güvenlik dereceleri belirleniyor; ayr�ca
bilgi güvenli¤i cihazlar�nda kullan�lan
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lusal Elektronik ve Kriptoloji
Araßt�rma Enstitüsü�nün (UE-
KAE) geçmißi 1970�lere daya-

n�yor. 1998�e kadar Marmara Araßt�r-
ma Merkezi bünyesinde bulunan Ens-
titü, halen TÜB�TAK Baßkanl�¤��na
ba¤l� olarak çal�ßmalar�n� sürdürüyor.

UEKAE, misyonunu, "bilgi güvenli¤i,
haberleßme ve ileri elektronik alan-
lar�nda Türkiye'nin teknolojik ba-
¤�ms�zl�¤�n� sa¤lamak ve sürdürmek
için nitelikli insan gücü ve uluslarara-
s� düzeyde kabul görmüß altyap�s�
ile, bilimsel ve teknolojik çözümler
üretmek ve uygulamak", ülküsünü
ise "bilgi güvenli¤i, haberleßme ve
ileri elektronik alanlar�nda yeni tek-
nolojilerin gelißtirilmesine öncülük
eden uluslararas� bilim, teknoloji ve
üretim merkezi olmak" biçiminde
belirlemiß durumda. 

Bu amaçla, Enstitü'nün akredite test
ortam ve laboratuvarlar�nda temel ve
uygulamal� araßt�rmalar yap�l�yor ve ih-
tiyaç sahiplerine teknik destek sa¤lan�-
yor. Ayr�ca UEKAE, özel sektör ve
kamu kurulußlar� ile ortak projeler
üretiyor; bu projelere üniversitelerin

de kat�l�m�n� sa¤layarak, bilgi güvenli¤i
ve ileri elektronik teknolojileri alanla-
r�nda ülkemizin ihtiyaçlar�n� karß�lama-
n�n yan�s�ra proje çal�ßmalar� ve lisan-
süstü / doktora çal�ßmalar� ile evrensel
bilime katk�da bulunuyor.

UEKAE, gerek ulusal düzeyde, gerek-
se uluslararas� alanda kazand�¤� baßar�-
lar�n� nitelikli çal�ßanlar�na borçlu bir
kurumumuz. Halen, toplam kadrosu-
nun %86�s� araßt�rma personeli olan
Enstitü�de 4 profesör, 5 doçent ve 24
doktoral� eleman tam zamanl� olarak
görev yap�yor. Genç araßt�rmac�lar,
bir proje yürütücüsünün organizatör-
lü¤ünde proje tabanl� gruplar olußtu-
rarak akademik özgürlük içinde yara-
t�c�l�klar�n� sonuna kadar kullanma ßan-
s�na sahipler.

Gerek UEKAE yönetimi, gerekse çal�-
ßanlar�, Toplam Kaliteye yürekten ina-
n�yor. Bu konudaki çal�ßmalar�n bir so-
nucu olarak Enstitü, ISO 9001-2000,
AQAP-110, AQAP-130 ve AQAP-
150 belgelerini alm�ß; EMI/EMC Test
Merkezi ve Ortak Kriter Test Merke-
zi, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜR-
KAK) taraf�ndan akredite edilmiß du-
rumda. 

ÇALIÞMA ALANLARI

Bilgi ve iletißim teknolojilerinde yaßa-
nan devrim niteli¤inde yenilikler sonu-
cu insanl�¤�n kendisini bilgi ça¤�n� yaßar
buldu¤u günümüzde, bilginin güvenli¤i,
bütünlü¤ü, kayna¤� ve reddedilemezli-
¤i giderek önem kazan�yor. Bilginin, is-
ter askeri isterse ticari amaçlar için
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kriptografik protokol ve algoritmalar,
bu merkez taraf�ndan özgün olarak ta-
sarlan�yor. 

TEMPEST Test Merkezi

TEMPEST Test Merkezi�nde, cihaz se-
viyesinde TEMPEST ve EMI/EMC/
EMS konular�nda askeri ve sivil stan-
dartlara göre testler yap�l�yor; e¤itim
ve dan�ßmanl�k hizmetleri veriliyor.

Yaz�l�m ve Donan�m Ortak 
Kriter Test Merkezi

Yaz�l�m ve Donan�m Ortak Kriter
Test Merkezi�nde, Ortak Kriter
(Common Criteria) ve COMSEC gü-
venlik standartlar�na göre yaz�l�m ve
donan�m ürünleri ile sistemlerin gü-
venlik testleri; gizlilik derecesi taß�yan
bilgi sistemlerinin güvenlik ve risk ana-
lizleri yap�l�yor; sistem tasar�m�, kuru-
lumu, ißletimi ve periyodik güvenlik
testleri yap�l�yor; bilgi sistemlerinde
ortaya ç�kan güvenlik olaylar�na müda-
hale ediliyor; e¤itim ve dan�ßmanl�k
hizmetleri veriliyor.

Akustik Test Merkezi

Akustik Test Merkezi�nde, ses haber-
leßme sistemlerinin Türkçe aç�s�ndan
anlaß�l�rl�k, kalite ve haberleßebilirlik
testleri yap�l�yor. Bu amaçla kurulan
laboratuvarlar RW-TÜV taraf�ndan
sertifikal� olup akustik kar�ßt�rma ile
çeßitli ortam simülasyonlar� alt�nda ses
taban� kaydedilebiliyor.

NATO BAÞARILARI

UEKAE, NATO�da da birçok baßar�ya
imza at�yor:

� NATO ülkeleri aras�nda yap�lan Dar
Bandl� Ses Kodlamas� yar�ßmas�nda
üçüncülük derecesi

� NATO�ya sat�lacak ürünlerde kullan-
mak üzere gelißtirilen iki kripto algo-
ritmas�n�n "tüm gizlilik düzeylerinde
NATO haberleßmesini kriptolamakta
kullan�labilir" onay� almas� 
� 6 adet NATO onayl� ürün
� 1 adet ürünün NATO onay� baßvu-
rusu
� NATO ISDN-BRI ihalesine �ngiltere
ve Almanya ile birlikte davet
� 2004 y�l� içinde UEKAE�de NATO
üyesi ülkelerin kat�ld�¤� TEMPEST ça-
l�ßtay�

KAMU SERT�F�KASYON 
MAKAMI

Son dönemde, özellikle 2004 y�l� ba-
ß�nda Elektronik �mza Kanununun
yay�nlanmas� ile birlikte, elektronik im-
za konusu s�kça tart�ß�l�r oldu. Eylül
2004�te yay�nlanan Baßbakanl�k Genel-
gesi, kamu kurum ve kurulußlar�n�n
ayn� sertifikasyon çat�s� alt�nda toplan-
mas�na yönelik olarak, bir Kamu Ser-
tifikasyon Yap�s��n�n kurularak ißletil-
mesi görevini UEKAE�ye verdi. Bu
konudaki çal�ßmalar Temmuz 2005
itibar� ile tamamlanarak kamu per-
soneline elektronik sertifikalar� da¤�t�l-
maya baßland�. Ayr�nt�l� bilgi için,
http://www.kamusm.gov.tr/

ULUSAL �ÞLET�M S�STEM�
PARDUS

Pardus Ulusal �ßletim Sistemi, UEKAE
bünyesindeki Ulusal Da¤�t�m Projesi
kapsam�nda gelißtiriliyor. Bilißim okur-
yazarl�¤�na sahip bilgisayar kul-
lan�c�lar�n�n temel masaüstü ihtiyaç-
lar�n� hedefliyor; mevcut Linux
da¤�t�mlar�n�n üstün taraflar�n� kavram,
mimari ya da kod olarak kullan�yor;
otonom sisteme evrilebilecek bir
yap�land�rma çerçevesi ve araçlar� ile
kurulum, yap�land�rma ve kullan�m
kolayl�¤� sa¤l�yor. Temelde bir
GNU/Linux da¤�t�m�. Projenin hedef-
leri, yayg�n bir ißletim sistemi da¤�t�m�
olußturmak, bu da¤�t�m� yaßatacak sür-
dürülebilir bir organizasyon kurmak,
bu da¤�t�m ve çevresinde olußacak

aç�k kaynak ekosistemi arac�l�¤� ile öz-
gün teknolojik katk� yaratmak. 

Bu ba¤lamda Pardus Ulusal �ßletim Sis-
temi, tam ve düzgün Türkçe deste¤i
veriyor; görev merkezli ve insan-
temelli modüler bir yap�ya sahip;
kurulumu ve kullan�m� kolay. 

Pardus Ulusal �ßletim Sistemi�nin ilk
olarak 2005 Þubat ay� içinde Çal�ßan
CD olarak kullan�c�lara sunuldu ve
2006 Aral�k ay�nda da Kurulan CD
halindeki 1.0 sürümünün gelißtirilmesi
tamamlanarak kullan�c�lara sunuldu. 

Ayr�nt�l� bilgi için,
http://www.uludag.org.tr/ !
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Misyonunda ve
ülküsünde

"bilgi güvenli¤i" ve 
"ileri elektronik"

baßl�klar�na yer veren
UEKAE, bilgi güvenli¤i
konusu a¤�rl�kl� olmak

üzere, elektronik
harp, mikroelektronik

ve optoelektronik 
konular�nda faaliyet

gösteriyor.
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Modüller ürün gelißtirmeye yönelik
projelerde kullan�lan parçalar. Ter-
minaller ise mevcut parçalar�n yan�-
na ek olarak, cihazlar� birbirleriyle
konußturmak için gelißtirilmiß pro-
jelerde kullan�lmakta. Türkiye�de
genelde terminal ürünler tercih edi-
liyor. Bunun nedeni, terminallerin
daha bitmiß ürünler olmas� ve cihaz-
lar�n birbiriyle iletißimini yeniden ta-
sar�ma gerek duymadan sa¤l�yor ol-
mas�. Modülde ise yeni bir ürün
üretiliyor. Türkiye�de ürün üretimi
çok tercih edilmedi¤inden ya da da-
ha bu pazar gelißmedi¤inden dolay�
terminal sat�ßlar� ve bu cihazlarla
gerçekleßtirilen projeler yayg�n.

ELEKTRON�K VAD�S�: Siemens�in bu
alanda dünyadaki konumu nedir ?

KIZILTOPRAK: Siemens kablosuz
modül konusunda bir öncü ve bu
alanda Avrupa�da pazar lideriyken,
dünyada ikinci konumdad�r.

ELEKTRON�K VAD�S�: Kablosuz mo-
düllerin kullan�m alanlar� nelerdir?

KIZILTOPRAK: Bugüne kadar
bir çok GSM/GPRS uygulamas� ya-
rat�lm�ß bulunuyor. Siemens Wire-
less Toplulu¤u bizlere, birçok sek-
törde kullan�lan yenilikçi ve baßar�l�
çözümlere ait kapsaml� bir katalog
sunuyor. GSM/GPRS teknolojisi,
wireless veri iletimi sayesinde bir
nesneye ait bilgileri networke dahil
olan bir di¤er cihaza kolayl�kla akta-
rabilir. Otopark sayac�ndan arabala-
ra, elektrik sayaçlar�ndan tele t�bba
kadar her konuda kullan�labilen bu
teknoloji, nerede olursan�z olun ha-
yat�n�z� kolaylaßt�r�yor. 

Bu alandan baz�lar�,

� Sat�ß Makineleri
� Sa¤l�k Bak�m�

� Ölçme ve Uzaktan Takip 
� Güvenlik 
� Lojistik ve Araç Yönetimi
� Tesis Yönetimi 
� Gateway 

Kablosuz modüllerin kullan�m alan-
lar�n� üçe ay�rabiliriz: Endüstri, oto-
motiv ve tüketici. Bu üç alanda ürü-
nün çeßitli uygulamalar� söz konu-
su. Endüstri alan�na bakt�¤�m�zda,
telemetri ya da telematik gibi uygu-
lamalarda kullan�labilir. Tüketici ba-
z�nda, el bilgisayarlar� ve dizüstü bil-
gisayarlarla bu modüller bütünleßti-
rilebilir. Ayn� zamanda modüller
araçlar�n içine de konabilir ki, bu da
otomotivin içine giriyor. Araçlar
için güvenlik amaçl� kullan�labilir.
Kilit yönetimi ve GPS benzeri uygu-
lamalar olabilir. Araç GSM, GPRS
veya EDGE üzerinden Internet�e
ba¤lanabilir. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Detay Tele-
kom�un bu alandaki çal�ßmalar� ne-
lerdir ?

KIZILTOPRAK: Türkiye�de bu
alanda yaklaß�k dört senedir sessiz
ve derinden birtak�m çal�ßmalar ya-
p�yoruz ve ßimdi de bu çal�ßmalar�n
meyvelerini toplamaya baßl�yoruz.
Modüllerin çeßitli projeler için de-
nemeleri yap�ld� ve çal�ßmalardan
olumlu saha raporlar� geldi. Dene-
melerin ard�ndan birtak�m projeler-
de kullan�lmas� için çal�ßmalar da
baßlad�. Bunlardan baz�lar�,

� Araç Takip Sistemleri

Araçlar�n�z� 7 gün 24 saat web veya
harita üzerinden anl�k ve geriye dö-
nük takip etme ßans� �

� TAK�PÇ� 35
� TAK�PÇ� 45
� XT55 (GPS)         

� Güvenlik

o STOPPER Araç Güvenlik Sistemi
(Arac�n�z�n güvenli¤ini artt�rmak ama-
c�yla tasarlanm�ß  GSM tabanl� bir
üründür.)

� Gateways

� SMS Junction (GSM Modem üzerin-
den ve SMS Gateway üzerinden me-
saj gönderimine izin veren bir SMS
gönderim uygulamas�d�r.)

� So¤uk Zincir Takip Sistemleri

� Bilgilendirme Pano Kontrol
Sistemleri (Ledli Tabela)

Biz de Türkiye�deki tek distribütör
olarak, özellikle GPRS ve EDGE�in
daha yüksek sesle ifade edilmeye baß-
land�¤� bu dönemlerde, bu rüzgar�
kullanarak, neler yap�labilece¤i
konusunda iß ortaklar�m�z ve bas�nla
konußmak ve bu projelerimizi duyur-
mak istiyoruz. !
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Detay Telekom, GSM

Networklerinin sa¤lam�ß oldu¤u

teknolojileri, Siemens�in kablosuz

modül ve terminallerini gündelik

hayat�m�za dahil etmek amac�yla

kurumsal, endüstriyel, bireysel

çözümler gelißtirmek üzere

kurulmuß bir ßirket. Siemens

WM�in Türkiye�deki tek

distribütörü olan Detay Telekom,

A¤ustos 2002'de mobil bilißim

teknolojileri alan�nda hizmet

vermek üzere kuruldu. Ekim

2005 itibari ile �stanbul Merkez,

Ankara Bölge Müdürlü¤ü ve

Antalya Bölge Müdürlü¤ü olmak

üzere 3 operasyon merkezi

üzerinden faaliyetlerini

yürütüyor. Detay Telekom�un

çal�ßmalar� hakk�nda Kurumsal

Sat�ß Yöneticisi �lke

K�z�ltoprak�tan bilgi ald�k. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Siemens�in
Modül Çal�ßmalar��ndan k�saca bahse-
debilir misiniz?

�LKE KIZILTOPRAK: Siemens,
1994 y�l�nda kablosuz modül çal�ßma-
lar�na baßlad� ve ilk DECT tabanl�
kablosuz modülünü 1995 y�l�nda ç�-
kard�. Daha sonra bu ürünün GSM ve
GPRS tabanl� olanlar�n� piyasaya sun-
maya baßlad�. 2000�de ilk çift bant
GSM tabanl� kablosuz modül olan
TC35�i, bundan bir sene sonra da
GPRS tabanl� MC35�i pazara sundu.
2003 y�l� ortalar�nda, S�n�f 10 GPRS
uyumlu MC39i pazara ç�kt�, 2004�ün
ikinci  yar�s�nda uydu seyri için bir
GPS al�c�s� donan�m�na sahip ilk kom-
pakt tri-band GSM/GPRS modülü
olan XT55�i kullan�ma sundu. 2005

y�l� ortas�nda Edge Teknolojisi�ne
sahip, günümüz GSM networkle-
rinde en h�zl� veri transferi stan-
dard� olma özelli¤ine sahip ilk
GSM/GPRS radyo modülü olan
MC75�i bizlerle tan�ßt�rd�. Yak�n
geçmißte 2005 y�l� son çeyre¤inde
ise Java tm teknolojisinden yararla-
nan TC65 ve Quad-band radyo
teknolojisi, GPRS Class 12 özelli-
¤indeki TC63 ürün ailesine kat�l-
d�.Önümüzdeki y�l da 3. kußak kab-
losuz modüllerin piyasaya sunulma-
s� için çal�ßmalar devam ediyor. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Modül ve
Terminal aras�ndaki fark nedir ?

KIZILTOPRAK: Kablosuz modül-
ler, modül ve terminal olarak ikiye
ayr�l�yor:
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MOB�L B�L�Þ�M TEKNOLOJ�LER� ALANINDA B�R F�RMA

DETAY TELEKOM Haber Merkezi
haber@elektronikvadisi.net 

Siemens kablosuz

modül konusunda

bir öncü ve bu

alanda Avrupa�da

pazar lideriyken,

dünyada ikinci

konumda.



Uzun Yedekleme
Süreli, Yüksek
Kapasiteli Evirici
ve Ak�ll� Akü Þarj
Cihaz�

� Sürekli ç�k�ß gücü ve yüksek kapasi-
teli akü ßarj�

� Süper h�zl� anahtarlama süresi
� 3 basamakl� ßarj, Akü Tipi Seçimi
� Yüksek Verim, %90 yüksek surge

kapasitesi, düßük boßta çal�ßma ak�m�
� Yük alg�lamas� de¤ißtirilebilir.

ART Power Acil Durum Enerji Ye-
dekleme Sistemi sadece evirici ya da
piyasadaki genelde bilinen ismi ile in-
verter de¤ildir; ayn� zamanda güçlü bir
ak�ll� akü ßarj bölümünü de içinde ba-
r�nd�r�r. Asl�nda bir ünite içinde 3 bö-
lümden olußur:

- Evirici
- Akü Þarj Bölümü (Charger)
- Anahtar Devresi (Switch)

ART Power  a¤�r koßullarda çal�ßabil-
mek üzere tasarlanm�ß, sürekli çal�ß-
maya uygun, 12 veya 24 volt (sinüs
benzeßimli ç�k�ß dalga ßekli ile) üreten,
�s�t�c�lar (omik yükler), klimalar ve
buzdolaplar� (endüktif yükler), motor-
lar (elektrikli süpürge) ve do¤rultucu
yükleri (bilgisayar, yaz�c� vb.) besleye-
bilir. Zor ßartlarda ve a¤�r koßullarda
çal�ßma için kapasitede azalma (güç
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AC�L DURUM YEDEKLEME S�STEM�
ART Power Inverter & Þarjör

düßümü) söz konusu de¤ildir. H�zl� ve
tam bir ßarj imkan� sa¤lar.

ART Power içindeki ak�ll� akü ßarjörü
farkl� ßarj profilleri ve akü kapasiteleri
için rahatl�kla ayarlanabilir. Örne¤in
sulu veya kuru tip akülere göre 65
Ampersaatten 1600 Ampersaate ka-
dar ayarlanabilir. Anahtar devresi ile,
ßebeke enerjisi ile evirici enerjisi ara-
s�nda aktarma yap�l�r. Þebeke enerjisi
aktarma seviyesinden aßa¤�ya düßtü-
¤ünde yükler otomatik olarak evirici
üzerine aktar�l�r. Þebeke enerjisi nor-
mal ßartlarda iken yükler ßebeke üze-
rinden beslenir. Aktarma süresi nor-
mal periyot süresinin 1/4 ü ile 1/2 si
yani 5-10 milisaniyedir. Yüksek güçlü
ßarjör (120 Amper) ile 12V / 1600
Ampersaatlik akü grubu 14
saat içinde ßarj edile-
bilir. Uygulama
örne¤i

olarak ART Power 2412 ve 1600 Am-
persaatlik akü bankas� ile 1000 watt�l�k
yük 14 saat ßarj sonunda 8 saatin üze-
rinde aküden beslenebilir.

ART Power ßebeke enerjisinin
depolanmas� konusun-
da mükemmel bir çö-
zümdür. Bilgisayarlar
için de Kesintisiz Güç
Kayna¤� gibi kullan�la-
bilir. Piyasada kullan�-
lan veya çözüm
olarak önerilen

evirici, akü ßarjörü ve
anahtar devresi olarak

önerilen 3 ayr� cihaz�n yerine
ART Power tek baß�na çözüm

olarak önerilebilir. !

Piyasada kullan�lan veya

çözüm olarak önerilen

evirici, akü ßarjörü ve

anahtar devresi olarak

önerilen 3 ayr� cihaz�n

yerine ART Power tek

baß�na çözüm olarak

önerilebilir.
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�nsanlar gerçeklere sahip olup öz-
gürleßecekleri yerde, birilerinin on-
lar ad�na neyin do¤ru oldu¤una ka-
rar verdi¤i bir dünyada b�rak�l�yor.
Bu aç�dan bak�ld�¤�nda kitab�n/filmin
damardan verdi¤i mesaj, tam da Va-
tikan sular�nda yüzen bir neo-hristi-
yan güzellemesi gibi görünüyor.

Filmin sinemasal boyutuna gelince,
Ian Mc Kellen�in ola¤anüstü perfor-
mans� ve Paul Bettany�nin inand�r�c�
yorumu d�ß�nda di¤er oyuncular va-
sat görünüyor. Filmin temposu ki-
tap kadar sürükleyici, ayr�ca kullan�-
lan mekanlar da filmin avantaj� tabii
ki... 

Vatikan��n yasaklatma/protesto giri-
ßimleri ile filme yapt�¤� muhteßem
reklam yan�s�ra, filmde karanl�k yan�
vurgulanan Opus Dei�n�n kendini
temiz ve ruhani göstermek için baß-
latt�¤� propagandalar�n halen sür-
dü¤ünü belirtelim.  !

www.elektronikvadisi.net�e üye olunuz

Yönetmen : Ron Howard
Oyuncular : 
Tom Hanks, Audrey Tautou,
Ian McKellen, Paul Bettany,
Jean Reno

Hristiyan inanc�n� temelinden sarsa-
cak iddialar içeren sürükleyici bir
film izlemek istiyorsan�z buyurun..
Kitapta yer alan ayr�nt�l� bilgilerin
eksikli¤i hissedilse de, seyredenleri
temel konularda düßündürmeyi ba-
ßar�yor. Avrupa�da yap�lan bir araß-
t�rmaya göre, kitab� okuyanlar�n
yaklaß�k üçte birinin iddialar�n ger-
çek olabilece¤i kanaatinde olmas�,
ikibin y�ld�r ac�mas�z bir disiplinle

ayakta tutulan Hristiyanl�k format�
aç�s�ndan oldukça ürkütücü. 

Tarihteki bir çok bilim adam� ve sa-
natç�n�n dini çerçeve d�ß�nda kalan
çal�ßmalar� yan�nda, Mason/Sion ta-
rikat� üyesi olduklar� için kilisenin

h�ßm�na u¤rad�¤�n� görüyoruz. Film-
de �sa�n�n Tanr��n�n o¤lu de¤il nor-
mal bir insan oldu¤u hatta havarile-
rinden daha çok de¤er verdi¤i soylu
bir kar�s� olmas�yla, kilisenin bu ger-
çe¤i silmek için tarih boyunca yapt�-
¤� k�y�mlar vurgulan�yor.Özellikle
ak�ll� kad�nlara yönelik cad� av�n�n
sebebi, askeri üniformalardaki rüt-
be ißaretlerinin kökenleri, pagan
sembollerin hristiyan ö¤retisi içine
özellikle çarp�t�larak aktar�lmas� gibi
konularda verilen bilgiler oldukça il-
ginç. 

Fakat Opus Dei�yi kilise amaçlar� d�-
ß�nda bir kontrgerilla örgütü olarak
lanse edip, Vatikan�� olabildi¤ince
temiz b�rakma gayretleri de dikkat
çekiyor.. Asl�nda film, "gerçek"lerin
ortaya ç�kar�lmas� için de¤il sadece
korunmas� yani gizli kalmas� için se-
yirciyi ikna etme çabas� ile bitiyor.
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TEMS�LC�L�KLER�M�Z
JIANGHAI

Elektronik kondansatörler

ACP
Trimpotlar

SEN
Varistörler

ECE
Switches, Relay, Restiable Fuse, Connectors

BARONS
Çok Turlu ve Tek Turlu Cermet Trimpet

FULLYRIVER
Kurßun Asit Aküler

HAIJING
Liquir Crystal Display

DEGSON DENGAO
Klemenster

RAISING SUN
EE, UU Ferit Nüverler, Toroidler

BRIGHTLED
Ledler, Led ve Matrix Display

HKE
Röleler (Otomotiv, Telekom, End.)

Merkez: Konya Sokak No: 17/7 Ulus/ANKARA � Tel: (0.312) 309 25 88 � Fax: (0.312) 309 25 89 
Þube: Konya Sokak No: 17/3-6 Ulus/ANKARA � Tel: (0.312) 310 10 25 / 309 85 26

Web: www.serelektronik.com.tr � e-mail: serdar@serelektronik.com.tr � e-mail: ozay@serelektronik.com.tr

TLS, termal etiketleme sistemi, kal�c�,
h�zl� ve temiz bas�m yapabilecek ßekil-
de tasarlanm�ß kullan�ßl� yaz�c�s�yla
her türlü zemine uygun etiket çeßit-
leriyle, geniß yelpazeli çözümler su-
nar. Elde taß�nabilirli¤i sayesinde, her
türlü mekanda etiketleme yap�labilir.
Yaz�c� sistemi etiketin özelli¤ini ve
boyutunu otomatik olarak tan�r ve
ona uygun bas�m yapar. Size sadece
görünmesi gereken harfleri ya da
sembolleri kodlamak kal�r.

TLS müßteri ihtiyac�na göre iki ayr�
çeßit sunar.TLS2200, portatiftir, ßarj-

la çal�ß�r, üzerinde kendi klavyesini
bulundurmas�n�n yan�nda istenildi¤i
zaman Labermark Sorfware ile PC�ye
ba¤lanabilir. Etiketle uyumlu kartußu
yerleßtirdikten sonra, bas�m yapabilir
ve üzerinde bulunan kesme sistemi
sayesinde etiket kesilip, hiç vakit kay-
betmeksizin  istenilen zemine yap�ßt�-
r�labilir. TLSPC çeßidi ise daha yarat�-
c� etiket çözümleri için PC ye ba¤la-
n�r ve bilgisayar üzerinden ißlem ya-
p�lmas�n� sa¤lar. Üzerinde klavye bu-
lundurmaz. Bas�m ve kesim ißlemleri
yine TLS2200 deki kadar basittir.
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TLS2200 TERMAL 
ET�KETLEME S�STEM�
BRADY, ihtiyaca uygun yaz�c� ve etiket modelleriyle,
kusursuz bir etiketleme sistemi sunuyor.

DIP  SWITCH

En büyük Dip anahtar imalatç�s�

olan Grayhill Inc. Firmas�nda

bulunan  çeßitler  ile her türlü

ihtiyac� karß�lamak mümkündür.

Basit kullan�mlar için olan Dip

Anahtarlardan, askeri amaçlar

için kullan�lanlara kadar Dip

Anahtarlar bulunmaktad�r.  

www.grayhill.com

Her iki yaz�c�
tipini kullana-

rak, yaklaß�k 350
çeßit etiketle iß-

lem yap�labilir. En genel anlam�yla bu
etiketleri sürekli olan etiketler, defor-
me olabilenler, buton etiketleri, çeßit-
li kablo etiketleri, kal�c� etiketler ßek-
linde s�n�fland�rabiliriz. Yaz�c�lar, veri
yaratabilecek ve saklayabilecek iç haf�-
zaya sahiptir. TLS200 ve TLSPC ile
her sektörden materyaller üzerine,
günde 500 etiket rahatl�kla bas�labilir. 
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Merkez
Konya Sok. No:18/9 Ulus ANKARA
Tel:(0312) 309 68 92-93/312 64 29

Fax:(0312) 311 19 63

Þube
1370 Sok. No:6/A Çankaya �ZM�R

Tel:(0232) 445 95 20-21
Fax:(0312) 446 21 48

HERO for processor, FPGA

Hybrid DC-DC with EMI Filter

MCC-400, 400 Watt DC-DC

DSF200LV with active filter

XP- MILITARY XP-MEDICAL XP POWER

Coaxial
Connectors

Microware
Components

Jerrik Filtered
Connector

RF & Microwave
Cable Assemblies

www.radiall.com

RF & Microwave
Switches

Special High
Voltage Connectors

Coaxial Adapters Coaxial Switches Filter Connectors Harnesses

www.xp-military.com
www.xp-medical.com 
www.xppower.com
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Ü r ü n  T a n � t � m � Ü r ü n  T a n � t � m �

PENTAX  Optio M10
ALKAL� �LE 220 
LITHIUM P�L �LE 
900 ÇEK�M
Efektif Piksel 6 megapiksel,  Renk derinli¤i 10 bit,  Dosya tipleri JPEG (Exif
2.2), DCF, DPOF, PRINT Image Matching III,  Objektif PENTAX power
zoom 5.8 mm to 17.4 mm 35mm formatta 35mm-105mm'ye eßde¤er )
F2.8-F4.9,  5 grupta 6 eleman,  Arayüzler  AV ç�k�ß�, USB terminali.  Güç
kaynaklar� �ki AA pil (alkalin, ßarj olabilir Ni-MH) Opsiyonel AC adaptör de
al�nabilir. Video ç�k�ß� NTSC ve PAL formatlar� ( mono ses ). Beyaz ayar�
Oto, Gün�ß�¤�, Bulutlu, Tungsten �ß�k, Floresan �ß�k, El ayarl�  Flaß Dahili kon-
trollü oto flaß. Otomatik çekimlerde düßük �ß�k koßullar�nda otomatik çak-
mal� Flaß-aç�k, flaß-kapal� halleri.  "K�rm�z� göz" azaltma ißlevli, Çal�ßma hal-
leri  Tek çekim, Sürekli (h�zl�, yavaß, zamanlamal� (10 sn, 2 sn), Ayar tipleri
Aç�kalan, Çiçek, Portre, Surf & Kar, Spor, Çocuklar, Evcil, Yumußak,
Havaifißek, G�da, Kendi-portren
BÜKEY FOTOÚRAFÇILIK www.orhanbukey.com.tr   
(212) 293 77 17

Ücretsiz bilgi istek No: 75 www.elektronikvadisi.net�te

BURÇ ELEKTRON�K ETÜV C�HAZI
Cihaz�n �s� kontrol ünitesi d�g�tal-mik-
roprosessör olup, istenildi¤inde kullan�c�
taraf�ndan kolayca ayarlanabilir ßekilde-
dir. Cihaz�n üzerinde, istenilen s�cakl�¤a
daha h�zl� ulaß�lmas�n� sa¤layan h�zl�/yavaß
s�cakl�k erißim sistemi bulunmaktad�r.
Cihazda, ayarlanan s�cakl�k de¤erinin,
herhangi bir ßekilde (termostat ar�zas�n-
da), yükselmesini önleyerek çal�ßmalar�-
n�n bozulmas�n� engelleyen, limit emniyet termostad� kullan�lm�ß olup, ikaz
ile de kullan�c�y� uyarmaktad�r. Cihaz�n iç haznesi 304 l kalite paslanmaz çe-
lik malzemeden imal edilmiß olup hücre yap�s�, temiz ve hijyen olmas� aç�s�n-
dan kößesiz, oval ßekilde dizayn edilmißtir. Cihaz�n iç hücresinde, 304 l kali-
te paslanmaz çelik malzemeden, 2 adet ayarlanabilir, oval delikli ve kitleme-
li havaland�rmal� raf sistemi bulunmaktad�r. Cihaz iç havland�rma tertibat�,
panosunda bulunan min/max hava ayar dü¤mesi ile kullan�c�y� yormadan, ra-
hat ve kolayca kontrol edilmektedir. Cihaz�n iç hücresinde, �s�n�n homojen
ßekilde da¤�l�m�n� sa¤layan, sa¤/sol ve alt k�sm�nda, cebri-hava kanallar� bulun-
maktad�r. Cihaz�n kullan�m panosunda; lambal� ak�m anahtar, digital-mikrop-
rosessör termostat ünitesi, h�zl�/yavaß s�cakl�k erißim anahtar�, min/max ha-
va ayar dü¤mesi, sigorta, limit emniyet termostad� ve lambas� bulunmakta-
d�r. Cihaz�n kap� kilit sistemi, rahat ve kolay çal�ßmay� sa¤layan ispanyolet dü-
zenekli olup, yukar�/aßa¤� çift kilitlidir. Cihaz masa üstü kullan�ma uygun olup,
kap� iç k�sm�, 304 l kalite paslanmaz çelikten mamül ve izolasyonludur. Ci-
haz�n ön kap� haricinde, yap�lan çal�ßmalar�n gözlemlenmesini sa¤layan, �s�ya
dayan�kl� iç cam kap� sistemi mevcuttur. Cihaz�n hücresinin ön k�sm�, geç-
meli silikon conta ile izole edilmiß olup, böylece, kap� ile olan �s� yal�t�m da-
ha da kuvvetlendirilmißtir. Cihaz�n d�ß k�sm� elektro-statik f�r�n boyal� olup,
iç hücre ile d�ß kasas� 10 cm� lik kaliteli malzeme ile izole edilmiß, s�cakl�¤�n
yal�t�m� sa¤lanm�ßt�r. Cihaz 220 volt 50 hz ßehir ak�m� ile çal�ßmaktad�r. Cihaz
fabrikasyon hatalar�na karß� 1 y�l garantili olup, 10 y�l süre ile de ücreti
mukabilinde bak�m ve yedek parça garantilidir.
BURÇ ELEKTRON�K www.burc.com.tr � (312) 311 22 88
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ARTronic USB TELEFON 
ARTronic USB Telefon ile dünyan�n her yerini ücretsiz
aramak mümkün. Mevcut internet ba¤lant�n�z� kullanarak
sürekli olarak telefon ile görüßtü¤ünüz ya da elektronik
posta ile haberleßti¤iniz kißi ya da kißiler ile ücretsiz
konußman�z mümkün. Bu konuda yayg�n olarak
kullan�lan Skype Internet Telefonu Yaz�l�m� ile sorunsuz
olarak entegre çal�ßan ARTronic USB Telefon, PC
üzerinde bir USB 1.1 veya 2.0 portuna tak�larak
dünyan�n herhangi bir yerindeki Skype kullan�c�s�na
ücretsiz olarak ulaßman�z� ve mükemmel ses kalitesi
ile konußman�z� sa¤l�yor. ARTronic USB telefon
kendi donan�m özelliklerini kullanarak mikrofonlu
kulakl�klar�n yaratt�¤� seste yank�lanma gibi sorunlar�

ortadan kald�r�yor. PC�nizin kaynaklar�n� di¤er uygulamalar�n�z için
kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Müzik dinleme konforunuzu kaybet-
miyorsunuz. Ayr�ca tuß tak�m� üzerinden SkypeOut abonelik servisi
yard�m� ile kredi de sat�n alarak, dünyan�n herhangi bir yerindeki ofis ya
da cep telefonlar�n� da araman�z� sa¤l�yor. Bu aramalar standart telefon
veya GSM ßebekesi ücretlendirmelerine göre çok daha ekonomik, bu
konuda bilgi www.skype.com sitesinden elde edilebilir. Skype yaz�l�m� da
yine bu siteden ücretsiz olarak indirilebilir. Kurulumu çok kolay
tak/çal�ßt�r deste¤i ile Windows2000/XP ürünü otomatik olarak tan�yor.
Skype için direk entegrasyon sa¤lamak aç�s�ndan küçük bir arayüz pro-
gram� kullan�larak Skype program�n�n direk kullan�m�na izin veriliyor.
Gerekli olan CD ürün ile birlikte geliyor. Ürün; d�ß ambalaj� üzerinde
üzerinde özellikle son kullan�c�lar� direk olarak ilgilendiren bir etiket
taß�yor "T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl�¤� Onayl� Garanti Belgeli". Bu tür
ürünler için genellikle piyasada garanti verilmiyor, ARTronic her ürünü
için vermiß oldu¤u 2 Y�l Garanti Süresini bu ürün için de ayn� ßekilde uygu-
lamaya devam ediyor. 
ARTRON�C www.artronic.com.tr  � (216) 365 82 21
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DES�, KABLOSUZ SENSÖRLERDE
ÜRÜN YELPAZES�N�
GEN�ÞLET�YOR
Uzun y�llard�r oto alarm�, ev ve ißyeri
alarm�, bina otomasyon sistemleri, RF
haberleßme gibi birçok dalda üretim yapan
DES�, kablosuz sensör ailesine yenilerini
katmaya devam ediyor. 3 y�ld�r kablosuz
manyetik kontaktör üreten firma, 2005 y�l�nda
kablosuz hareket dedektörü (PIR) ve Ocak 2006
itibariyle de kablosuz darbe sensörü ve kablosuz duman dedektörü
üretimine baßlam�ß bulunuyor.
Teknik Özellikler: 
Çal�ßma Frekans�: 433,92 MHz, Pil Ömrü: 2-3 y�l
Kod Yap�s�: Kopyalanamayan de¤ißken kod (Rolling code)
Di¤er: Telekomünikasyon kurumu onayl� üretim, hassasiyet ayar�
(darbe sensörü için)
DES� Alarm, www.desialarm.com.tr � (212) 501 72 72

Ücretsiz bilgi istek No: 78 www.elektronikvadisi.net�te

MediaSpinner 50AT 
Robe MediaSpinner serisinin en son modelleri olan StageBanner 50
AT ve MediaSpinner 50 AT, StageBanner 10 AT�nin daha a¤�r yük ta-
ß�yan  versiyonlar�. Her iki model de 50 kg yük kapasitesine sahip. Ro-
be, MediaSpinner serisini fuarlarda, gösteri merkezlerinde, sahne üze-
rinde ve di¤er uygulama alanlar�nda reklam materyalinin sergilenmesi
ve  döndürülerek gösterilmesi için tasarland�. MediaSpinner panelinin
üstünde ses, video ve
enerji ba¤lant�lar� mev-
cut, böylece plasma ek-
ran, LCD ekran, projek-
tör veya aktif hoparlör
ile benzer cihazlar Me-
diaSpinner�a tak�labilir
ve döndürülebilir.
ATEMPO 
www.atempo.com.tr
(312) 466 82 00
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D�K�L� T�P PANOLAR- EPT�M S1 SER�S� 
Karkas Montaj�: Eptim S1 Serisi elektromekanik panoda karkas� olußturan profiller ve birleßme elemanlar� civatalarla
çok kolay monte edilebilme özelli¤inin yan� s�ra, haz�rlanan karkasa istenildi¤inde her iki yandan ilave yap�labilme özel-
li¤ine sahiptir.  Korozyona Karß� Koruma: Sacda kesim yüzeyi veya sac yüzeyindeki çiziklerin, çinko tabakas�n�n
katodik koruma özelli¤i olmas�ndan dolay�, pano içi tüm parçalar iki mm galvanizli sacdan imal edilmektedir.  
S�zd�rmazl�k: Pano kapaklar�nda poliüretan s�v� conta kullan�lmaktad�r. Bu conta �s� de¤ißikliklerinden etkilenmedi¤i
gibi yap�ßkanl�k özelli¤ini de kaybetmemektedir. Poliüretan contal� kapa¤�n pano karkas çevresindeki aç�l� büküme özel
olarak imal ettirilen kilit sistemi yard�m�yla s�k� bir ßekilde basmas� sa¤lanarak toz ve neme karß� dahili tip panolarda IP
54,  harici tip panolarda IP 65 koruma sa¤lanmaktad�r.   Fosfatlama ve Boya: Asit bazl� ve inhibitörlerle takviye
edilmiß ya¤ alma ve fosfatlama kimyasallar� kullan�larak temizli¤i yap�lan saclar, epoksi polyester veya polyester elek-

trostatik toz boya ile boyanmaktad�r.  Tip Testi ve Testler: Is� hesaplar� yap�larak imal edilen panolar, TS   3367 EN 60439-1 tip testine uygun malzemel-
erle imal edilmekte olup, TS 3367 testleri uygulanmaktad�r.  EPT�M, www.eptim.com.tr � (312) 354 96 40
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Robe LEDBlinder 
Robe LEDBlinder 196 ve 148 markan�n gös-
teri dünyas� için üretti¤i ilk LED ürünleri. Her
iki ürün de endüstri standartlar�na göre imal
edilmiß 8�li ve 4�lü case�ler içinde �ß�k tasar�mc�-
lar�n�n be¤enisine sunuluyor. Televizyon ve sah-
ne uygulamas� maksatl� LEDBlinder��n her biri 12
RGB LED�lerden olußan ve ayr� ayr� kontrol edile-
bilen 8 LED modülü bulunuyor.  
ATEMPO www.atempo.com.tr
(312) 466 82 00
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CASIO EXILIM 
EX-Z60
CASIO, Exilim Zoom serisine yeni bir model
daha ekledi; EX-Z60. EX-Z60, gelißmiß kay�t
özellikleri, metal gövdesi, oval ve pürüzsüz
hatlar�, ince ve ß�k tasar�m�, 1,4 saniye aç�l�ß ve
0,002 saniye gecikme süresi ile nefes kesen h�z�, kullan�m
kolayl�¤� ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.  EX Z-60�ta 6,0 me-
gapiksel yüksek çözünürlük, 3 optik zoom lens, 2,5 inç (6,35 cm) LCD ek-
ran, el titremesi veya görüntünün hareket etmesiyle  olußan görüntü bu-
lan�kl�¤�n� azaltan Anti Shake DSP, Otomatik Makro (Auto Macro), H�zl�
Çekim (Quick Shutter), 33 farkl� Best Shot haz�r çekim ayar� bulunuyor.
Exilim Engine teknolojisinin yeni özellikleri saniyede 3 resme kadar flaßl�
çekim imkan� sunan Rapid Flash, �ß�k yans�malar�ndan kaynaklanan parlak-
l�¤� azaltan Soft Flash, eski solmuß foto¤raflar�n renklerini yenileyerek can-
land�ran Revive Shot ve üç farkl� renk seçene¤i ile EX-Z60 beklentilerini
yüksek tutanlar için ideal.
MERSA ELEKTRON�K www.mersanet.com �  (212) 220 10 55
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SCDOS Dozaj 
Bant Kartlar�
SCDOS Dozaj Bant Kartlar�, granül yap�-
daki malzemelerin sürekli gravimetrik
beslenmesi gereken üretim alanlar�nda
s�kl�kla kullan�lmaktad�r. Ayr�ca iri taneli
malzemelerin harmanlanarak dozajlanmas�nda da kullan�l�r. SCDOS En-
düstriyel ortamlara uygun sa¤lam tasar�m� sayesinde Çimento Endüstrisin-
de, Ö¤ütme Tesislerinde, Termik Santrallerde, Demir-Çelik Endüstrisin-
de, Kimya Endüstrisinde ve Alç� Endüstrisinde y�llarca güvenle kullan�lmak-
tad�r. Belirli malzemeler için özel olarak tasarlanm�ß geniß spektrumlu ak-
tif ve pasif madde besleyicisi birçok uygulama alan�na s�n�rlama olmaks�z�n
destek vermektedir.  * Çimento de¤irmenlerinin beslenme sistemlerinde,
* Hammadde de¤irmenlerinin beslenme sistemlerinde, * Kömür de¤ir-
menlerinin beslenme sistemlerinde, * Petrokok tesislerinde beslenme sis-
temlerinde  * Özel yap�daki tasar�mlar� ile kimya ve g�da endüstrisinde
SCDOS güvencesiyle   kullan�lmaktad�r.
SC Endüstri A.Þ  www.sc.com.tr  �  (312) 255 12 42
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KARD�OPET 600
Elektrokardiyografi alan�ndaki son teknolojik gelißmelerin �ß�¤�nda üretilen KARD�OPET 600
mikroißlemci kontrollü, kolay kullan�ma sahip bir cihazd�r. KARD�OPET 600; 6.5" renkli TFT-LCD
ekran;  yüksek çözünürlü¤e sahip termal ka¤�t;  termal yaz�c� için seçilebilir ç�kt� formatlar� (Otomatik
ve Manuel), lazer yaz�c� ba¤lant�s�; EKG ölçüm sonuçlar�n�n raporlanmas�; 3,6 veya 12 kanal seçimi; stan-
dart ve özel EKG görüntüleme biçimleri; ßarj edilebilir batarya ile çal�ßma, dahili batarya ßarj�; 12
derivasyon EKG trase, ritim ve ölçüm sonuçlar�n� haf�zaya kaydetme;  kaydedilen bu bilgileri izleme ve
yazd�rma özelliklerine sahiptir. 
PETAÞ, www.petas.com.tr � (312) 213 78 50 
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Ü r ü n  T a n � t � m � Ü r ü n  T a n � t � m �

PEGASUS SAVUNMA SANAY� VE
T�CARET L�M�TED Þ�RKET�

Merkezi Ankara olan firmam�z, dünyan�n önde
gelen savunma sanayi firmalar�na temsilcilik ve
dan�ßma hizmetleri vermekte, ayn� zamanda üre-
tici firmalar ile ißbirli¤i yaparak ulusal sanayiye
teknik hizmet destekleri sunmaktad�r. Savunma
Sanayinin a¤�rl�kl� olarak TSK'nin uçak ve heli-
kopter yedek parçalar�, savunma sistemleri &
yedek parçalar�, videoscope sistemleri, hedef
uçak sistemleri, F110 motorlar� otomatik ya¤
analiz mikroskop sistemleri, upgrade programla-
r�, modifikasyon, test & ölçüm ekipmanlar�, pilot
kasklar� ve pyroteknik malzeme ihtiyaçlar�n� kar-
ß�lamaktad�r.Sivil Sanayinin ise endoskopi ve vi-
deoscope cihazlar�, güvenlik sistemleri, araç alt�

arama sistemleri, pyroteknik malzemeler, lazer kablo ißaretleme sistemle-
ri ihtiyaçlar�n� karß�lamaktad�r. Araç alt� arama sistemlerinden olan VISOR
geçici veya daimi araç kontrol noktalar�nda araç alt�n�n kontrolü için di-
zayn edilmißtir. VISOR sistemi ileri görüntü teknolojisi kullanarak 5-ayr�
sistem kameras�ndan gelen görüntüleri birleßtirerek tek bir görüntü oluß-
turur. VISOR sistemi ba¤�ms�z ve taß�nabilir bir sistemdir.  Sistem 2 ünit-
eden olußur � Görüntüleyici ve Kontrol / �nceleme ünitesi.
PEGASUS SAVUNMA www.pegasuslt.com �  (312) 447 56 14
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XP-HERO 
Yüksek performans ve güvenirlikte, askeri tip
DC-DC çeviricidir. 28 V tan 5 V a çevirerek,
say�sal sistemlerde düßük voltaj ihtiyac�n�
karß�lamktad�r.

XP-MCC400  
Bu model 400 W l�k DC-DC çeviricidir. MIL-
STD-1275A/B de giriß ßartlar�n�, MIL-STD-461E
deki EMI isteklerini, MIL-STD-810F  darbe ve
titreßim  ßartlar�n� karß�lamaktad�r. 4 ç�k�ß� ile  istenildi¤i gibi ayarlanabilme
özellili¤i ile askeri tip güç kyna¤�d�r.

�yi bir  "membrane switch" 
bilgiyle yap�l�r
Membrane tuß tak�mlar� genellikle müß-
teri taraf�ndan talep edilen ve bu talebe
uygun tasar�m ve uygulama yap�lan ürün-
lerdir.
Bu nedenle normal olarak stokta bulun-
durulamaz, oysa Perform Elektronik
müßterileri için, müßteri tasar�m� ürünle-
ri stokta bulundurarak program dahilin-
de teslimat yapabilir. Ürünlerimizin  ta-
mam� , üretimin her aßamas�nda dene-
timden geçer; son olarak , nihai aßamada %100 fonksiyon testi yap�ld�ktan
sonra müßterilerimize sevk edilir. Ortalama üretim süresi 2 - 3 haftad�r,
ürünlerin depolama s�cakli¤� - 10C / + 120C aras� çal�ß�r olarak tasarlana-
rak üretilir.
EL Ayd�nlatma
Birkaç y�ldan beri üzerinde çal�ßt�¤�m�z,  elektro luminesan  ürünlerin
�malat�na  halen devam edilmektedir. Özellikle araç takograf ve deniz
araçlar�nda ve di¤er ürünlerde çok cazip  estetik  görüntüler elde edilmek-
tedir.
Etiket ve Grafik Yüzey
Ürünlerin teknik aç�klamalar�ndan , güvenlik unsurlar�na kadar geniß bir
alanda  ürün çeßidimizle hizmet vermekteyiz. Müßterilerimizden gelen 
bilgiler do¤rultusunda  biçimsel tasar�m�ndan, fonksiyonel tasar�m�na kadar
en ince ayr�nt�lar� düßünülerek tasarlan�r.
Perform Elektronik www.performelektronik.com 
(216) 545 3634 
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DEKORASYONDA BÜYÜK DETAY   
DELTA i-system Serisi Anahtar ve Prizler

Siemens, geniß bir ürün yelpazesine sahip
olan anahtar ve priz serilerine bir yenisini
daha ekledi. Son derece fonksiyonel ve
estetik tasarlanan DELTA i-system
serisindeki anahtar ve prizlerde sadece
çerçeve de¤ißikli¤i ile 3 ayr� dizayn imkan�
vard�r. Her türlü fonksiyonun bulundu¤u
DELTA i-system serisindeki anahtar ve
prizlere ait kapaklar ve gövdeler, DELTA
line, DELTA vita veya DELTA miro serisi
çerçeveler ile birlikte kullan�labilir. Bu
tasar�m her zevke hitap edebildi¤i gibi, depolama kolayl�¤� da sa¤lar. Titan
Beyaz�, Fil Dißi, Metalik Alüminyum ve Metalik Karbon olarak dizayn
edilen anahtar ve prizler, gerek yatay, gerek dikey yerleßime uygun ve
1�liden 5�liye kadar olan  çerçevelerde kullan�labilir. Ayn� renkler, DELTA
line çerçevelerde kullan�lm�ßt�r. DELTA vita serisinde ise bu renklerden Fil
Dißi yerine Alt�n renkli çerçeveler piyasaya sürülmüßtür. Ayr�ca DELTA
vita çerçeveler, yar� saydam veya saydam olmayan 10 farkl� renkte kordon
ile birlikte kullan�larak uyumlu bir dizayn elde edilmißtir. DELTA miro
çerçeveler ise modern bir estetik sunan camdan imal edilmißtir. Siemens
güvencesi ve tüm kalite standartlar�na uygunlu¤u ile bilinen Siemens
anahtar ve prizlerin en büyük özelli¤i, modern dizaynlar� ve her mekana
uygun dekoratif d�ß görünümleridir.
SIEMENS www.siemens.com � (216) 459 24 68
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SONY XS-L102P5S 
OTO SUBWOOFER
Sony XS-L102P5S Oto Subwoofer, 25cm P5 Subwoofer, güçlü ve keskin
beßgen dizayn, 1100W Max güç...
� 25cm P5 Subwoofer 
� Güçlü ve Keskin Beßgen Dizayn 
� Plastik Kaplama Kenarlar 
� 1200W Maximum Güç 
� 330W Nominal Güç
MOR FARE �LET�Þ�M ÜRÜNLER�
LTD, www.morfare.com 
(216) 302 58 70 
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TERA ELEKTRON�K 
2003 y�l�nda Tevfik Akkuß taraf�ndan kurulan
TERA ELEKTRON�K, sanayide ve medikal
sektörde kullan�lan makine ve cihazlar�n
elektronik ünite ve aksamlar�n�n tamiri, mon-
taj ve devreye al�nmas� konusunda faaliyet
gösteriyor. Tera Elektronik�in faaliyet alanlar� ßöyle s�ralan�yor:
1. Tam donan�ml�  elektronik laboratuvar�nda sanayi ve medikal sektörde 
kullan�lan her türlü elektronik cihaz  ve kartlar�n test onar�m�, 2. �htiyaca
yönelik mikroißlemcili ve konvansiyonel elektronik kart 
tasar�m� ve üretimi, 3. Elektronik kart dizgi ve montaj�, 4. Elektromekanik
atölyebehra, PLC'li ve servo motorlu  makina otomasyon panolar�n�n ta-
sarlanmas�, PLC programlama, servo motor pozisyonlama, CNC uygula-
malar�, 5.  Webasto marka oto kaloriferlerinin PTC(müßür) ve yanma oda-
s� üretimi. Þirketin vizyonunu,  müßterilerin elektronik ve otomasyon
alan�nda ihtiyaç  duydu¤u mühendislik uygulamalar� yapmak ve sorunsuz
sistemler  olußturmakt�r. 
TERA ELEKTRON�K www.teraelektronik.com 
(216) 3794911    
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ST�L ELEKTRON�K ÜRÜN 
YELPAZES� 
Stil Elektronik 1997 y�l�ndan bu yana
imalat�n� yapt�¤�, ön panel ve membran
switch konusunda iç ve d�ß piyasada
hizmet veriyor. 600 m_ kapal� alan� olan
kendi tesislerinde, sektöründeki tüm
yenilikleri bünyesinde bulunduran,
gelißmelere an�nda ayak uydurabilen uzman kadrosu, sürekli yenilenen
ve gelißmiß makine park�, yüksek kaliteyi uygun fiyat ve makul ödeme
koßular� ile sunmay� hedefliyor. Stil�iözel k�lan kullanm�ß oldu¤u tüm
materyallerin en son teknoloji ürünü olmas� ve akla gelebilecek her türlü
iç ve d�ß ortamda sorunsuz ßekilde çal�ßabilmesi, buna ba¤l� olarak 2 y�l
ürün garantisi ve h�zl� teslimatlar�d�r.
Stil Ürün Yelpazesi:
1) Touch screen
2) Backlightli dokunmatik switchler 
3) SMD (led, diyod, direnç) montajl� membrane switchler
4) SMD (led ve diyot) montajl� kabartmal�, metal domlu membrane
switchler
5) Kabartmal�, metal domlu membrane switchler
6) Tek baß�na kabartmal� veya metal domlu membrane switchler
7) Düz membrane switchler
8) Kabartmal� veya düz grafik ön paneller
Stil Elektronik www.stilelektronik.com � (212) 486 06 11   
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ANALOG ADRESL� YANGIN
�HBAR PANELLER�

GE Security Kilsen marka KSA 705 serisi Analog Adresli Yang�n �hbar
Panelleri ile, tasar�mc�ya 1 ila 5 Loop arasinda genisleyebilir sistem tasar�m�
imkan� sunulmaktad�r. Her bir Loop için 125 dedektör - 125 modül

toplam 250 adresli cihaz�n konfigürasyonuna
imkan vermektedir. Opsiyonel Network kart�
ile olußturulan network sistemlerinde toplamda
12.500 adrese ulaß�labilmektedir. Esnek pro-
gramlama seçenekleri sayesinde bina otomasy-
on sistemlerine tam uyumludur. YESTAÞ
www.yestas.com.tr  � (312) 425 09 99
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Lexmark T 644
Lexmark��n yeni yaz�c�s� T644�ler yap�lacak olan ißi yaz�c�n�n kapasitesine göre ayarlama zorunlulu¤unu ortadan kald�r�yor.
T644�lerle yo¤un ißleri parçalara ay�rarak yapmaya gerek kalm�yor. Lexmark T644�ler dakikada 48 sayfa bask� h�z� ile ça-
l�ßma gruplar�n�n verimlili¤ini belirgin bir ßekilde artt�rd�¤� gibi, standart modellerinde 128 Mb�a, networklü modellerinde
ise 640 Mb�a kadar artt�r�labilen belle¤i ve 514 Mhz�lik h�zl� ißlemcisi de bu verimlili¤ini üst noktalara taß�yor.T644�ler bü-
tün ihtiyaçlar�n�za cevap verebilecek kapasitede tasarlanm�ß yaz�c�lar olup network ortamlar�na kolayl�kla entegre olabili-
yorlar. Ayn� zamanda bu yaz�c�lar kullan�c�ya çift tarafl� bask�, finishing gibi çok geniß opsiyonlar da sunmakta. Tüm bunla-
ra ek olarak e¤er istenirse yaz�c�ya çok amaçl� yaz�c� opsiyonu da eklenebiliyor. Lexmark T644�lerin üzerinde 21.000 say-
fal�k toner kartußler� var. Sonraki 32.000 sayfal�k toner kartußlar� ile de sayfabaß� maliyet olarak son derece ekonomik bir
yaz�c�.Lexmark T644�lerin önemli bir baßka özelli¤i ise Direkt USB bir arayüz bulunmas�.Panelde bulunan bu USB portu

sayesinde PC�den ba¤�ms�z olarak PDF bask� yap�labiliyor. "Confidential Print" özelli¤i, nümerik tuß tak�m�nda artt�r�lan rakamlar sayesinde daha da güven-
li bir hale gelmiß. Bu özellikteki bir baßka yenilik ise ßifrenin 3 kez yanl�ß girilmesisonucunda ç�kt�n�n iptal edilmesi.Yaz�c�yla birlikte gelen ücretsiz "Profes-
yonel MarkVision Yaz�c� Yönetim Yaz�l�m�" , Lexmark yaz�c�lar� ve Lexmark olmayan di¤er yaz�c�lar� uzaktan konfigüre etmeyi, izlemeyi ve yönetmeyi sa¤-
l�yor.Lexmark yaz�c�lar�n networklü modellerinde standart olan "ImageQuick" özelli¤i ile bilgisayaraihtiyaç olmaks�z�n web�den dokümanlar� seçip direkt
olarak bask� yapmak mümkün. Lexmark Türkiye, www.lexmark.com.tr � (212) 220 0440
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Bas-Konuß �le Kesintisiz �letißim
Hücresel GSM ßebekesi üzerinden iletißim kurulmas�n� sa¤layan bas-konuß teknolojisi (PoC : Push-to-Talk over Cellular), walkie-talkie kullan�-
lan uygulamalarda oldu¤u gibi half duplex modda iletißim kurarak sesin tek yönlü olarak iletilmesini sa¤l�yor. IP altyap�s� üzerinde çal�ßan bas-ko-
nuß teknolojisi CDMA20001X ve UMTS gibi gelece¤in hücresel altyap�lar� üzerinde de çal�ßabiliyor. Bas-konuß teknolojisi, kullan�c�lar�n bas-ko-
nuß uyumlu cep telefonlar� ve mobil terminalleri arac�l�¤� ile düßük maliyetli, tek yönlü, bire bir ve grup konußmalar�n� mümkün k�l�yor. Klasik
iki yönlü interaktif telefon görüßmelerine alternatif olmaktan daha çok kullan�c�lar�n anl�k ve k�sa sesli iletißimini ekonomik olarak sa¤layan bas-
konuß ülkemizde de GSM operatörlerinin yapt�¤� tan�t�m kampanyalar� ile ad�n� duyurdu. Tan�t�m kampanyalar�nda genellikle son kullan�c�lar� ve
genç nesli hedefleyen teknoloji özellikle kurumsal uygulamalar için telsizlere alternatif olarak sundu¤u güvenilir ve kesintisiz iletißim ile ön pla-
na ç�k�yor. Her yerde kapsama alan� olußturulamamas�, iletißimin zaman zaman kesilmesi ve araya girilmesi gibi nedenlerle telsizlerin verimli kul-
lan�lamad�¤� kurumsal saha sat�ß ve saha servis uygulamalar�nda bas-konuß teknolojisi cep telefonunun kapsama alan� içerisinde yer alan her yer-

den sahadaki çal�ßanlar�n birbirleriyle ve ana merkez ile sesli mesajlaßmalar�n� sa¤l�yor.  Symbol Technologies taraf�ndan özellikle kurumsal saha uygulamalar�n�n ih-
tiyaçlar�n� karß�lamak üzere tasarlanan MC70 el terminali; cep telefonu, bilgisayar, barkod okuyucu ve imaj yakalama özelliklerini endüstriyel PDA form faktörün-
de birleßtirirken terminal üzerinde yer alan Bas-Konuß butonu ile saha sat�ß ve servis elemanlar�n�n birbiri ile tek yönlü sesli iletißimini sa¤l�yor.  Bas-konuß tekno-
lojisine sahip MC70 el terminalleri da¤�t�m, lojistik, saha sat�ß ve saha servis uygulamalar�nda zaman ve yer s�n�r� olmaks�z�n kullan�c�lara kurumsal kaynaklara eri-
ßebilme ve birbirleri ile haberleßme imkan� sunuyor. NEXUS www.nexus.com.tr  � (216) 574 19 90 
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YAMAHA TYROS2
� Yeni   61 aftertouch klavye � Yeni
kullan�ßl� dizayn � Harddisk Recording
� Sample Player  � Video Out und
RGB  � USB to Device  � Internet Direct Connection  � 1.200 Voices �
Yeni "Mega Voices" � 400 Styles � 300 MByte Wave Memory � 1 GByte
Wave RAM deste¤i (opsiyonel) � Vocal Harmony � Music Finder 
PAN Muzic, www.panmuzicclub.com � (212) 361 2125
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XP-DV 
Thick Film Hybrid DC-DC çevirici ve EMI filitre
modülü.  Bir çok  endüstriyel uygulamalarda 80
V ani giriß  voltajlar�na  dayanabilen,  Uygun fiy-
atlarla sat�lan bir üründür.  28 V luk güç sistem-
lerinden  15 V ta kadar ç�k�ß al�nabilmektedir.

XP-DSF200LV
Endüstriyel DC/DC çevirici olarak
ç�kart�lan bu model, daha sonra yeni filitre
sistemi ve sa¤lad�¤� askeri ßartlarla, askeri
bir ürün haline getirilmißtir. 200 Watt
gücündeki modül, 24/28 Voltluk bir çok askeri araç, gemi, ve uçak uygula-
malar� için uygundur.

XP Power Tel: 0118 9845515 www.xppower.com                                          Ücretsiz bilgi istek No: 88 www.elektronikvadisi.net�te
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web rehberi
Kabin �klimleme Sistemleri

EAE Elektroteknik A.Þ.
www.ekabin.com

Kablo

2M Kablo San. ve Tic. Ltd. Þti.
www.2mkab.com

Bimed Kablo Elemanlar� San ve Tic A.Þ.
www.bimed.com.tr

Devin Kablo Elektrik Elektronik San
ve Tic Ltd.Þti
www.klaskablo.com.tr

ERSE Kablo San. Ve Tic. Ltd. Þti.
www.ersekablo.com.tr

ETK Kablo
www.etkkablo.com

Hes Hac�lar Elektrik San. Ve Tic. A.Þ.
www.hes.com.tr

HES Kablo
www.hes.com.tr

Kabel Kablo Elemanlar� San ve Tic A.Þ.
www.kabel.com.tr

Surtel Kablo San. A.Þ.
www.surtel.com.tr

Tümka Kablo Sanayi
www.tumka.com.tr

Yap�taß Yap� Sanayi ve Tic. A.Þ.
www.yapitaskablo.com

Kablosuz Otomasyon

UKS Elektronik ve �letißim Ltd. Þti.
www.uks.com.tr

Kesintisiz Güç Kayna¤�

Enel Enerji  Elektronik San. A.Þ.
www.enel.com.tr

Kaynak Elek.Mak.San ve Tic Ltd Þti
www.kemsan.com.tr

Servo-Matik Elektronik Sistemleri
Ltd. Þti.
www.servomatik.com

Kontrol Sistemleri

Otkonsaß Otomatik Kontrol
Sistemleri A.Þ.
www.otkonsas.com

Medikal Elektronik

AMS T�bbi Cihaz �malat �thalat �hrct.
Ltd. Þti.
www.ams.com.tr

Endoskopi Tic. Ltd. Ltd. 
www.wolfendoskopi.com

Ölçü Aletleri

NETES Mühendislik ve D�ß
Tic.Ltd.Þti
www.netes.com.tr

Pano-Kabinler-kutular

Doruk Elektrik Ltd. Þti.
www.dorukelektrik.com.tr

Eptim Elektrik Panolar� Ltd.Þti
www.eptim.com.tr

MEPSAN 
www.mepsanpano.com

Rittal Pano Sistemleri Tic. Ltd. Þti.
www.rittal.com.tr

Profesyonel Kameralar

Avkom
www.avkom.com

Ateksis
www.ateksis.com

Erel Teknoloji Grubu
www.erel.com.tr

Profesyonel Ses-Iß�k Sistemleri

Akustik Elektronik
www.akustik.com.tr

Atempo Elektronik
www.atempo.com.tr

Asimetrik Ses Gör. Sist. Ltd. Þti.
www.asimetrik.com.tr

Bor Müzik ses �ß�k görüntü sistemleri
www.bormuzik.com.tr
Ertekin Elektronik
www.ertekin.com.tr

HIGHSOUND Ses-Iß�k ve Görüntü
Sistemleri 
www.highsound.com

Mikado Müzik-Ses-Iß�k
www.mikado.com.tr

Özmeta Elektronik Elek. �letißim
Ltd.Þti
www.westsound.com.tr

Projeksiyon Market 
www.projeksiyonmarket.com 

Pan Müzik Elektronik Ltd. Þti.
www.panmusic.com.tr 

Prokare Bilgi Ses ve Görüntü
Sistemleri 
www.prokare.com.tr 

Powerplay Ses ve Iß�k Sistemleri 
Ltd. Þti.
www.powerplaytr.com 

Radyopanç Elek.Cihazlar� ve
Malzemesi Tic.A.Þ
www.radyopanc.com.tr

Sinefon Elektronik & Elektrik Ltd.Þti
www.hoparlorsanayi.com

Staras
www.staras.com.tr

Üniversal Elektronik
www.universalind.com

OES Ortado¤u Elektronik Sanayi
Ticaret Ltd.Þti
www.gess.com.tr

Y�ld�r�m Elektrik Cihazlar� Ltd. Þti.
www.yildirimelektrik.com.tr

Güvenlik sistemleri

ASLAN Elektronik & Güvenlik
Sistemleri
www.aslanguvenlik.com

Asol Güvenlik Sistemleri
www.asolguvenlik.com

BG Alarm
www.bgalarm.com.tr

CNM Güvenlik Sistemleri
www.cnm.com.tr

Digital Elektronik Güvenlik CCTV
Sistemleri
www.digitalelektronik.com.tr

Ege Elektronik Lab.
www.eel.com.tr

E&R Elektronik Güvenlik Sistemleri 
www.er-elektronik.com

Elektral Elektromekanik San.ve Tic
A.Þ.
www.elektral.com.tr

Mirac Bilißim Tek.San.ve Tic.Ltd.Þti
www.mirac.com.tr

Oyak Savunma ve Güvenlik
Sistemleri 
www.oyaksgs.com.tr

Öncü Güvenlik Sis.San.ve Tic.Ltd.Þti
www.oncuguvenlik.com

Politeknik Elektronik San. Ve
Tic.Ltd.Þti 
www.politeknik.com.tr

Pegasus Savunma San.ve Tic.Ltd.Þti  
www.pegasuslt.com

SBS
www.sbsbilisim.com

Udea Elektronik San.Tic.Ltd.Þti  
www.udea.com.tr

Universal Elektronik Teknoloji
Ticaret Ltd.Þti
www.universalelk.com

�letißim ve A¤ Teknolojileri

Airties
www.airties.com

Alcatel Teletaß Telekomünikasyon A.Þ.
www.alcatel.com.tr

Jeneratör üretimi

Alimar Makine San.Tic.Ltd.Þti
www.alimar.com.tr

ARBOSAN Jeneratör
www.arbosanjenarator.com

Genpower Jeneratör Sanayi ve
Ticaret A.Þ
www.genpower.com.tr 

Teksan Jeneratör
www.teksanjenerator.com.tr
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Ayd�nlatma Sistemleri

Ceren Ayd�nlatma Sanayi
www.cerenaydinlatma.com
MOONLIGHT Ayd�nlatma 
San. Tic. Ltd. Þti.
www.moonlight.com.tr

Ak�ll� Bina Sistemleri

AEE Bina Otomasyon ve Kontrol
Sis.San.ve Tic.Ltd.Þti
www.aee.com.tr
AKS�S Ak�ll� Ev Sistemleri
www.bdrmestate.com
Bar�ß Teknolojik Tesisat Sistemleri
Ltd.Þti
www.barismuhendislik.com
BTS Bina Teknolojik Sistemleri
www.bts.com.tr
Vizyon Güvenlik
www.vizyonguvenlik.com

Barkod & Etiket 

Bupat
www.bupat.com.tr

Bilgisayar & Elektronik
Malzeme

Necip Bilgisayar Elektronik Ltd.Þti
www.necipbilgisayar.com

Bilgisayar Yaz�l�m

Key �nternet Hizmetleri
www.key.gen.tr
Mascom Bilgisayar
www.mascom.com.tr
Orcom Þirketler Grubu
www.orcom.com.tr
Turcom Teknoloji
www.turcom.com.tr

Bilgisayar Yaz�c�

PERA Bilgi �ßlem Ürünleri Tic.A.Þ.
www.lexmark.com.tr

Cihaz Kutusu �malat�

Alt�nkaya Elektrik ve Elektronik
Cihaz Kutular� �malat�
www.altinkaya.com.tr

Ça¤r� Merkezleri

3D Bilißim
www.3-d.com.tr
CTD Sistem Ltd.Þti
www.ctdsystems.com
Do¤uß Etiket Barkod San A.Þ.
www.dogusbarkod.com
Netser
www.netser.com.tr

Dijital Foto¤rafç�l�k

Bükey Foto¤rafç�l�k ve Ticaret Ltd. Þti.
www.orhanbukey.com.tr
Mersa Elektronik Ve Teknolojik
Ürünler Tic. A.Þ.
www.mersanet.com
Tripod Foto¤rafç�l�k  Ltd. Þti.
www.tripodfoto.com

Diyafon, Uydu, Kamera

B�çak Elektrik Elektronik A.Þ.
www.bicak.com.tr

Elektromekanik Ürün

Leroy Somer
www.leroysomer.com.tr

Elektronik Kart Montaj Ve Tamiri

Odak Bask�l� Devre San. ve . Tic.
Ltd. Þti.
www.odakpcb.com
Tera Elektronik Otomasyon Ve
Mühendislik Hizmetleri
www.teraelektronik.com

Elektronik Kontrol 

Teko Teknik E¤itim Elektronik
Kontrol Otomasyon Sis. Ltd. Þti.
www.egiten.com

Elektronik Deney Setleri

TEES-Teknik Elektrik Elektronik San
Ltd.Þti
www.tees.com.tr

Elektrik & Elektronik Malzeme

Alfa Elektronik Ltd. Þti.
www.al-fa.com.tr

Aksoy  Ltd. Þti.
www.aksoymakine.com

DK Mühendislik Elektrik Elektronik
San.ve Tic
www.dkelektronik.com

Elekro AS Elektrik Elektronik 
www.elektroas.com.tr

Elimko Elektronik �malat ve Kontrol
Ticaret Ltd.Þti
www.elimko.com.tr

Elektra Elektronik Sanayi ve Ticaret
Ltd. Þti.
www.elektra.com.tr

Elkatek Elektronik Ltd.Þti
www.elkatek.com.tr

EP-CO Elektronik Parça ve
Kompanent �malat San. Ve Tic.A.Þ.
www.epcoelektronik.com

ESETAÞ Elektronik Tic. Ve San. A.Þ.
www.esetas.com

Galata Elektronik
www.galataelektronik.com

GATE Elektronik A.Þ.
www.gateelektronik.com.tr

Gözdem Elektrik San.ve Tic.Ltd.Þti
www.gozdemelektrik.com

Klemsan Elektrik Elektronik 
San. Tic. A.Þ.
www.klemsan.com.tr

KÖHLER
www.altoel.com.tr

Medel Elektronik Elektrik Ltd. Þti.
www.medelelektronik.com

Megasan Elektronik Tic. Ve
San. Ltd. Þti.
www.megasan.com

Microdis Elektronik Ltd.Þti
www.microdis.com

Perform Elektronik
www.performelektronik.com

Ser Elektronik & Elektrik Ltd.Þti
www.serelektronik.com.tr

Y�ld�r�m Elektronik 
www.yildirimelektronik.com

Yücel �thalat & �hracat
www.yucel-electronic.com

Elektronik Endüstriyel
Otomasyon

Asl� Otomasyon ve Elektronik Ltd. Þti.
www.asliotomasyon.com

AB Rotech Esnek Otomasyon
Çözümleri
www.abrotech.com.tr

Akda¤ Endüstriyel Otomasyon ve
Mühendislik
www.akdagmuh.com

BERA Mak.Otomasyon
Elek.Tic.Ltd.Þti
www.beraelektrik.com

Bilkon Bilgisayar ve Kontrol 
Sist. Ltd. Þti. 
www.bilkon-control.com.tr

Baumüller Motor Kontrol Sistem
San.ve Tic.Ltd.Þti
www.baumueller.com.tr

Baykon Endüstriyel Kontrol
Sistemleri A.Þ.
www.baykon.com

Bosch Rexroth Otomasyon A.Þ.
www.boschrexroth.com.tr

EMOSAN Ankara Elektrik Makine
Otomasyon Ltd.Þti
www.emosanelektrik.com.tr

Meko Mikrobilgisayar Elektronik
Kontrol San.ve Tic.A.Þ.
www.meko.com.tr

Mikrobilgisayar Elektronik Kontrol A.Þ.
www.meko.com.tr

OTTOMAN Elektrik Elektronik
Otomasyon Ltd.Þti
www.ottomanelektrik.com

Robosistem Elektronik San.ve
Tic.Ltd.Þti
www.robosistem.com

Sistek Elektronik Sistemleri Ltd. Þti.
www.sistekelektronik.com

Elektronik Kontrol

SC Endüstri A.Þ.
www.sc.com.tr

Güç ve Enerji Sistemleri

Aktif Mühendislik D�ß Tic. Ltd. Þti.
www.aktifmuhendislik.com.tr

Artronic 
www.artronic.com.tr

C�rcutor Grup
www.circutor.com

EAE Elektronik A.Þ.
www.eae.com.tr

>>> 
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Regulatör �malat�

Delta Elektrik ve Elektronik Ltd. Þti.
www.deltaregulator.cm

Röle-Ölçü-Koruma

Dema Röle San.ve Tic A.Þ.
www.demarelay.com

Savunma Sanayi

Alp Havac�l�k
www.alp.com.tr

Aselsan
www.aselsan.com.tr

Ayd�n Yaz�l�m
www.ayesas.com

Asil Çelik
www.asilcelik.com.tr

Bar�ß Elektrik
www.barmek.com.tr

Bmc Sanayi
www.bmc.com.tr

Esdaß
www.esdas.com

Eta Elektronik
www.eta.int.com

E.T.C
www.etcusa.com

FNSS
www.fnss.com

GATE Elektronik A.Þ.
www.gateelektronik.com.tr

Girsan
www.girsan.com

Havelsan
www.havelsan.com.tr

Havelsan Tekno.Radar
www.ttr.com.tr

Hema Endüstri 
www.hemaendustri.com.tr

Hema Dißli
www.hema.com.tr

Hipak
www.hipak.com.tr

�ßbir Elektronik
www.isbirelektrik.com.tr

Kalekal�p
www.kalekal�p.com.tr

Koluman
www.koluman.com.tr

Likom
www.likom.com.tr

Mercedes-Benz Turk
www.mercedes-benz.com

Mes Makine
www.mesaluminium.com

Göksan Bilißim Teknolojileri
www.goksan.com

MET Havac�l�k ve Uzay Teknolojileri
Ltd. Þti. 
www.met.com.tr

Roketsan
www.roketsan.com.tr

Simultane Sistemleri

Vizyon Simultane Çeviri Ses ve
Görüntü Sis.Ltd.Þti 
www.vizyonsistem.com.tr

Ses-Görüntü-Yay�n Sistemleri  

Mavi �letißim Mühendislik Dan. Müm.
Tic. Ltd. Þti.
www.mavi-iletisim.com

Telekominikasyon Ürünleri

Anel Grup Þirketleri
www.anel.com.tr

Esen Elektrik Elektronik Ltd.Þti.
www.esenelektrik.com

Saroz D�ß Tic.Müßavirlik ve Turizm
Ltd.Þti
www.saroz.com.tr

Test ve Ölçü Aletleri

Key Kalite
www.keykalite.com

Transformatör �malat�

Eka Transformatör Ltd.Þti
www.eka-transformer.com

Eta Transformatör �malat� Sanayii
www.etatransformator.com

Uydu Anten

Ferhat Elektronik
www.ferhat.com.tr

Koyuncu Elektronik A.Þ.
www.koyuncu.com.tr

Yüksel Elektroteknik San ve Tic
Ltd.Þti
www.yukselelektroteknik.com

Uydu TV ve Güvenlik
Sistemleri

Dinçay Elektronik ve San.Tic.Ltd.Þti
www.dincay.com.tr

Yang�n Alg�lama Sistemleri

Arya Yangin Güvenlik Sistemleri Ltd
Þti 
www.aryayangin.com

MAV�L� Elektronik Ticaret ve Sanayi
A.Þ.
www.mavigard.com

Yestaß Güvenlik Sistemleri Ltd. Þti.
www.yestas.com.tr  !
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