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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.

TEKNOLOJ� S�Z� �LG�LEND�R�YOR MU?
Tabii ki evet. Yaßant�m�za kolayl�k getiren, bizlere yeni

seçenekler sunan  teknolojik gelißmeler, art�k hayat�m�-

z�n bir parças�. Tekerle¤in icad� ile baßlayan süreç,  ça-

¤�m�zda baß döndürücü bir h�zla ilerlemeye devam et-

mekte. 

Elektronik teknolojisinin nerelere girdi¤ini hiç düßündü-

nüz mü?  

Bugün  inßa edilen bir çok lüks evlerde art�k ak�ll� bina

teknolojisi kullan�lmakta, bilgisayar ve telekomünikas-

yondaki yenilikler durmak bilmiyor, Robotlar günlük ya-

ßant�m�za da girdi ve  h�zl� gelißimleri devam ediyor,

Müzik ve video konular�nda yaz�l�mlar yeni elektronik

teknolojilerin kullan�lmas�n� sürekli zorlar halde. Ülke-

mizde en büyük yat�r�mlara bakt�¤�m�zda bunlar�n  sa-

vunma sanayinde oldu¤unu  görüyoruz. Askeri elektro-

nik alan�nda yap�lan yat�r�mlar meyvelerini verdi ve Ül-

kemiz art�k bu teknolojik gelißimleri ihraç eder konuma

geldi. Üniversitelerde Teknokentler olußturulmaya baß-

land�. �ßte bizde ülkemizde neler yap�ld�¤�n� takip edip

sizlere iletmeye çal�ßaca¤�z.

Elektronik Vadisi Dergisinde herkesin ilgilenece¤i ve zevk-

le, s�k�lmadan okuyaca¤� yaz�lar� bulaca¤�n� düßünüyoruz.

Üstelik dergimiz herkesin okuyabilmesi için ücretsiz. Gü-

cümüz yetti¤ince de dergi bas�m maliyetlerini reklamlarla

karß�lamay� planl�yoruz. Uygulamaya baßlad�¤�m�z ücret-

siz bilgi istek servisi ile www.elektronikvadisi.net�teki for-

mu dolduranlara reklamlarla ilgili bilgilerin gönderilmesi

önemli bir hizmetimiz olacakt�r.  

Dergimizin Ülkemize hay�rl� olmas�n� diliyoruz.

Recep Peker Tan�tkan   
tanitkan@elektronikvadisi.net
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�K� DEV MARKA 
AYNI ÇATI ALTINDA
Aidata, bilißim sektöründe izledi¤i h�zl� büyüme trendini Profilo iß birli¤i ile
artt�rmaya devam ediyor. Profilo ma¤azalar�nda sat�ßa sunulmaya baßlanan özel
üretim Aidata bilgisayar ve notebooklar, teknoloji takipçileri için Türkiye�nin her
yerinde güvenilir ulaß�m imkan� sa¤l�yor. Beyaz eßya ve elektronik ev aletleri sek-
törünün lider markalar� aras�nda yer alan Profilo anlaßmas� ile Aidata�n�n ürün-
lerini, Türkiye�nin her yerine ulaßt�rm�ß olacak. 
Profio müßterileri için özel olarak üretilen Aidata Entry, Aidata Neon ve Aidata
Fever bilgisayar ve Aidata Blank notebook modelleri, hem e¤itim hem araßt�rma
hem de e¤lence içerikli kullan�c� ihtiyaçlar�na cevap veriyor. Profilo ma¤azalar�nda Aidata tutkusu ile bulußacak olan tüm bilgisayar tüketi-
cileri için bu özel ürünlerde h�z, performans ve güçlü bellek kapasitesi öne ç�k�yor. 
Intel teknolojisine sahip tüm Aidata�larda Entry modeli, özellikle ailelerin güvenle tercih edebilece¤i ve ö¤rencilerin rahatl�kla kullan-
abilece¤i bir model olarak tan�mlan�yor. Yine Profilo müßterilerine özel olarak haz�rlanan Aidata Neon modeli ise, evlerde ve ofislerde
kullan�labilecek en güçlü bilgisayar teknolojilerinden birini sunuyor. 

Moscow City Naberezhnaya Tower 
tamamlan�yor
Moskova ßehrinin önemli projelerinden birisi olan Moscow City projesi
içinde yer alan Naberezhnaya Tower üç bloktan olußuyor. I.Etapta A ve B
bloklar�n inßaat� planlanm�ß, 17 katl� A Blok 2004 y�l�nda tamamlan�yor. 27
Kattan olußan B blok 29.800m2'si kiralanabilir olmak üzere toplam 57.000m2

kapal� alana sahip. �nßaat, Enka �nßaat ve Sanayi A.Þ. taraf�ndan yap�lmaktad�r.
III.Etap kapsam�nda ise 57 kattan olußan C Blok inßa edilecek. Binadaki tüm
�s�tma havaland�rma iklimlendirme sistemleri, bir çok elektriksel veya elek-

tromekanik sistemler AEE Bina Otomasyon ve Kontrol Sistemleri taraf�ndan kontrol edilmektedir. Binada yaklaß�k 10.000
nokta kontrol edilmekte veya izlenmektedir. Binada �s�tma/so¤utma amaçl� kullan�lan 1850 adet fan coil de bireysel oda kon-
trol sistemine ba¤lanm�ßt�r. So¤utma gruplar� ve elektrik ana da¤�t�m panolar�n�n tüm parametreleri openlik sistemi üzerinden
merkezden izlenmektedir. Bu amaçla binada Honeywell Excel 100/500 Kontrolörler; Excel 10 fan coil kontrol sistemi; Excel
Openlink; Honeywell EBI (Enterprise Building Integrator) Grafik Merkez Yaz�l�m� kullan�lm�ßt�r.
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TDC�N�N "TR�PLE-PLAY"
ÇÖZÜM ORTAÚI ALCATEL OLDU

Dünya çap�nda 30'dan fazla yer ald�¤� proje ile h�zla büyüyen "triple-play" pazar�nda lider
olan Alcatel, Danimarka�n�n en önemli telekom ve kablo tv operatörü TDC�nin
Internet Protokol Tv (IPTV) ve "triple-play" sunumlar�n�n kurulumunu yapacak.
Sunulacak Alcatel/Microsoft Tv IPTV çözümü, kullan�c�n�n uygulamas� kolay ßekilde
tasarlanan an�nda kanal de¤ißtirme, canl� televizyon yay�n�n� tek tußla kaydetme-bekle-
meye alabilme ve istek üzerine video hizmetlerini de bar�nd�r�yor. TDC Kablo Tv'nin
CEO'su Niels Breining konuyla ilgili düßüncelerini ßu ßekilde dile getirdi: "Çok üstün bir
çözümü uygulamaya alaca¤�m�z için son derece sevinçliyiz. �ki türde gerçekleßtirilecek
Alcatel/Microsoft Tv IPTV çözümünde öncelikle sistemi ADSL üzerinden hizmete
verece¤iz. �kinci aßamada, DVB tabanl� kablo tv ßebekemizdeki uygulamalar için arka uç
sistemlerin elemanlar�n� kullanaca¤�z." Alcatel'in sabit ßebekeler çözümleri ile ilgili

faaliyetlerden sorumlu Baßkan� Monika Maurer, yap�lan ißbirli¤i ile ilgili olarak "IPTV 'nin uygulanmas�nda temel baßar� faktörü hizmetlerin
entegrasyonudur. Her iki alanda, geniß bant teknolojisi ve "triple play" uygulamas�nda dünya lideri olan Alcatel, tüm parçalar�n zaman�nda
bir araya gelmesini sa¤lamak için gerekli deneyime ve sorumlulu¤a sahiptir" dedi. Alcatel Teletaß Sabit Operatörler Sat�ß Müdürü Berke
Oran, konuyla ilgili olarak Türkiye pazar�na yönelik düßüncelerini ve beklentilerini ßöyle özetledi: " 30�dan fazla projeyle uçtan uca "triple-
play" pazar�n�n lideri olan Alcatel ile yaz�l�m devi ve ev kullan�c�s� deneyimi aç�s�ndan dünya lideri olan Microsoft, 2005 y�l�nda bas�nda IPTV
konusunda yapt�klar� ißbirli¤i sonras�nda IPTV alan�nda birçok projeye imza atm�ßlard�r. Bunlardan biri olan Danimarka�daki telekom ve
koblo tv operatörü TDC, bu baßar�n�n en son örneklerinden biridir. Son y�llardaki genißband(DSL) kullan�m�ndaki art�ßa bakacak olursak
Türkiye, "triple-play" ve bir servis baca¤� olan IPTV aç�s�ndan son derece uygun bir pazar haline gelmißtir. Bu alanda birçok oyuncu çeßitli
yat�r�m planlar�n� olußturmaya baßlam�ßt�r. Mevcut DSL ßebekesinin büyük bir k�sm�n�n sa¤lay�c�c� olarak Türkiye�de de bu pazar�n gelißmesine
katk�da bulunmak amac�yla, "triple-play" alan�nda yat�r�m yapmay� amaçlayan önemli oyunculara her türlü deste¤i vermeye haz�r�z."

EGE ELEKTRON�K 
LABORATUVARI�NDAN VDA
�NTERAKT�F TV S�STEMLER�
Ege Elektronik Lab. dünyaca tan�nm�ß, büyük otellerde kullan�lmaya baßlayan
VDA - OTEL TV Sistemleri�ni TürkiyeTemsilcilik ve Genel Distribütörlü-
¤ü�nü üstlendi. Ege Elektronik�ten yap�lan aç�klamaya göre: VDA'n�n yeni
Hotel TV Sistemi otel müßterisine büyük konfor ve yenilikler, otel ißletme-
sine ise yönetimde büyük kolayl�k, eleman say�s�ndan tasarruf, çabuk hizmet
imkan� ve kaçaklar�n önlenmesi gibi çok önemli avantajlar sa¤l�lyor. VDA Sis-
temi, merkezi bilgisayara ba¤lanarak Welcome Page, Pay-TV,Check-Out,Li-
san vs. gibi özelliklerin direkt otel bilgisayar�ndan da kumanda edilebilmesi-
ni mümkün k�l�yor. Personelin daha h�zl� ve verimli çal�ßmas�n� sa¤lad�¤� gibi
minibar kaçaklar�n� önlüyor, Pay-TV, �nternet ve Oyun Servisleri ile otele ek
gelirler sa¤l�yor. Oteldeki aktivitelere yönlendirmeye yard�mc� oluyor. 

DEM�R T�CARET, 
ARCAD�UM�A ÞUBE AÇTI
Ankara'da Home Cinema sistemleri konusunda öncü kuruluß olan Demir Ticaret,

Arcadium�da yeni ßubesini açt�. Demir Home Cinema ma¤azalar�nda kurmuß oldu¤u 8

de¤ißik Home Cinema Demo Odas�yla, sinema keyfinin nas�l olaca¤�n� merak edenlere,

yaßayarak görme imkan� sunuyor.

YANGIN ALGILAMA VE 
�HBAR S�STEMLER�NDE 
ESSER IQ 8 QUAD SER�S�
ESSER IQ 8 QUAD serisi dedektörler, alg�lama ile birlikte 7 farkl� dilde anons ile uyar�

yapabiliyor. Üzerindeki flaßörü ile �ß�kl� ikaz özelli¤i taß�yor.

Yap�lan araßt�rmalar otel, hastane, residence gibi büyük binalarda bir yang�n an�nda

uykusunda olan kißilerin, odalar�n�n d�ß�ndan gelen sesli yang�n ihbar uyar�lar�n�n genel-

likle geç alg�lad�klar�n� ya da hiç alg�layamad�klar�n� göstermißtir. Bunun sonucunda da

can kayb�, zehirlenme ve a¤�r yaralanma vakalar�nda art�ß olmaktad�r. Ege Elektronik

ESSER IQ 8 QUAD serisi ile birlikte bu sorunu ortadan kald�rmaya çal�ß�yor.  Bu ürün-

lerle ilgili 0232 422 09 29 numaral� telefondan bilgi alabilirsiniz.
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100. Ma¤azas�n� Adana�da Açt�!
Türkiye�nin ilk ve en yayg�n teknoloji perakendecisi Teknosa, yurtçap�ndaki
yayg�n ma¤aza zincirine 100. halkay� ekleyerek Adana Kenan Evren
ma¤azas�n�, özel fiyat avantajlar� ve indirim f�rsatlar� ile açt�. Teknosa�n�n
yurtçap�nda 24 ilde 99 ma¤aza ile hizmet veriyor. 

Epson® AcuLaser C4200 Serisi 
Epson, AcuLaser yaz�c�lar�na yepyeni bir seri daha ekliyor: AcuLaser C4200. Farkl� bask�

ihtiyaçlar�na uygun olarak birkaç modelden olußan Aculaser C4200 serisi, özellikle kul-

lan�m kolayl�¤�, yüksek h�z� ve hesapl� fiyatlar� ile dikkat çekiyor. 

Epson AcuLaser C4200 serisi bir ofisin günlük tüm renkli ve siyah beyaz bask� ihtiyac�n�

karß�layabiliyor. �lk sayfay� sadece 10.2 saniyede basabilen AcuLaser, siyah beyaz olarak

dakikada 35 sayfa, renkli olarak ise dakikada 25 sayfa basabiliyor. Ayr�ca çift tarafl� bask�da

dakikada 20.4 sayfa gibi oldukça ßaß�rt�c� bir h�za ulaß�yor. 

AcuLaser C4200 serisi 600 MHZ�lik bir Power PC ißlemciye sahip. Bu sayede en karmaß�k

ißleri bile yüksek h�zda ißleyip basabiliyor. Sunumlar ve broßürler Epson��n eßsiz 4800 RIT

renk çözünürlü¤ü ile benzersiz bir renk ve bask� kalitesinde üretiliyor. 

Yaz�l�m gelißtiriciler JAVA MASTERS�da 
yar�ßacak
Sun Microsystems ve BenQ Mobile taraf�ndan bu y�l dördüncüsü düzenlenen Java Masters
Yar�ßmas� için baßvurular baßlad�. Mobil Java uygulamalar�n�n gelißtirilmesi için düzenlenen
yar�ßma, ö¤renciler ve profesyonel yaz�l�m gelißtiriciler için iki farkl� kategoride gerçekleßecek.
Türkiye, geçen y�l Hindistan�dan sonra en çok baßvurunun yap�ld�¤� ülke olurken, yar�ßman�n
ikincili¤ini ise Emrah Bodur adl� Türk ö¤renci kazanm�ßt�. 
Sun Microsystems��n daha önce Siemens ile gerçekleßtirdi¤i yar�ßma, Siemens Haberleßme
Mobil Cihazlar Þirketi'ni sat�n alan BenQ Mobile ile sürüyor. Java Masters 2006�ya kat�lacak
yar�ßmac�lar, Siemens SXG75, S75 ve CX75 mobil telefonlar için yenilikçi uygulamalar tasar-
layacak. BenQ Mobile ve Sun Microsystems, kat�l�mc�lara proje s�ras�nda ihtiyaçlar� olan araçlar� sunacak. Kat�l�mc�lar, navigasy-
on uygulamalar� ve oyunlar için Siemens SXG75�i, iß uygulamalar� ve müzik alan�nda zekice fikirlerini ise S75�de uygulayabilirler.
CX75 cihazlar� içinse multimedia uygulamalar� ile ilgili fikirlerini sunabilirler. Yar�ßmaya kat�lmak isteyenler, 21 May�s tarihine
kadar www.javamasters.org adresinden kay�t formuna ve detayl� bilgiye ulaßabilir.

PENTA�DAN EN YEN� TEKNOLOJ�LER
Penta, 28 Þubat Sal� günü gerçekleßtirdi¤i "Yeni Teknolojiler, Yeni F�rsatlar" toplant�s� ile IT sek-
töründeki önemli firma ve isimleri bir araya getirdi. Bilißim sektöründe dünyadaki en son gelißmeleri
tan�tma niteli¤i taß�yan toplant�da; Sony, ATI, Intel EMEA, Intel Türkiye, Seagate, Microsoft Türkiye
ve SNC firmalar�ndan çeßitli konußmac�lar yapt�klar� konußmalar ile sektördeki en son gelißmeleri
anlatt�lar, yeni ürünlerini tan�tt�lar. Toplant�ya konußmac� olarak kat�lan Sony Do¤u Avrupa Sat�ß
Müdürü Petr ZAPLETAL konußmas�nda Sony�nin gelißtirdi¤i AIT yedekleme teknolojilerini tan�tt� ve
yeni yedekleme teknolojisinin avantajlar�ndan bahsetti. ATI �talya Yunanistan Türkiye Bölge Müdürü
Andrea Di GIOVANNI ise ATI ekran kartlar�n� tan�t�rken büyüyen iß istasyonu pazar�n�n önemine
de¤indi. Özellikle grafik endüstrisinde öncü konumda yer alan ATI, üstün grafik performans� sa¤laya-
cak teknolojiler gelißtirerek, zengin görsellik deneyimi sunacak ürünleri ile dikkat çekiyor. ATI�nin Fire
GL ekran kartlar�n�n Türkiye�deki da¤�t�m� sadece Penta arac�l�¤� ile yap�l�yor. Penta taraf�ndan düzen-
lenen ve 200�ün üzerinde bayinin kat�ld�¤� "Yeni Teknolojiler, Yeni F�rsatlar" toplant�s�na bir di¤er
konußmac� olarak kat�lan SNC firmas�ndan Teknik Pazarlama Yöneticisi Yavuz Sayk� ise, son dönemde
büyük ilgi gören ince istemciler ve uygulama alanlar�n� anlatt�. Sayk�, ince istemcilerle ilgili olarak yöne-
tim kolayl�klar� ve toplam sahip olma maliyetinin düßüklü¤ü konular�n�n alt�n� çizdi. Penta, Türkiye�de
"Broadliner" distribütör olarak tabir edilen teknoloji da¤�t�c�s� ana ßirketler aras�nda ön s�ralarda yer

al�yor. 1990 y�l�ndan itibaren sektör içerisinde h�zla büyüyen Penta Bilgisayar, teknoloji da¤�t�m�nda iß ortaklar�na katma de¤er yaratmay�
baßarm�ß bir firma olarak dikkat çekiyor. Penta�n�n bugün Türkiye�de 3000�in üzerindeki bayisi bulunuyor.
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SYMBOL�DEN YEN� BARKOD OKUYUCU: 
LS1203
2004 senesinden beri Symbol Technologies�in Türkiye�deki tek distribütörü olan Armada Bilgisayar,
Symbol�ün en yeni barkod okuyucusu LS1203�ü tan�t�yor. Symbol marka LS1203 tabanca tipi barkod
okuyucular, yüksek kalitede laser tarama, kullan�c� dostu ergonomik bir tasar�m, yüksek dayan�kl�l�k ve
makul bir fiyat sunuyor. LS1203, bu özellikleri ile küçük perakendecilerin ihtiyaçlar�n� karß�lamak amac�yla
dizayn edilmiß bir ürün. LS1203 hediyelik eßya satan küçük dükkanlar, butikler, DVD ma¤azalar�, ecza-
neler gibi perakende sat�ß yapan ißletmelerde sat�ß noktas�ndan arka ofise kadar birçok uygulamada kul-
lan�labiliyor. LS1203 barkod okuyucu ile manuel veri girißleri minimize edilip, hatalar azal�yor, veri ißleme
h�z� art�yor, müßterilere do¤ru fiyatland�rma yap�l�p, ka¤�t kalemle yap�lan stok yönetimi otomatize edil-
miß oluyor. Çal�ßanlar�n verimini artt�ran LS1203, müßteri memnuniyetini de artt�r�yor.

�ZOLEL� KABLO ÜRET�M�NDE 
KAPAS�TE ARTIÞI
Yap�taß A.Þ., Floropolimer izoleli kablo üretiminde kapasite art�rd�. Þirketin Genel Müdür Yard�mc�s�
Recep Altunbaß, floropolimer izoleli kablo çeßidini artt�rarak beyaz eßya, otomotiv, gemi sanayi ve inßaat
piyasas�ndaki yerlerini güçlendirmeyi hedeflediklerini aç�klad�. Firman�n öncelikli hedefinin gün geçtikçe
önemi daha da artmakta olan bu kablolar� üreterek, can, mal ve bilgi güvenli¤inin ön plana al�nd�¤� pro-
jelere dahil olmak oldu¤unu söyleyen Recep Altunbaß, insanlar için daha iyi, daha güvenli ve daha sa¤l�kl�
bir gelece¤in haz�rlanmas�nda kendilerinin de katk�s� olaca¤�n� ekledi. Ça¤�m�z�n vazgeçilmezi
Floropolimerler, geniß s�cakl�k aral�klar�nda (-190 °C' den +260°C' ye kadar) çal�ßabilen yüksek perfor-
mansl� izolasyonve k�l�f malzemeleridir. Bu özel malzemeler, kimyasal ve di¤er d�ß etkenlere maruz
kald�klar�nda gösterdikleri mükemmel direnç ve yüksek elektriksel ve mekanik özellikleriyle beyaz eßya,
otomotiv ve gemi sanayinde vazgeçilmezdir. 

DK MÜHEND�SL�KTEN YEN� ÜRÜN
DK Mühendislik, röle ihbar kombinasyonlar� elektrik ßebekelerindeki koruma hücreleri üzerinde olußabile-
cek tüm ar�zalar�n gösterge ve yönlendirme ißlemlerini gerçekleßtirebilecek, mikroißlemci tabanl� bir cihaz
üretti. MSB-132-6i S�NYAL BULOÚU + �HBAR RÖLES� Cihaz üzerinde 6 ihbar girißi bulunuyor. Bu girißler
sayesinde ar�za ihbar bilgilerini ißleme ve yönlendirme yap�labiliyor. Modüler hücrelerde ve koruma
panolar�nda BUCHOLZ �HBAR-BUCHOLZ AÇTI-TERMOMETRE �HBAR-TERMOMETRE AÇTI-AÞIRI
AKIM �HBAR-AÞIRI AKIM AÇTI gibi çeßitli sinyallemelerin ißlenmesinde, son derece kolayl�k sa¤l�yor. �ßçilik
ve kablajlama sürelerini minimum seviyeye indiriyor. Ç�k�ß röleleri donan�m� sayesinde KORNA ihbarlama,
KES�C� AÇTIRMA gibi ißlemlerin gerçekleßtirilmesi yan�s�ra,her bir ar�za ihbar� için ayr� kontak ç�k�ß� veriy-
or. Bu sayede ar�za ihbarlar�n�n yan donan�mlara aktar�m� sa¤lan�yor. 

Þ i r k e t  H a b e r l e r i Þ i r k e t  H a b e r l e r i



Ak�ll� füzeler Irak savaß� ile
tekrar gündeme geldi.1991
Körfez Savaß��nda ABD�nin

kulland�¤� birçok füze gelißtirildi ve
bu füzeler ikinci Irak savaß�nda Ba¤-
dat, Kerkük, Nas�riye, Kerbela�da de-
nendi. Tüm bas�n yay�n organlar�nda
boy boy resimleri ile füzelerin fiziksel
özellikleri anlat�lmakta ama bu sevim-
siz ölüm makinelerinin temelinde ya-
tan ileri teknoloji sisler aras�nda kal-
makta. �kinci Dünya Savaß� sonlar�nda
Almanlar��n gelißtirdi¤i V serisi füze-
ler ile baßlayan uzaktan dövmek
stratejisi di¤er savaßan ülkelerin de
bu teknolojilere yönelmesini sa¤lad�.
Alman füze program�n� yürüten bilim
adamlar� Amerika ve Rusya taraf�n-
dan paylaß�ld� ve füze programlar�
baßlad�. Önceleri füzelerin uzun men-
zilli olmas� hedeflendi böylelikle uçak-
lara ihtiyaç duyulmadan k�talar aras�
bombard�man yap�labilecekti. Balistik
füzeler 10.000 km�nin üzerinde men-
zile sahip atmosfer d�ß�na ç�kabilen
özelliklere sahipti ve hedef alanlar�
bazen ßehirler, üsler ve donanmaya
ba¤l� limanlar idi. 1970�lerin baß�na
kadar özel hedeflere yönelik güdüm-
lü füzeler gelißtirilememiß so¤uk sa-
vaß� cayd�r�c� uzun menzilli hedef to-
lerans� geniß füzeler taraflar�n askeri

konseptlerine cevap vermißti.
1970�lerin ilk y�llar�nda bugünkü bilgi-
sayarlar�n nüvesi olan programlanabi-
lir ißlemciler üretildi ve ak�ll� füzelere
giden yol aç�ld�. 

Art�k gemilerden, denizalt�lardan ve
B52 gibi uzun menzilli bombard�man
uçaklar�ndan  at�labilen ak�ll� füzeler
Amerika�n�n vuruß gücünü ve isabeti-
ni artt�rd�. Bu arada Rusya�da benzer
çal�ßmalar yap�ld� ve  SS serisi taktik
füzeler gelißtirildi.

Harponlar, Tomahawk�lar ve di¤er
tüm  Seyir Füzeleri  hepsi donan�m
ve bilgisayar yaz�l�mlar�  ile birer  in-
san öldürme canavar� oldular. Karß�
teknoloji olarak bu türden füzelerin
hedeflerini bulamamas� ve havada ya-
kalan�p imha edilebilmesi için Patriot
ve türevleri füzeler gelißtirildi.1991
de gerçekleßtirilen  Körfez Savaß��nda
�skalayan Patriotlar revize edildi, yaz�-
l�mlar yenilendi ve vuruß yüzdeleri
daha hassas bir hale getirildi. 

LN Bilgisayar A.Þ Yönetim Kurulu
Baßkan Yard�mc�s� ve Genel Müdürü
ODTÜ Bilgisayar Yüksek Mühendisi
Ali Nihat Kök bilgisayar teknolojisi-
nin savaßta füzeler üzerindeki kulla-
n�m�n�  ELEKTRON�K VAD�S��ne
anlatt�.  >>>

Bilgisayar teknolojisi ile  

yakan, y�kan, öldüren füzeler savaß��

B�LG�SAYARLARIN
YÖNETT�Ú�  FÜZELER

A

Füzelerlerle dijital imza...

Röportaj: Recep Peker TANITKAN
tanitkan@elektronikvadisi.net



mevcuttur ve benzer amaçlar için
kullan�labilir. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Tomahawk�lar
Körfez Savaß��nda kullan�ld� m�?

KÖK- Tomahawk�lar Birinci ve
ikinci körfez harbinde kullan�ld�.
1991 y�l�nda yaklaß�k 700 adet kulla-
n�ld� ve baßar� sa¤land�. 2003 y�l�nda
ise 1100 adet seviyesinde füze he-
deflere gönderildi. Baz�lar�nda he-
deflerinden sapmalar görüldü. Her-
halde, baz� hesap hatalar�! oldu. To-
mahawk füzelerine uydulardan çe-
kilmiß üç boyutlu dijital haritalar
kaydediliyor. Bu füzelerde insan ze-
kas�na benzer Artificial Intellegent
(Yapay Zeka) bir sistem bulunuyor,
bu yüzden bunlara ak�ll� füzeler deni-
yor. "Digital Matching System" de-
nen bir sistem var, haf�zas�ndaki ha-
rita verileriyle koordinatlar� karß�laß-
t�r�yor ve o ßekilde hedef belirliyor.
Son modellerinde kameralar bile
kullan�lmaktad�r. Füzenin gitti¤i yeri
kameradan görme özelli¤i de var. Bu
tür füzeler 1990�l� y�llar�n baß�ndan
itibaren GPS, yani uydulardan yarar-
lanarak hedef buluyor. Füzeler ko-
mut de¤ißikliklerini de uydulardan
al�yor. 

"TOMAHAWK�LARI
UÇAKSAVARLARLA
B�LE VURMAK 
MÜMKÜN�"
ELEKTRON�K VAD�S�: Nas�l? 

KÖK- Tam hedefe yönelmißken ra-
dar�nda düßman füzesi veya uça¤�
gördü¤ü zaman baßka bir alternatif
yönden gidebiliyor. Bu kadar zeki fü-
zelerin tek olumsuz yönü h�zl� olma-
mas�d�r. Bu kadar fonksiyonel bir fü-
zenin çok h�zl� hareket etmesini bek-
leyemeyiz. Mesela Patriot, ses h�z�n�n

5 kat�na ulaßabiliyor ama Toma-
hawk�lar ses h�z�n�n alt�nda kal�yor.
Çünkü kontrol edilebilme özellikleri
var. Bunlar� makinal� tüfekle veya
uçaksavar ile vurmak bile mümkün-
dür. Bu yüzden Tomahawk�lar gece
at�l�rlar. Radara yakalanmamak için
de çok düßük irtifadan giderler. Ör-
ne¤in denizin üzerinden 5 metreden
gidebiliyor. Hedef gördü¤ünde sakla-
nabiliyor, yerini de¤ißtirebiliyor. Son
teknoloji ile üretilen Tomahawk�ta
füze giderken uzaktan kumanda ile
hedef yerleri de¤ißtirilebiliyor. Irak�a
at�lan bir füzeyi yeniden programla-
yarak hedefi de¤ißtirilebiliyor baßka
bir yere atabiliyorsunuz.. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Tomahawk�lar�n

özellikleri neler?

KÖK- Denizatl�lardan kullan�labili-
yor. B52 A bombard�man uçakla-
r�nda ve B2 uçaklar�nda kullan�labi-
liyorlar. Raytheon üretiyor, en
ucuz yani standart modeli 600 bin
dolardan baßl�yor. Kademeli olarak
1 milyon 715 bin dolara kadar ç�ka-
biliyor. Füzenin uzunlu¤u 5,56 met-
re, savaß baßl�¤�na göre, 6,25 met-
reye yükselebiliyor. A¤�rl�¤� 1315
kilogram, savaß baßl�¤� ile 1582 ki-
lograma da ç�kabiliyor. Yar� çap� 51
santimetre. Tahribat alan�, bir
apartman� tamamen yok edebilir.
Bu savaß mühimmat�na ba¤l�. Özel
nükleer silahlar kullan�labilir. Kanat
genißli¤i 2,67 metre. Menzili bin
609 kilometre, maksimum. H�z�
880 kilometre. Bu da Boeing yolcu
uçaklar�n�n h�z� kadar. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Bir B52 kaç To-

mahawk füzesi taß�yabiliyor?

KÖK- 20 füze civar�nda. Bunlar�n
her biri bin 500 kilogram olsa, 30
ton a¤�rl�¤� oluyor. O yüzden F16,
F18 gibi uçaklarda kullan�lm�yor. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Bilgisayar tekno-
lojisi savaßta nas�l kullan�l�yor?

AL� N�HAT KÖK- Bilgisayar di¤er
sektörlerde oldu¤u gibi savunma sek-
töründe de, gerek komuta heyetinin
karar verme süreçlerine destek mahi-
yetinde gerekse de savaß endüstrisi
araçlar�nda yo¤un olarak kullan�lmak-
tad�r. 1970�lerin baß�nda bilgisayar
dünyas�nda bir devrim yaßand�. O za-
manlarda kullan�lan Main Frame diye
adland�r�lan ana bilgisayarlar yerine da-
ha geniß kitle kullan�m�na yönelik ve
göreceli olarak daha düßük maliyetli,
merkezi birimler yani ilk mikro ißlem-
ciler gelißtirildi. 1974 y�l�nda bugünkü
Tomahawk füzelerinin atas� say�lan
Criuse füzelerinin ilk protipi denendi.
Merkezi �ßlem Birimi diye adland�rd�¤�-
m�z CPU�lardaki h�zl� gelißim yaz�l�m
teknolojisinin de tetiklenmesine yol
açt�. 1974 y�l�nda Amerikan Cruise Se-
yir füzeleri ilk defa belirli bir hedefe
at�lan menzil ve hedef bilgileri önce-
den tan�mlanm�ß füzeler olarak tarih-
teki yerini alm�ßt�r. 1977�ye kadar
Cruise�ler biraz daha gelißtirildi, dene-
meler ve do¤ruluk testleri yap�ld�.
1977�den sonra ticari manada ilk ürün
ortaya ç�kt�. Amerika 1977 y�l�nda 16
bin kilometre menzilli B52 uçaklar�yla
bu füzeleri 1600 kilometre menzile
kadar havadan ateßleyip kontrol ede-
biliyordu. Füzelerin bilgisayar dona-
n�mlar�na yani haf�zalar�na  hedefleri-
nin üç boyutlu haritalar� yükleniyordu.
Bu füzeler 15 farkl� hedefe ayn� anda
baßl�klar gönderebilecek kapasitede
tasar�mlar� yap�lm�ßt�r. Son olarak da
havada kendi kendine self programla-
ma yöntemiyle önceden verilen he-
defleri de¤ißtirebilen Tomahawk Blok
3 tipi füze üretilmißtir. Böylece füzeler
uçuß esnas�nda karar verip kendini
programlayan yeni hedeflere yönele-
bilen navigasyonunu de¤ißtirilebilen
sistemler haline gelmißtir. 

ELEKTRON�K VAD�S�: 1980�li y�llarda
bilgisayar teknolojisinde ne gibi de¤ißik-
likler oldu?

KÖK- 1980�lerin baß�nda bilgisayarda
ikinci bir devrim oldu. Maliyetler düß-
tü. Önceden bu füzelerin yap�lmas�na
en büyük engel bilgisayar teknolojisi-
nin maliyetinin çok yüksek olmas�yd�.
1980�lerin baß�nda bir bilgisayar 20 bin
Dolar seviyesindeydi. Bugün ise evler-
de kullan�lan bir bilgisayar�n maliyeti
bin dolarlar seviyesine indi. O zaman-
ki rakamlarla bir füzenin maliyetinin
20 ile 30 milyon Dolar civar�nda olma-
s�, ancak o füzenin cayd�r�c� unsur ola-
rak kullan�lmas�n� sa¤l�yordu. Maliyet-
lerin düßmesi ile füzeler vurucu güç
olarak taktik  manada kullan�lmaya
baßlanm�ßt�r. Günümüzde bir Toma-
hawk füzesinin maliyeti 600 bin Dolar
ile 1 milyon 700 bin Dolar aras�nda
de¤ißmektedir. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Bu füzelerin gü-
cü nedir?

KÖK- Taß�d�klar� baßl�klar� de¤ißik
hedeflere yönlendirme özellikleri
var. Taß�d�klar� baßl�klara göre tahrip
güçleri de¤ißim göstermektedir.
Nükleer baßl�klar bir ßehri yok etme
gücüne sahipken konvansiyonel baß-

l�klar vurdu¤u hedefteki, bir veya iki
binay� yok edebilir. O yüzden 1980
y�llar�n�n baß�nda maliyetin düßmesi
ile Amerikal�lar bu füzelerinin seri
üretimine baßlad�. Tomahawk, bir K�-
z�lderili Baltas��d�r uçan balta manas�na
gelmektedir. Yani mutlaka bir hedefe
saplanma özelli¤i taß�maktad�r. 1980�li
y�llar�n baß�ndan 1990�lara kadar sü-
rekli bir ßekilde gelißtirildi. Bir ticaret
anlaßmas� kapsam�nda ilk olarak �ngil-
tere�ye sat�ld�. Þu anda dünyada Ame-
rika�dan baßka yaln�zca �ngiltere Seyir
füze sistemini kullanmaktad�r. Onun
d�ß�nda baßka bir ülkeye sat�ß� yasak-
lanm�ßt�r. Bu konudaki en ciddi sat�ß
da 1995 y�l�nda �ngiltere�ye sat�lan 65
füzelik bir partidir.

ELEKTRON�K VAD�S�: Bunun anlam�
nedir? 

KÖK- Amerika ve �ngiltere aras�nda
bir birliktelik var demektir. Zaten ka-
rarlar�n� bile birlikte al�yorlar. Bu fü-
zeler �srail�de bile yok. �srail Amerika
ile iyi ilißkilere sahip, Amerika�n�n Or-
ta Do¤u�daki kula¤�, gözü olmas�na
ra¤men �srail�de Seyir füzesi yoktur.
�srail�in kendi gelißtirdi¤i uzun menzil-
li füzeleri ile Türkiye�nin de sat�n al-
mak istedi¤i Arrow (Ok) füzeleri
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Ali Nihat Kök Kimdir?

>>>

1963 y�l�nda Elaz�¤�da do¤du. 1987
y�l�nda ODTÜ Bilgisayar Mühendis-
li¤i�nden mezun oldu.  1987-88  y�l-
lar� aras�nda B�EM sistem analisti
olarak çal�ßt� 1995�de Gazi Üniver-
sitesi  bilgisayar bölümünde yüksek
lisans�n� yapt�.  1989-1990 y�llar�
aras�nda Enka-Bachtel bilgi ißlem
müdürlü¤ü,  1990-1993 y�llar� ara-
s�nda Ensa bilgisayar genel müdür-

lü¤ü yapt�. Þu anda LN Bilgisayar ve Dan�ßmanl�k Hizmetle-
ri AÞ�nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baßkan Yar-
d�mc�s�d�r. �ngilizce ve Urduca biliyor. Evli ve iki çocuk
babas�. 



Þu anda Türkiye�de �ncirlik, Diyarbak�r
ve Batman�da bulunmaktad�r. Bunlar
geri götürülmek üzere geldi, Türki-
ye�nin Patriot sat�n alma talebi oldu.
Türkiye ve �srail�in ok füzesi projesi
var. 

"AMER�KA D�J�TAL
�MZA ATTI..."

ELEKTRON�K VAD�S�: Füzelerin yan�l-
ma pay� nedir?

KÖK- Üreticileri bu güdümlü füzele-
rin ancak bir otomobil garaj� kadar
mesafede sapma yapabilece¤ini söylü-
yorlar. Yüksek teknolojiye sahip bu
füzelere meteoroloji uydular�ndan al�-
nan veriler de yükleniyor. Þanl�urfa�n�n
s�n�rdaki bir köyü ile Kuzey Irak�ta
Musul aras�nda kilometrelerce fark
var. Bu füzelerin hiçbir ßekilde Kuzey
Irak yerine Türkiye�ye düßmesi düßü-
nülemez. �ran�daki rafineye düßen fü-
zenin Basra�ya uzakl�¤� en az 30 kilo-
metre. Suriye�deki otobüsü vurup 5
kißinin ölümüne neden olan füzede bir
muamma. Suriye hava koridoru içinde
bile de¤il.

ELEKTRON�K VAD�S�: Nedir peki? 

KÖK- Bu bir uyar�. Ben Kuzey Irak�ta
istedi¤im yap�lanmay� kuraca¤�m diyor.
Orta Do¤u içinde Kürt nüfusu bulun-
duran üç ülke Türkiye, �ran ve Suriye.
Amerika üçüne birer dijital imza att�.
Uyar� yapt� yani. Onu anlayan, anlad�.
Türkiye�ye de Irak�a girme konusunda
uyard�. Bu uyar� arkas�ndan da Türki-
ye�nin k�rm�z� çizgileri birer birer mo-
rard�. Amerika�n�n stratejik ortakl�¤�
ve müttefiklik anlay�ß� bu.

ELEKTRON�K VAD�S�: E-bomb nedir?

KÖK- Yeni bir teknoloji. E-bobmun
çal�ßma prensibi elektromanyetik alan
yarat�yor. Bomba patlat�ld�ktan sonra
2 milyon kilowatt, yani 2 milyar watt
civar�nda bir enerji aç�¤a ç�kar�yor. Ve
bu yüksek enerji elektromanyetik bir
alan olußturuyor. Bu elektromanyetik
alan sayesinde kapsam içinde kalan
tüm bilgisayarlar, radyo, televizyon, te-
lefon yani elektronik tüm cihazlar çal�ß-
maz hale geliyor.

UCUZ S�LAH 
E-BOMB�

ELEKTRON�K VAD�S�: E-bomb�u, kim,
nas�l patlat�yor?

KÖK- Uçaktan hedefin üzerine b�ra-
k�l�yor. Bir ßekilde bir elektromanyetik
kalkan yarat�yor. O kalkan içindeki
modern dünyan�n tüm elektronik kul-
lan�m araçlar�n�n hepsi bozuluyor. Bu-
nun etkisi sadece silah kullan�ld�¤� sü-
rece. Belli bir zaman sonra etki geçi-
yor. Bir etkisi daha var, yüksek bir
yerçekimi sa¤l�yor. Çal�ßma prensibi
yüksek �s�ya dayan�kl� yar� iletken tek-
noloji, düßük �s�larda atom parçac�kla-
r�n�n birbirine ayr� durumda, yüksek
�s�da bunlar birbirlerine halat gibi mo-
leküller, protonlar�, nötronlar� yap�ßa-
rak bir ak�m sa¤l�yorlar. �letkenlik sa¤-
l�yorlar. Üretti¤i enerji büyük bir bara-
j�n bir günlük üretimine eßde¤er. E-
bomb�un çok sofistike bir teknoloji-
si var. Bunun avantaj� da maliyetinin

YAKALAYAN FÜZE: 
PATRIOT

ELEKTRON�K VAD�S�: Patriot�lar�n
özelli¤i nedir?

KÖK- Patriot�lar sesin 5 misli h�z�na
sahip. Farkl� çünkü, Patriot�lar�n yaka-
lama özelli¤i var. Patriot 3 modeli
2004 y�l�nda üretildi, Ama tahminim
2003 y�l�ndaki Körfez Harbi�nde yeni
Patriot�lar�n denendi¤i yönünde. Yani
üzerinde kamera olan ve hedef de¤iß-
tirebilen, uydulardan yönetilebilen
sistem, bu ölçekte ayn� füzelerden
Rusya�da mevcut. SS20, SS18, SS15
gibi sistemleri var. Ruslar 90�l� y�llar-
dan sonra ekonomik sebeplerden
dolay� çok gelißtiremediler. Bu ne-
denle dünya füze piyasas�n�n en göz-
de yakalama füzeleri ßu anda Patri-
ot�lar. Tamamen bilgisayar kontrollü.
Hakimiyetin insandan çok bilgisayar-
da oldu¤u bir sistem. Çok özel yaz�-
l�mlar kullan�l�yor ve 1991 y�l�ndaki
sistem hatalar� bu savaßta düzeltildi.
Vuruß yüzdesi yükseldi. Patriot�un bir
avantaj� h�zl� olmas�. Patriot�un f�rlat�l-
ma sistemi "Lancher" dedi¤imiz bir
sistem. Bunlar� gözeten sistemler, 70
kilometre ile 170 kilometre aras�nda
bir alan�, hava sahas�n� kontrol edebi-
liyor. Hedefi 70 ile 170 kilometre
aras�nda bir menzilde yakalayabiliyor.
Son modelinde 3 kilometre öncesine
kadar füzeleri yakalayabiliyorlar. Ön-
celeri ancak 24 kilometreden sonra-
s�n� alg�layabiliyorlard�. Füzenin kont-
rol sistemleri gelißtirildi. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Nas�l bir sis-
tem?

KÖK- Bunlarda son derece karmaß�k,
özel yaz�l�mlar var. Gelen füzenin sin-
yallerini al�yor. Bunlar� de¤erlendiri-
yor, çok önemli sistemler var üzerin-
de. Çok ani kararlar� insans�z alma ka-
biliyetine sahip. �nsans�z çal�ßabiliyor.

Personel olmadan çal�ß�yor. Gönder-
di¤iniz zaman insan�n denetlemesine
gerek yok. Mesela Körfez Savaß��nda
�ngiliz uça¤�n� Patriot sistemi vurdu.
Bir hedefe kilitlenmesi önünden uçak
geçince oluyor. Bu son bahsedilen
Ruslar�n hedef yan�ltma sistemleri ve
bu nedenle Patriot�lar�n yönlerini ßa-
ß�rmalar�. Ruslar�n hedef yan�ltma sis-
temleri var. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Patriot�taki yaz�-
l�m� kimler yap�yor?

KÖK- Bunlar� yazan ekipler var Her
biri 4-5 uzmandan olußuyor. Projede
paralel çal�ßan 8-10 grup oluyor, yaz�-
l�mlar gelißtiriyorlar. Bu yaz�l�mlar yar�-
ß�yor.

ELEKTRON�K VAD�S�: Bu Patriot yaz�-
l�mlar�nda bir kißinin yaz�l�m� m� mevcut?

KÖK- Yaz�l�mlar testlere tabii tutulu-
yor. En sonunda hangi grubun ki baßa-
r�l� olursa onunki oluyor ama mesela
di¤er gruplar�n yaz�l�mlar�nda da iyi
noktalar varsa onlar da de¤erlendirili-
yor. Bir de bu yaz�l�m bir kißi taraf�n-
dan yap�lm�ß olmas�n diye gruplar ha-
linde çal�ß�l�yor. Sonuçta hiç kimse
tüm sisteme hakim de¤il. Bunun yaz�l�-
m�n� tek baß�na yapabilen insan ç�ka-
maz. Çünkü bu bir ekip çal�ßmas�. 8-10
grup taraf�ndan gelißtirilen bir proje-
dir. Patriot�lar�n gelißtilirmesine 3 mil-
yar Dolardan fazla bir para harcand�¤�
biliniyor. Bir Patriot sistemi en az 3
bataryadan, anten grubundan, kontrol
ünitesinden, jenaratör sistemlerinden
meydana geliyor. Çünkü arazide
elektrik imkan� yok.Bu sistem paket
olarak sat�l�yor, bu sistemin paketi 450
milyon dolardan 1 milyar dolar aras�n-
da de¤ißen fiyatlar� var. Bunlar�n ko-
numlanmas� çok önemli. Ayr� batarya-
lardan ayn� anda füzeler at�ld�¤�nda ha-
vada çarp�ßmamas� için bataryalar�n
konumlanmalar� çok önemli. Bu ne-
denle ißte en az bin metrelik alana sis-
tematik bir biçimde konumlanmal�d�r.
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düßük olmas�. Yaklaß�k 400 Dolar.
Amerika�n�n tek korkusu teröristle-
rin bu ve benzeri silahlar� edinebil-
mesi. Çok iyi bir fizikçi, yani elektro-
manyetik alandan derece yapm�ß bir
insan, bunu yapabilir ya da bu tekno-
lojiyi ileri götürebilir. Ucuz silah, çe-
ßitli amaçlar, mesela kara kuvvetle-
rinde topçulara bir kalkan görevi gö-
rüyor. Bunu onlar� koruma amac�y-
la, deniz kuvvetlerinde gemilere kar-
ß� bir kalkan olußturmak için, ya da
kulelerin kontrol sistemini bozuyor.
Hava kuvvetleri de önceden at�p
baßka füzelerin vurmas�n� engelleye-
biliyor. 

HARPOON
FÜZELER��
ELEKTRON�K VAD�S�: Daha düßük
menzilli füzeler hangileri?

KÖK- Bu tip füze s�n�f�na giren yine
uydu ile çal�ßan Harpoon füzeleri var.
Gemilerden, denizatl�lardan ve hü-
cum botlardan at�l�yor. Bunlar�n baz�
versiyonlar� da büyük uçaklardan at�-
l�yor, B52 gibi. Harpoon�nun menzili
250 km ve ötesi. At�ß kontrol sistemi
tamamen bilgisayarl�. Tomahawk�lara
göre daha eski. Onun da son tekno-
lojiye göre yenilenmiß sistemleri var.
Tamamen sistem taraf�ndan güdüm-
leniyor. CPU sisteminden de yararla-
n�l�yor. Jassm diye bir sistem var. Bu
2002 ile 2009 aras�nda devreye gire-
cek bir sistem. Füzelerin füzesi olarak
biliniyor. Bunlar�n daha ak�ll� olaca¤�
biliniyor.

BOMBALARIN
ANASI�
ELEKTRON�K VAD�S�: Bombalar�n
anas� vard�. Bu nas�l bir bomba?

KÖK- Nedeni bomban�n büyük ol-
mas�. Bombalar�n anas� deniliyor. 8,5
ton a¤�rl�¤�nda. Ve o yerin 7-8 metre

dibine girdikten sonra patl�yor.
Hem yeralt�n� ve hem yerüstünü et-
kiliyor. Bir papatya biçen vard� onun
son versiyonu. Mühimmat�ndan do-
lay� çok y�k�c� özelli¤i var. 1-1,5 km
yar�çapl� alan� yok edebiliyor. Vur-
du¤u yerde canl� b�rakm�yor. Ame-
rika�da denendi. Bu henüz at�lmad�.
Ama yak�n zamanda at�lacakt�r. Da-
ha çok yer alt� s�¤�naklar� için Ba¤-
dat�ta kullan�lacak.

Atom bombas� etkisi yap�yor. Dep-
rem etkisi yarat�yor. Bunun bir ön-
ceki versiyonu Vietnam�da denen-
mißti. Papatya Biçen diye. Toprak

üstünde canl� b�rakmad�¤� için, bu da
onun yeni versiyonu. Bomban�n çok
geniß bir yönlendirme sistemi yok
ama at�ld�ktan sonra uydu kontrolün-
de yönlendiriliyor. C-130�dan at�l�yor.
Uzun menzili yok, hedefin üzerine b�-
rak�l�yor. Kontrol uyduya geçiyor. 

YILDIRIM YAÚDIRAN
TESLA�
ELEKTRON�K VAD�S�: Ruslar�n Projesi
nedir?

KÖK- Tesla, 1856 y�l�nda Avustur-
ya-Macaristan �mparatorlu¤unun s�-
n�rlar� içinde yer alan Smiljan ßehrin-
de do¤du. Babas� Ortodoks rahipti.
Tesla, daha 5 yaß�nda iken icatlar
yapmaya baßlad�. Yaklaß�k 700 patent
sahibi bir bilim adam�d�r.1884 y�l�nda
Amerika�ya mülteci olarak gitti. New
York�da çal�ßmalar yapt�. Tesla�n�n
konumuna ait en önemli icad� elekt-
ri¤in kablosuz transferidir. Bir mana-
da havadaki elektri¤i belirli hedeflere
yönelten bir teoriyi gelißtirmesi ve
buna Colorada Spring ad�n� verdi¤i
deneylerle ispatlamas�d�r. Bulundu¤u
yerden 40 km uzakta y�ld�r�mlar
(ßimßek) yaratabilmißtir. Çocuklu¤u
savaß ortam�nda geçen Tesla bar�ß�
koruyabilmek için düßman uçaklar�n�
250 km. ötede etkisizleßtirecek
ölüm �ß�n bombas�n� gelißtirmeyi ön-
görmüß ve yüksek maliyetinden ötü-
rü ABD de finansör bulamam�ßt�r.
Bu projesini 25 bin dolara SSCB�ye
satm�ßt�r. Tesla 1943 y�l�nda New
York City otelde hayata veda etti¤in-
de arkas�nda çok önemli proje bel-
geleri b�rakm�ßt�r. Bunlar�n büyük bir
k�sm� kuzeni taraf�ndan kaç�r�ld�.
SSCB�nin eline geçti. Ruslar�n proje
ile ilgili çal�ßmalar yapt�¤�n�n ilk kan�t�
1976 Montreal olimpiyatlar�nda TV
yay�nlar�n�n k�smi engellenmesi gös-
terilebilir. !
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ruz. Her proje için o proje konusunda
uzman, deneyimli bir kurul toplan�yor.
Kurul inceledikten sonra, 11 kißilik ha-
kem heyetinin görüßüne sunuyorlar. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Teknokent fir-
malar�n�n yüzde kaç� elektronik alan�n-
da faaliyet gösteren  firma? Elektroni-
¤in hangi alanlar�nda faaliyet gösteri-
yorlar?

YÜKSEL: Teknokent�teki firmalar�n
yüzde 25�i elektrik elektronik alan�nda

faaliyet gösteriyor. Donan�m tasar�m�,
gömülü yaz�l�mlar, elektronik sistem
tasar�m� konular� bizim için önemli
alanlar. Teknokent firmalar�, daha
çok, piyasada var olan elektronik
ürünleri uygun tasar�mlarla bir araya
getirerek, son kullan�c�ya sunan tasa-
r�mlar yap�yorlar. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Askeri elekt-
ronik, savunma sanayi konusunda da
ODTÜ Teknokent�te firmalar var.
Bu alanlarda ne gibi çal�ßmalar yap�l�-
yor?

YÜKSEL: Savunma  teknolojisinin
tüm projelerinde yer almak istiyoruz.
Savunma her zaman gündemde olan
bir konu. Savunman�n öncüleri ASEL-
SAN, TAI gibi firmalar buradalar. Bu-
nun yan�nda büyük firmalara taßeron-
luk yapan küçük firmalar�m�z da var.
Teknokent�te 450 araßt�rma projesi
devam ediyor, bunlardan yüzde 35�i
savunma sektörüyle do¤rudan ilißkili. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Medikal Elekt-
ronik  konusunda çal�ßan firmalar var
m�?

YÜKSEL: Medikal konusunda yaz�-
l�m a¤�rl�kl� çal�ß�yoruz. Üniversitede
medikal alan�nda kariyer yapan ö¤re-
tim görevlilerimizin bu alanda tasar�m
yapmak için kurdu¤u firmalar� var.
Numune ve GATA ile birlikte medi-
kal araßt�rma projesi yap�yoruz. Bu
projelerin, Teknokent üzerinden ye-
ni ßirket ve yeni ürünlere dönüßece-
¤ini ümit ediyoruz. 

ELEKTRON�K VAD�S�: ODTÜ Tek-
nokent�in  ihracat potansiyeli nedir?

ORTADOÚU Teknokent A.Þ., 150
firmas�, 2500 çal�ßan�yla, üniversite sa-
nayi ißbirli¤ini art�rmaya yönelik çal�ß-
malar�n� yo¤un bir ßekilde sürdürüyor.
Teknokent�i daha yak�ndan tan�mak
amac�yla  Genel Müdür U¤ur Yük-
sel�le bir röportaj gerçekleßtirdik.
U¤ur Yüksel, 2010 y�l�na kadar Tek-
nokent olarak 500 milyon dolar ciro
hedeflediklerini belirtti. 

ELEKTRON�K VAD�S�: ODTÜ Tekno-
kent�i k�saca tan�yabilir miyiz? 

UÚUR YÜKSEL: ODTÜ-Tekno-
kent�in amac�, ülkemizin uluslararas�
arenada rekabet gücünü art�racak tek-
nolojileri gelißtiren ve üreten firmala-
ra, araßt�rmac�lara ve akademisyenlere
sundu¤u ça¤daß altyap�-üstyap� olanak-
lar�yla, gerçekleßtirdi¤i üniversite sana-
yi ißbirli¤ini art�rmaya yönelik etkinlik-
leriyle -taraflar aras�nda- sinerji do¤-
mas�na katk� sa¤lamakt�r.

Kuruluß fikri 80�li y�llara dayan�yor.
2001�den bu yana faaliyette.  

ELEKTRON�K VAD�S�: Teknokent�te-
ki istihdam durumu hakk�nda bilgi ala-
bilir miyiz?

YÜKSEL: Teknokent�te 150 firma-
m�z, 2500 çal�ßan�m�z var. Çal�ßanlar�n
yüzde 80�i üniversite mezunu. Bu yüz-
de 80�lik kesiminde yaklaß�k yüzde 80�i
mühendis, ayn� zamanda master dok-
tora çal�ßmas�n� tamamlam�ß, bilgi
üretmek için nitelikli insan gücünden
olußuyor. 

ODTÜ Teknokent 
Genel Müdürü U¤ur Yüksel
"HEDEF�M�Z 500 M�LYON DOLAR C�RO" 
Elif BAL
elif.bal@elektronikvadisi.net 
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UÚUR YÜKSEL
"OST�M�e KOB��lere 
gidiyoruz�"
Bu röportajla, Ankara OST�M�de bulunan
KOB��lere bir haber vermek isteriz.  OST�M�de,
OST�M Vakf� ve Ostim Yat�r�m��n destekleri ile bir
yer açaca¤�z. KOB��lerin üniversiteye gelmeleri zor.
Dolay�s�yla, biz onlara araßt�rma kültürünü aß�lamak
için gidece¤iz. KOB��lerle iç içe olaca¤�z. OST�M�de,
KOB��ler için araßt�rma birimleri kuraca¤�z. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Teknokent�e
firmalar baßvurdu¤unda, neye göre,
hangi kriterlere göre  kabul ediliyor?

YÜKSEL: Firmalar proje baz�nda
baßvurup projelerini anlat�yorlar. Ön-
celikle projenin AR-GE niteli¤ine bak�-
yoruz, gerçekten araßt�rma projesi
olup olmad�¤�n� araßt�r�yoruz. Bunun
yan� s�ra, firman�n insan kaynaklar� ve
finansal yeterlili¤ine, yönetimsel yeter-
lili¤ine, ihracat potansiyeline bak�yo- >>>



Statik Ölçüm Cihazlar�,Statik Koru-
mal� Bölge ve Çal�ßma �stasyonlar�n�n
Kurulmas�
Tel:  0312 210 16 36
www.globaltek.com.tr 

KNU ELEKTRON�K 
TASARIM YAZILIM 
DANIÞMANLIK 
Faaliyet Alan�:  Elektronik-Yaz�l�m
Hizmetleri, Konußma Tan�ma, Ko-
nußma Sentezleme Kartlar�, Konuß-
ma Tan�yan ve Karß�l�kl� �letißim Ku-
rabilen Cihaz, Robot Yap�m� 
Tel: 0312 210 13 00 

LETRA ELEKTRON�K 
YAZILIM 
Faaliyet Alan�: Elektronik Yaz�l�m Hiz-
metleri, Elektronik Tasar�m, RF Tasa-
r�m, Elektronik Yaz�l�m 
Tel:  0312 210 16 03
www.letra.com.tr 

OPT�MAL YAZILIM
ELEKTRON�K 
Faaliyet Alan�: Elektronik, Yaz�l�m Ge-
lißtirme Hizmetleri
Tel: 0312 210 16 82   
www.oyem.com.tr 

PUNTO MÜHEND�SL�K
B�LG�SAYAR �NÞAAT 
Faaliyet Alan�: Savunma, Elektronik,
Tasar�m, Uzay, Havac�l�k, Beyaz Eßya,
Is�tma, So¤utma, Havaland�rma Hiz-
metleri, Ak�ß ve Is� Transferi Olaylar�-
n�n Araßt�r�lmas�, Olas� Ak�ß ve Is�
Transferi Problemlerinin Teßhisi ve
Çözümü, Ürün ve Süreç Performans�-
n�n Gelißtirilmesi, Parametrik Ak�ß ve
Is� Transferi Analizleri, Deneysel Test
Planlamas�, Yaz�l�m Gelißtirme 
Tel: 0312 210 18 78
www.punto.com.tr 

SETKOM �LER� 
TEKNOLOJ� ÜRÜNLER� 
Faaliyet Alan�:  Elektronik Haberleßme 
Tel: 0312 210 19 48
www.setkom.com.tr 

STM SAVUNMA 
TEKNOLOJ�LER� 
Faaliyet Alan�:  Savunma, Bilißim Tek-
nolojileri, Elektronik, Havac�l�k ve
Uzay Teknolojileri Hizmetleri Komu-
ta Kontrol Sistemleri, Görev Destek
Sistemleri, Aviyonik Sistem Yaz�l�mla-
r�, Görüntü �stihbarat Sistemleri,
Elektronik Harp Sistemleri, Mesaj
Formatlama Uygulamalar� 
Tel: 0312 223 6800    
www.stm.com.tr 

TÜMEL MÜHEND�SL�K 
Faaliyet Alan�: Elektronik Hizmet-
leri
Tel: 0312  210 13 00 

TÜMER MÜHEND�SL�K 
Faaliyet Alan�:  Elektronik,  Otomasyon 
Tel: 0312 286 43 33   
www.tumer.com 

UDEA UZMAN 
DENEYSEL ELEKTRON�K 
Faaliyet Alan�:  Elektronik, Yaz�l�m
Hizmetleri, RF Modül/Sistem Tasar�m,
�malat, Tasar�m, Dan�ßmanl�k 
Tel: 0312 395 68 75    
www.udea.com.tr 

YENEL YEN�L�KÇ� VE
BULUÞÇU ELEKTRON�K
Faaliyet Alan�: Elektronik Hizmetleri,
Elektronik Cihazlar ve Sistemlerin Ta-
sar�m� ve Üretimi 
Tel: 0312 210 13 51
www.yenel.com.tr 

ZER ELEKTRONIK 
Faaliyet Alan�:  Elektronik Hizmetleri,
Araçlar �çin Ses ve Iß�k Sistemleri (Te-
pe Lambas�, Siren Cihaz�), El Feneri, El
Megafonu, G�rtlak Tipi Mikrofon-Ku-
lakl�k Seti, Dur-Geç Panosu, Hopar-
lör, Motosiklet Ses ve Iß�k Sistemi,
Damla Tip Tepe Lambas�, Yol �kaz
Lambas�, Projektör
Tel: 0312  286 03 04    
www.zerelektronik.com.tr !

YÜKSEL: �hracat�m�z daha çok yaz�-
l�m odakl�. ABD, �srail, Almanya, Ja-
ponya ve Fransa ihracatlar�m�z�n a¤�r-
l�kl� oldu¤u ülkeler. Çevre teknolojile-
ri, elektronik tasar�mlar� ihraç eden
firmalar�m�z var. 2004�te 100 milyon
dolar ciro yapt�k. Bunun 20 milyon
dolar� ihracata ait. 2005 rakamlar�m�z
mutlaka artacakt�r. Hedefimiz 2010�a
kadar 500 milyon dolar ciroyu yakala-
mak, bununda yüzde 50�sinin ihracata
ait olmas�n� istiyoruz.  

ELEKTRON�K VAD�S�: Size proje ge-
tiren bünyenizdeki firmalara ne tür
destekler sa¤l�yorsunuz?

YÜKSEL: Deste¤imiz dolayl� oluyor.
Firmalar üniversite ile birlikte rahat
çal�ßma ortam� buluyorlar. Tabiri ye-
rindeyse "Kuyumcular Çarß�s�"na gir-
me imkan� buluyorlar. Teknokent ad�-
n� kullanarak, tan�t�mlar�n� daha iyi ya-
pabiliyorlar, projelerinin güvenirlili¤ini
pekißtirebiliyorlar. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Siz destek bek-
liyor musunuz?

YÜKSEL: Ülkelerin yeni dünya dü-
zeninde rekabet edebilmeleri için bil-
giye ihtiyaçlar� var. Bilgi üretimi emek
isteyen, sab�r gerektiren bir süreç. Bu
nedenle beklentileri iyi takip etmek,
zaman� iyi ayarlamak, acele etmemek
gerekir.  "3 günde teknoloji üretece-
¤im" gibi bir beklenti olmamas� gereki-
yor. Bu noktada üniversite, kamu ve
ßirketlerin ciddi çaba harcamalar� ge-
rekiyor. Teknokent�lerin bu anlamda
desteklenmesi ßart.

ANKIRA ELEKTRON�K
Faaliyet Alan�: Restoran Otomasyonu,
Elektronik Kart Tasar�m�, Otomasyon
Sistemleri, Mobil programlama, Mik-
roißlemci Tabanl� Programlama, Kab-
losuz �letißim, RF Ça¤r� Sistemleri,
Mobil Data �stasyonlar�, Özel Yaz�l�m 
Tel: 0 312 210 17 60
www.ankira.com.tr 

AT�KUS ELEKTRON�K 
Faaliyet Alan�: Elektronik, Tekstil, Me-
dikal, Trafik Uygulamalar� Hizmetleri 
Tel: 0312 210 19 71
www.karuzel.com

DELTA HAVACILIK VE
UZAY TEKNOLOJ�LER� 
Faaliyet Alan�: Yaz�l�m Gelißtirme, Sa-
vunma, Havac�l�k ve Uzay Teknolojile-
ri, Elektronik, Komünikasyon Hizmet-
leri, Uydu Yer Sistemleri Yaz�l�m Ge-
lißtirme, Yaz�l�m/Sistem Tasar�m Ge-
lißtirme, Elektronik Kart ve Devre Ta-
sar�m�, Dan�ßmanl�k, Pazarlama ve Sa-
t�ß, Test, Sat�ß Sonras� Teknik Destek,
Entegrasyon, E¤itim 
Tel: 0312 440 79 40
www.deltatrade.com 

EMESYS ENDÜSTR�YEL
MED�KAL ELEKTRON�K
Faaliyet Alan�: Medikal Elektronik
Tel: 0312 210 15 78
emesys@kosgeb.tekmer.gov.tr 

ENVIRONMENTAL 
TECTONICS 
CORPORATION 
Faaliyet Alan�: Savunma, Information
System, Elektronik, Tasar�m, Uzay,
Havac�l�k Hizmetleri, Yaz�l�m Geliß-
tirme / E-devlet Uygulamalar�, Afet
ve Acil Durum Yönetim Bilgi Sistem-
leri, Analiz, Tasar�m ve Mühendislik
Gelißtirme, Uygulama ve Entegras-
yon, Saha Destek ve Operasyonlar�,
Nesne Yönelimli Yaz�l�m Gelißtirme
Metodolojileri 
Tel: 0312 210 17 80
www.etc-is.com/www.aduybis.com

ENVIRONMENTAL 
TECTONICSCORP (ETCT)  
Faaliyet Alan�: Savunma, Bilißim Tek-
nolojileri, Elektronik, Tasar�m, Uzay,
Havac�l�k Hizmetleri, Yaz�l�m Geliß-
tirme, Mekanik Dizayn, Simülatör
Bak�m� 
Tel: 0312 210 1780
www.etcusa.com  

EOS ELEKTRON�K VE
OTOMASYON SAN. 
Faaliyet Alan�: Elektronik Otomasyon
Yaz�l�m Hizmetleri, Ak�ll� Servo Motor
Kontrol Üniteleri, Input Output Bi-
rimleri Yaz�l�mlar 
Tel: 0312 210 13 00/506 

EYM�R MÜHEND�SL�K 
Faaliyet Alan�: Elektronik, Savunma Sa-
nayi, Tasar�m, Elektromekanik Hiz-
metleri, Elektronik Askeri Cihaz ve
Sistemlerin Bak�m-Onar�m�, CAD �le
Mekanik ve Elektromekanik Ürün Ta-
sar�m� ve Gelißtirme, Gömülü Sistem
Tasar�m� ve Ürün Gelißtirme. 
Tel: 0312  210 10 85
www.eymir.com.tr 

F�LKON ELEKTRON�K
T�C. VE PAZARLAMA
Faaliyet Alan�: Elektronik, Bilgisayar Hiz-
metleri, E¤itim (VHDL, RF Devre Tasa-
r�m�, Haberleßme Sistem Tasar�m�...) 
Tel: 0312 210 15 73

GATE ELEKTRON�K 
Faaliyet Alan�: Elektronik Hizmetleri,
Depo Seviyesi ve Yerinde Elektronik
Bak�m ve Onar�m,Sistem Entegrasyo-
nu Bak�m Mühendisli¤i Yaz�l�m Geliß-
tirme ve Elektronik Üretim. 
Tel: 0312 210 16 36
www.gateelektronik.com.tr 

GLOBAL TEKNOLOJ� 
Faaliyet Alan�: Elektronik Hizmetleri,
Otomatik Depolama Sistemleri, Mal-
zeme Lojistik Denetim Yaz�l�m�, Gü-
venlik Sistemleri, X-Ray Geçiß Kont-
rol Sistemleri, Araç Giriß Kontrol
Sistemleri, Antistatik Malzeme ve
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Teknokent�te 

150 firmam�z, 

2500 çal�ßan�m�z var.

Çal�ßanlar�n yüzde 80�i

üniversite mezunu.



H D M I
ç�k�ß�n� kullanmakta.

HDMI DVI'�n yerini alarak gelecek
standartlaßacak dijital görüntü akta-
r�m teknolojisi olarak görülmekte. 

XBox 360'da oldu¤u gibi kablosuz ga-
mepadlere destek veren PlayStation
3, rakibinin dört 4 adete kadar olan

deste¤ine 7 adet bluetooth 2.0
(EDR) destekli kablosuz gamepad
deste¤i ile cevap vermiß. Gamepadler
gerçek zamanl� olarak konsolla ha-
berleßebiliyorlar. Sony network ba¤-
lant�s� için gigabit ethernet kullanm�ß
ve bununla da kalmay�p ayn� zamanda
cihaza iki ç�k�ßl� bir gigabit router ek-
lemiß. Konsol gigabit router özelli¤i
yan�nda Wi-Fi kablosuz ba¤lant�yada

destek vermekte, konso-
lun network özellikleri o
kadar güçlü ki ak�ll� ev a¤�-
n�zda yönetici konumunda
dahi olabilir. Sony PSP�yi
burada es geçmemiß ve
konsol PSP� ler aras�nda
Wi-Fi spot noktas� olarak
kullan�labiliyor.

Üçüncü kußak Playstation
PS3, Sony�nin üretece¤i 50
GB bellek kapasiteli Blu-
ray format�na da uygun
olacak. Konsolda ayr�ca
bellek kart� girißleri, tak�la-
bilir-ç�kar�labilir sabit disk
yuvas� ve Bluetooth kab-
losuz ba¤lant� yuvalar� da
bulunuyor. Oyuncular
konsol üzerinden inter-
nete girecek ve oyunlarla ilgili güncel-
lemeleri yükleyebilecek. Ayr�ca kon-
sola kamera ba¤lanarak, video kon-
ferans yap�labiliyor.

Oyun konsollar� giderek ev e¤len-
cesinin temel taß� oluyor. 1980�lerde
Atari kußa¤� ile baßlayan video oyun-
lar� zamanla evrimleßerek internet
ba¤lant�l� konsollara dönüßtü. Oyun
endüstrisinin baßl� baß�na bir sektör
haline gelmesiyle, ßirketler konsollar�
oyun oynaman�n ötesinde deneyim-
lerle destekleyerek kullan�c�lar� cez-
betmeyi amaçl�yor. Yeni kußak kon-
sollar�n tümü yüksek tan�ml� görüntü,
internet ba¤lant�s� ve üst düzey et-
kileßim özelli¤ine sahip olacak. !
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yongas� ise nVidia taraf�ndan özel ola-
rak tasarlanan RSX. RSX, 550 MHz
saat h�z�nda çal�ß�yor ve iki adet 6800
Ultra ile olußturulmuß SLI sistemden
daha güçlü. Bu yonga GDDR3 256
MB 700MHz h�zla çal�ßan belleklere
ba¤l�. GPU ile CELL aras�ndaki bant
genißli¤i ise 35GB (20GB okuma,
15GB yazma) bu ßu an PC� lerde
mevcut olandan çok daha fazla. Kon-
sol 3.2 GHz h�z�nda çal�ßan 256 MB
XDR DRAM sistem belle¤ine sahip,
ekran kart� e¤er üzerindeki 256 MB
bellek yetersiz kal�rsa sistem belle-
¤inden de yararlanabilmekte. RSX
300 milyon transtörden olußuyor ve
nVidia'n�n belirtti¤ine göre ßu ana ka-
dar yap�lm�ß en karmaß�k yonga.

PlayStation 3, 1080p (1920x1080)
HDTV desteklemekte, fakat bununla
kalmay�p konsol ayn� anda iki ekran
ba¤lanmas�na ve bu ekranlara farkl�
görüntüler aktar�lmas�na destek ver-
mekte. �sterse kullan�c� görüntüyü bu
ekranlara yayarak alan� genißletebilir
ya da bir ekranda oyun oynarken di-
¤er ekranda da istatistikleri görüntü-
leyebilir. Asl�na bakarsan�z çift ekran
deste¤i programc�lar�n hayal gücüne
ba¤l� olarak her türlü iß için kullan�la-
bilir mesela iki kißi oyun oynarken
her oyuncu farkl� ekrandan yararla-
nabilir yada dört oyuncu split screen
oyunlarda ayn� anda yar�ßabilirler.
PlayStation 3, standart televizyonlar
için A/V ç�k�ßlar�n�, HDTV ler içinse

icrosoft'un yeni nesil oyun kon-
solu XBox 360'� geçti¤imiz gün-
lerde piyasaya sürmesinden

sonra gözler Sony PlayStation 3�e
çevrilmißti. Ve beklenen gün geldi.
Bütün ihtißam� ile PlayStation 3, E3
Expo fuar�nda resmi olarak tan�t�ld�.
PlayStation 3 özellikleri ile XBox�a
gereken cevab� verecek gibi gözükü-
yor. IBM, Sony, Toshiba ortak yap�m�
CELL ißlemci teknolojisinden güç
alan konsolun sahip oldu¤u CELL iß-
lemcisi 3.2 GHz h�z�nda IBM Power
PC bazl� bir merkezi ißlem ünitesi
PPE ve 7 adet her biri 3.2GHz h�z�n-
da çal�ßan SPE�den olußmakta. SPE'ler
Power PC 601-era gibi daha basite
indirgenmiß ißlemciler fakat hepsi ay-
r� ayr� ißlemler için veya tek bir ißi pa-
ralel ißlemeleri için programlanabil-

mekteler. CELL'in gücünü gösterebil-
mek için Sony kat�l�mc�lara konsol
üzerinden 12 HD filmi ayn� anda oy-
natarak bir gösteri yapt�. Ayr�ca bu-
nunla kalmay�p Sony, 1000 adet birbi-
rinden ba¤�ms�z küçük film karelerini
yine konsol üzerinden ißleyerek ek-
rana aktard�. Günümüz PC�lerinde
bir HD film için 3GHz ißlemci öneril-
di¤ini düßünürsek PlayStation 3'ün
gücünü daha rahat kavrayabiliriz.

CELL ißlemcinin yeteneklerini Toshi-
ba'da geçti¤imiz günlerde sekiz adet
SPE den olußan bir Cell ißlemci ile 46
DVD filmi ayn� anda oynatarak resmi
olarak göstermißti. PlayStation 3'ün
CELL ißlemcisinde PPE için 512kb,
her SPE için ayr� ayr� 256kb L2 ön
bellek kullan�lmakta. Sistemin grafik
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özelli¤ine sahip 

olacak.
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altanitkan@yahoo.it

Efsane Geri Döndü...



tekleniyor. Biz üniversite olarak, on-
lara alt yap� sa¤l�yoruz. Ö¤retim üye-
si olarak, dan�ßmanl�k hizmeti veriyo-
ruz. Dolay�s�yla, üniversite sanayi iß-
birli¤ini etkin biçimde gerçekleßtir-
meye çal�ß�yoruz. Þu anda aßa¤� yuka-
r� 70�e yak�n firma destekleniyor. Bu
arada araßt�rma projelerimiz de var. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Araßt�rma
projelerinizden bahsedebilir misiniz?

BÜYÜKAKSOY: Kamu kaynakl�
(Devlet Planlama Teßkilat�) iki tane
önemli projemiz var: �Nano Teknolo-
ji Araßt�rma Merkezi� ve �Alüminyum
Araßt�rmalar� Projesi�. Nano teknoloji,
son y�llar�n en cazip konular�ndan bir
tanesi. Nano teknoloji, tek branß� ilgi-
lendiren bir konu de¤il, biyolojiden tu-
tun da, kimyadan, fizikten, malzeme
bilimine kadar çok geniß bir alana hi-
tap eden araßt�rma konusu. Bu konuy-
la ilgili biz de burada bir araßt�rma
merkezi kurduk ve çal�ßmalar�m�z�, fi-
zik bölümüyle ortak sürdürüyoruz.
Rezistans dedi¤imiz malzemenin bir
özelli¤i kullan�larak, bilgisayar ramleri-
nin, belleklerinin güçlendirilmesi ko-
nusunda çok önemli çal�ßmalar yap�ld�.
Nano yap�l� magnetik malzemelerle il-
gili çal�ßmalar, her sene burada düzen-
lenen uluslararas� bir konferansla pay-

laß�l�yor. Yine nano teknolojiyle ilgili
olarak yürütülen bir çal�ßma da, alter-
natif enerji kaynaklar�n� ilgilendiren
�Sübit Araba Projesi� üzerinde. Þu an-
da çal�ßmalar�m�z sürüyor. Yak�t pili
üzerindeki çal�ßmalar devam ediyor.
Protatifi aßa¤� yukar� tamamlanm�ß du-
rumda. Bursa�da ßu anda bir atölyede
bulunan arac�n, bir tak�m ufak teknik
problemlerinin çözülmesi bekleniyor.
Zannediyorum ki, yak�nda tamamlana-
cak ve buradaki otomotiv üreticilerine
bu protatif sunulacak. Bunun yan�nda,
yine burada gelißtirdi¤imiz DPT des-
tekli , Havelsan ve TUÞAS�la beraber
yürüttü¤ümüz ve sonuçland�rd�¤�m�z
projeler var.

ELEKTRON�K VAD�S�: Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsü�nün çal�ßmalar�
hakk�nda bilgi alabilir miyiz?

PROF. DR. AL�NUR BÜYÜ-
KAKSOY: Gebze Yüksek Teknolo-
ji Enstitüsü 1992 y�l�nda kuruldu. Biz
di¤er üniversiteler gibi öncelikli ola-
rak kitlesel e¤itime önem veren bir
yüksek ö¤retim kurumu de¤iliz. Daha
ziyade araßt�rma a¤�rl�kl� yüksek ö¤-
retim kurumuyuz. 2002 y�l�ndan iti-

baren 5 bölümümüzde lisans e¤itimi
vermekteyiz. Bunlar elektronik mü-
hendisli¤i, bilgisayar mühendisli¤i, ma-
tematik ve fizik bölümleri. Di¤er bö-
lümlerimizde mast�r ve doktora çal�ß-
malar� yap�yoruz. Baßka bir misyonu-
muz ise bulundu¤umuz yerden kay-
naklan�yor. Buras� düßünülerek seçil-
miß bir yer. Türkiye�deki sanayinin
kalbinin att�¤� yerdeyiz. Bu sanayiye
Ar-Ge mühendisleri yetißtirmek yani,

onlar�n araßt�rma ve gelißtirmelerine
yard�mc� teknik elemanlar�n� yetißtir-
mek için buraday�z. Sanayi kurulußla-
r�na, ihtiyaç duyduklar� zaman; tekno-
lojik projeler üretmek, teknolojik
destek vermek amaçlar�m�z�n aras�n-
da yer al�yor. 

ELEKTRON�K VAD�S�: GYTE, sanayi
ißbirli¤i do¤rultusunda yap�lan çal�ß-
malar nelerdir?

BÜYÜKAKSOY: Üretilen bilginin
teknolojiye dönüßmesi gerekli. Bu-
nun içinde üniversiteler ile sanayi
aras�nda bir tak�m ara yüzler gerekli.
Bu ara yüzü olußturan en önemli ku-
rumlardan bir tanesi, orta ölçekli sa-
nayicilerle beraber üniversitenin or-
taklaßa iß yapabilecekleri �Teknoloji
Gelißtirme Merkezi�mizde yenilikçi
fikre sahip olan projeler taraf�m�zdan
inceleniyor. Uygun olan, yenilik geti-
ren projeler ya da ithalat döviz ka-
zand�rmas� olas� olan projeler des-

PROF. DR. AL�NUR BÜYÜKAKSOY: 

SANAY�YE AR-GE MÜHEND�SLER�
YET�ÞT�YORUZAzize ERTÜRK

Elektronik Vadisi 

Gebze Yüksek Teknoloji

Enstitüsü�nün (GYTE)

çal�ßmalar� hakk�nda, 

GYTE Rektörü 

Prof. Dr. Alinur Büyükaksoy

ile görüßtük. 
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"Buluß Yar�ßmas�"
Uluslararas� Boyuta

Taß�nd� 
Kocaeli Sanayi Odas� (KSO), Gebze

Yüksek Teknoloji Endstitüsü (GYTE) ve

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ißbirli¤i ile

düzenlenen "Buluß Yar�ßmas�" bu y�l

uluslararas� boyuta taß�n�yor. Üçüncüsü

düzenlenecek olan yar�ßma yarat�c� dü-

ßünceyi teßvik etmek ve yarat�c� düßün-

ce gelißtiren kißilerin ortaya ç�kar�lma-

s�na, tan�t�m�na, gelißtirilmesine ve sa-

nayi kurulußlar�n�n rekabet gücünü ar-

t�racak projelerin hayata geçirilmesine

katk�da bulunmay� amaçl�yor.

Bu konuda görüß bildiren GYTE Rektörü

Prof. Dr. Alinur Büyükaksoy, Türkiye'nin

bilim üretmek bak�m�ndan dünyada üst

s�ralara do¤ru yükselmeye baßlad�¤�na

dikkat çekerek, ancak bilimi teknolojiye

dönüßtürmede eksik kal�nd�¤�na vurgu

yapt�. Art�k bilimin teknolojiye dönüß-

mesi gerekti¤ini söyleyen Büyükaksoy,

sanayiye yeni projeler kazand�rman�n

önemli oldu¤unu belirtti.

Uluslararas� Buluß Yar�ßmas�'na son

baßvuru tarihi 30 Temmuz 2006

olarak belirlenirken, baßvurular

www.uluslararasibulus.com veya

www.internationalinvetion.com inter-

net adreslerinden yap�labilir.  

>>>



ELEKTRON�K VAD�S�: Son olarak
Elektronik Vadisi Dergisi vas�tas�yla
neler söylemek istersiniz? 

BÜYÜKAKSOY: Türkiye yavaß
yavaß bilimde de dünyan�n çok
önemli merkezleriyle rekabet edebi-
lecek düzeye geldi. Nitelikli bilim
adamlar�na sahibiz. Gelmiß oldu¤u-
muz bilimsel düzeyin teknolojiye dö-
nüßmesi için hedefli projelere ihtiya-
c�m�z var. Dünyan�n heryerinde, hep
sanayi-üniversite ißbirli¤i konußulur-
ken, ayn� zamanda sanayicinin üniver-
siteye olan ilgisizli¤inden bahsedilir.
Durum, dünyan�n her yerinde böyle.
Bat�ya bakt�¤�n�zda gerek Avrupa�da
olsun, gerek Amerika�da olsun yine
araßt�rmaya destek %80�ler oran�nda
devlet taraf�ndan geliyor. Ama bu de-
¤ißik hatlarla -örne¤in Amerika�da si-
lahl� kuvvetlerin yard�m�yla- destekle-
niyor. Türkiye için de hep bunu söy-
lüyorum; geldi¤imiz bilimsel seviyenin
teknolojiye dönüßmesi için TSK�n�n
uzun vadeli projelerini yerli kaynak-
lardan sa¤lama kararl�l�¤�nda olmas�
laz�m. Bu durumda ancak Türkiye�de-
ki bir tak�m üniversiteler, araßt�rma
kurumlar� güçlerini birleßtirerek, or-
tak hedefler do¤rultusunda çal�ßabilir
ve hakikaten önemli bir potansiyele
ulaßt�¤�m�z� inand�¤�m bilimsel düzeyi-
mizi bu sefer teknolojiye dönüßtür-
me yönünde kullanabiliriz diye düßü-
nüyorum. !

Bilgisayar mühendisli¤i bölümümüz,
Havelsan ve DPT deste¤iyle, simüla-
törlerin birbiriyle haberleßmesini sa¤-
layan projelerimiz baßar�yla tamam-
land�. Türkiye Uçak Sanayi ile ortak
olarak yine Hava Kuvvetleri destekli
bir projemiz oldu. Buradaki amaç: Sa-
vaß uçaklar�n�n radara yakalanmas�n-
da bir çok parças�n�n etkisi var, bu et-
kileri aç�¤a ç�karmak ve de özellikle
yak�t tanklar�n�n bir uça¤�n radara ya-
kalanmakta olan etkisini belirlemekti.
Bunu ortaya koymak için burada hem
say�sal yöntemlerle çal�ßmalar yap�ld�,
hem de deneysel olarak da bu çal�ß-
malar baßar�yla gerçekleßtirildi. �leriki
günlerde bunun belki devam� yap�la-
cak.

ELEKTRON�K VAD�S�: Kimyasal sen-
sörler ve nano sensörler konusunda-
ki projelerinizi anlatabilir misiniz?

BÜYÜKAKSOY: Kimyasal sensör-
ler ve nano sensörler konusunda ki
çal�ßmalar�m�z� Prof. Vefa Ahser,
Prof. Ziya Öztürk ve yine kimyadan
Doç. Dr. Ayßegül Gülek sürdürüyor.
Doç. Dr. Ayßegül Gülek, geçen sene
yapt�¤� çal�ßmalarla TÜB�TAK teßvik
ödülünü kazand�. Kimyasal sensörler

bizim bilhassa, NBC okullar�n�n nük-
leer biyolojik ve kimyasal savaßa kar-
ß� olußturdu¤umuz bir tak�m askeri
birlikler için; örne¤in bir kimyasal sa-
vaß tehdidinde, baz� tehlikeli gazlar�
detekde edebilecek bir protatif geliß-
tirdiler. Bu çal�ßma, ißbirli¤imizin çok
s�k� biçimde yürüdü¤ü, TÜB�TAK ile
beraber ilerliyor. Bu sensörleri, (9
adet tamamlanm�ß protatipi) orduya
teslim ettiler ve ordu ßu anda bu sen-
sörleri kullanmakta. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Planlad�¤�n�z
yeni projelerinizi bizimle paylaßabilir
misiniz?

BÜYÜKAKSOY: Çok farkl� alanla-
ra yay�lmak, insan gücünü daha do¤-
rusu, kurumun araßt�rma gücünü za-
y�flat�yor. Onun için biz halen nano
teknolojisi üzerindeki araßt�rmalar�-
m�za ciddiyetle devam ediyoruz. Fizik
bölümünde magnetik malzemelerin
karekterizasyonu ve bunlar�n özellik-
leri ile ilgili çal�ßmalar�m�za devam
ediyoruz. Bunun yan�nda çok ciddi
bir optik laboratuar�m�z kuruldu. Bu-
rada, lazer teknolojileri üzerinde
araßt�rmalar�m�z ve çal�ßmalar�m�z
devam ediyor.
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GYTE 
ARAÞTIRMA LABORATUVARLARI 

BÜYÜKAKSOY: Enstitümüzde en son teknolojiye sahip ekip-
manlarla donat�lm�ß 37 modern araßt�rma ve e¤itim laboratuvar�
bulunuyor. Bu y�l bunlara kimya bölümüne ba¤l� "NMR (Nuclear
Magnetic Resonance) laboratuvar� ile malzeme bilimi ve mühendis-
li¤i bölümüne ba¤l� Nano Teknoloji ve Geçirimli Elektron Mikros-
kop (TEM) laboratuvarlar� eklendi.

Nano Teknoloji Araßt�rma Merkezi

GYTE bünyesinde 2003 - 2004 y�l�ndan beri devam eden 15, 2005
y�l�nda da kabul edilen 10 DPT destekli araßt�rma projesi yürütül-
mektedir. Bu projelerin toplam bütçesi 6 trilyon TL civar�nda olup
içlerinden en önemlileri 2003 y�l� bütçe ödenekleri 2�ßer trilyon
olan "GYTE-KOSGEB Nano Teknoloji Araßt�rma Merkezi Projesi"
ile "Alüminyum Alaß�mlar� Araßt�rma Projesi"dir. 

Nano Teknoloji Araßt�rma Uygulama Merkezi�nde proje kapsam�n-
da X-�ß�nlar� fotoelektron spektrometre (XPS) ve ince film haz�rla-
ma üniteleri, gerekli altyap�s� ve e¤itimi gerçekleßtirilmißtir. Ayr�ca;
nano ölçekli ince film üretimine yönelik sistem devreye al�nm�ß ve
ilk çal�ßmalar da baßar�yla gerçekleßtirilmißtir. Bu çal�ßmalar�n yan�
s�ra, merkezde nano-mikro hareket kontrolü ile nano ölçekte bir
cismi tutup kald�rarak baßka bir yere nakleden piezo elektrik mal-
zemeleri kullanarak gelißmiß cihaz yap�m� devam ediyor.

Teknolojik fizibilite için hali haz�rda baßar�yla uygulanan hidrojen
yak�t pillerinde ve güneß pillerinde kullan�lan filmlerin fiziksel ve
kimyasal yap�lar�n� inceleme çal�ßmalar� e¤itim düzeyinde baßlad�. 

Nano Teknoloji Araßt�rmalar� Merkezi�ndeki bu çal�ßmalarla güneß
ve hidrojen yak�t pillerinin üretilmesinde verimin artt�r�lmas�n�n
yan� s�ra, yeni tip enerji hücrelerinin üretilmesinde de büyük üstün-
lük sa¤layaca¤� öngörülmektedir.

Alüminyum Araßt�rma ve Uygulama Merkezi

Bölgemizin ihtiyaçlar� göz önüne al�narak kurulan Alüminyum Araß-
t�rma ve Uygulama Merkezi�nde 2004-2005 E¤itim-Ö¤retim Y�l�
itibar� ile merkezin alt yap�s�n�n olußturulmas�na devam edilmißtir.
Bu çerçevede merkeze birçok laboratuvar cihaz� (Diferansiyel
S�cakl�k Kalorimetresi, tav f�r�nlar�, parlatma cihazlar�, yüksek s�cak-
l�k kapasiteli f�r�n, hassas ölçüm aletleri) al�nm�ßt�r. Geçirimli Elekt-
ron Mikroskobu ve Marka Optik Mikroskop da al�nm�ß olup, kurul-
ma aßamas�ndad�r. 



lektronik malzeme piyasas�n�n
liderleri aras�nda yer alan SER
ELEKTRON�K, yeni teknoloji-

lerin en yak�n takipçisi olmaya ve her
türlü yenili¤i güvenle Türkiye ve Bölge
ülkelerine sunmaya devam ediyor. 

SER Elektronik Genel Müdürü Serdar
Kenez, SER ELEKTRON�K�in çal�ßma-
lar�n� Elektronik Vadisi�ne anlatt�.

Serdar Kenez, 1996 y�l�nda kurulan
SER ELEKTRON�K�in, sektör içindeki
önemli cirosu, miktarl� ve her çeßit
stok ürünleriyle Türkiye�nin lider fir-
malar�ndan biri oldu¤unu söyledi. Ak-
tif, pasif ve elektromekanik kompo-
nent temelli portföyünün tüm sat�ß ve
pazarlama operasyonlar�n�n deneyimli
elemanlar taraf�ndan yap�ld�¤�n� belir-
ten Kenez, sözlerine ßöyle devam et-

ti: "Piyasaya en uygun çözümleri getir-
menin bizim için bir slogandan çok, bir
ßirket felsefesi oldu¤unu, tedarikçileri-
mizle do¤rudan ve h�zl� iletißimimizin,
bizi piyasan�n en efektif ißleyen meka-
nizmalar�ndan biri haline getirdi¤ini bil-
menizi isteriz. Piyasan�n dev üreticileri
ve onlar�n ana temsilcileriyle aram�zda
olußan yak�n ilißkilerin verdi¤i güven-
ceyle her zaman daha iyi fiyat ve daha
iyi kalite aray�ß�nda olan SER, compa-
nent pazar�n�n önemli güçlerinden biri
olmaya gelecek y�llarda da devam ede-
cektir."

Güvenilir, yüksek kaliteli 
ve en uygun fiyatl� 

çözümler sunuyoruz
FOB bazl� tedarik sisteminde; her za-
man güvenilir, yüksek kaliteli ve en uy-
gun fiyatl� çözümleri piyasaya sunduk-
lar�n� belirten Kenez, Avrupa�n�n dev
ßirketlerinden en küçük imalatç�s�na
kadar geniß bir müßteri portföyüne sa-
hip olduklar�n� belirtti. Kenez, Ulusla-
raras� sat�ßlar�nda; gerek Türkiye�deki

serbest bölge ßirketlerinden gerekse
direkt tedarikçilerden teslimat olanak-
lar� sunduklar�n�,yerel müßterilerine
ise direkt olarak üretici firmadan veya
kendi stoklar�ndan teslimat yaparak
her türlü müßteri tedarik sistemlerine
tamamen uyum gösterebildiklerini
kaydetti. 

Müßteri memnuniyetine önem ver-
diklerini belirten Kenez, sözlerine
ßöyle devam etti:"Hedefimiz, müßteri
memnuniyeti odakl� çal�ßarak; güveni-
lir ürün çeßitlerimiz, zaman�nda tesli-
mat ve uygun fiyatlar�m�zla SER mar-
kas�n� bugün bulundu¤u yerden ileri
taß�makt�r. Yönetim ve operasyonla-
r�nda kaliteyi her zaman göz önünde
tutan SER, elektronik multimedya ça-
¤�na piyasan�n lokomotiflerinden biri
olarak girmektedir. SER müßterileri
için elektronik malzeme deste¤i ko-
nusunda daha farkl� ürünlere yat�r�m
yapma, bu ürünlerin yeterince sto¤u-
nu bulundurma ve müßterilerine
daha h�zl� servis verebilme arzusu ve
karar�ndad�r." !

E

SER ELEKTRON�K GENEL MÜDÜRÜ SERDAR KENEZ:

"KOMPONENT PAZARININ
ÖNEML� GÜÇLER�NDEN 
B�R�S�Y�Z"
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Serdar KENEZ
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tüm temel bölümleri korurken, sade-
ce bir kilit ile aç�larak ç�kart�labiliyor.
Motorun aß�r� �s�nmaya korunmas� ise
unutulmamal�d�r.Bununla beraber,
e¤er operatör kap� aç�l�ß yolunda bir
engelle karß�laß�l�rsa, aç�l�ß yönünün
tersine çal�ß�yor, ard�ndan tekrar ters
çal�ß�yor. Kapan�ßta ise tamamen du-
ruyor. Maraton pujol kap� operatörü-
nün Türkiye distribütörü B�çak Elekt-

ronik, ürüne iki sene garanti veriyor.
Servis ve yedek parça hizmetinde de
kalitesinden söz ettiren B�çak Elektro-
nik, fotosel, infrared bariyerleri, gü-
venlik stripleri gibi koruma aksesuar-
lar�n�n kurulumu tavsiye ediyor. Öte
yandan; kap�n�n manuel olarak çal�ßt�-
r�lmas� da mümkün. Güç kesintisi ol-
du¤unda ürüne bir el çark� ile müda-
hale ediliyor ve operatör 180º döndü-

rülüyor. Böylece serbest kalan opera-
tör, kap�n�n elle idaresine izin veriyor.

ELEKTRON�K VAD�S�: B�çak Elektro-
nik yurt d�ß�nda hangi firmalarla çal�ß�-
yor ve bunlardan hangi ürünleri ithal
ediyor?

ÞAH�N: Bildi¤iniz gibi 30 senelik
tecrübesiyle B�çak Elektronik, ithalat
konusunda da oldukça titiz. Firma sa-
dece uluslararas� standartlarda mal-
zeme üreten tan�nm�ß firmalarla çal�-
ß�yor. Finlandiya�n�n ünlü markas�
RF-TUOTE OY ve �spanyol FAGOR
firmalar�ndan uydu analog ve dijital
headend sistemlerini alan B�çak; Al-
manya�dan ANKARO ile Hong
Kong�lu Jesmay�dan  Multiswich�li da-
¤�t�m sistemlerinde kullan�lan ele-
manlar� ithal ediyor. B�çak ayr�ca �s-
panya�dan GOLMAR marka görüntü-
lü ve telefonlu bina konußma sistem-
leri ile �spanya�dan PUJOL firmas�n�n
bariyer ve otomatik garaj kap� sis-
temlerini Türkiye kullan�c�s�n�n hiz-
metine sunuyor. B�çak tüm bu mar-
kalar�n Türkiye distribütörlü¤ü ve
temsilcili¤ini de yürütüyor. >>>

ELEKTRON�K VAD�S�: Marathon tipi
pujol kap� operatörü nedir? Teknik
özellikleri hakk�nda bilgi verir misiniz?

�SMA�L ÞAH�N: Dißli kol ve fener
dißli ile sürme kap�n�n çal�ßmas� için
dizayn edilen Maraton Pujol kap�
operatörü, �U� kesitli kasa içeriyor.
Tersine çevrilemeyen ve endüstriyel
olarak dizayn edilmiß olan �worm re-
daktörü� teknolojisi ile de destekle-
nen ürün, bu sayede sert k�l�f karak-
ter özelliklerini garanti ediyor. 

Maraton pujol kap� operatörü,
a.c.motor ve h�z detektörü ile de do-
nat�lm�ß bir ürün. Motorun zarar gör-
memesi için güç ayarlama özelli¤i de
eklenen pujol kap� operatörü, dahil
edilmiß elektronik kontrol donat�m�
ile kullan�c�n�n birçok fonksiyonlar�
de¤ißtirmesine de izin veriyor. Örne-
¤in, motor gücünün otomatik kap�
kapanma zamanlay�c�s�, ayd�nlatma
zamanlay�c�s� ile devir yönü son tek-
noloji bu ürünü yak�n rakiplerinden
ay�ran özellikleri aras�nda yer al�yor.

Ayr�ca üniteye uzaktan kontrol kart�
eklemek için ya da güvenlik sistemle-
ri ile di¤er aksesuarlar için ba¤lant� da
yap�labiliyor. Alt�n� çizmek gereken
bir di¤er özellik de manyetik limit
switchleri, rack de bulunan kolay
ayarlanabilir stoplar ile çal�ß�yor. Üni-
tenin kurulumu ise kullan�m� kadar
basit. Sadece "R" �cup�l� deste¤in ba¤-
lanmas� yeterli. Kaynak yapmaya ke-
sinlikle ihtiyaç duyulmuyor, operatör
üzerine yerleßtiriliyor. Patentli ürü-
nün en büyük özelliklerinden biri de
çift halkal� rest sisteminin ünitenin
tüm sürüß bozukluklar�n� absorbe et-
mesi. 

ELEKTRON�K VAD�S�: Maraton pujol
kap� operatörünün tasar�m�nda nas�l
bir güvenlik sistemi olußturuldu? 

ÞAH�N: Maraton pujol kap� opera-
törünün tasar�m�nda ürün güvenli¤i
ön planda tutuluyor. Operatörün ta-
mam� enjeksiyonla kal�ba dökülmüß
ve uzmanlar taraf�ndan dizayn edilmiß
polyamide k�l�f ile korunuyor. K�l�f,

Güvenlik sektöründe bir firma 

Elektronik 
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30 senelik tecrübesiyle

B�çak Elektronik, 

ithalat konusunda da

oldukça titiz. Firma sadece 

uluslararas� standartlarda 

malzeme üreten tan�nm�ß 

firmalarla çal�ß�yor. 
Sektörde 30. yaß�n�  kutlayan B�çak Elektronik, yeni y�la 
yeni ürünlerle giriyor. Þirket, ithal etti¤i ve distribütörü oldu¤u
Marathon tipi pujol kap� operatörü ile ad�ndan epeyce söz
ettirecek. �spanya�dan ithal edilen bu yeni ürünü daha
yak�ndan tan�mak için B�çak Elektronik ile röportaj yapt�k.



BICAK Golmar�la 
atakta
ELEKTRON�K VAD�S�: B�çak Elektro-
nik, ayn� zamanda �spanyol Golmar
kap� konußma sistemlerinin distribü-
törlü¤ünü de yap�yor. Bu sistem hak-
k�nda da bizi bilgilendirir misiniz?

ÞAH�N: B�çak Elektronik�in Türkiye
distribütörlü¤ünü yapt�¤� bir di¤er
ünlü dünya markas� da �spanyol Gol-
mar kap� konußma sistemleri. Sanayi
ve Ticaret Bakanl�¤� onay� ve garanti
belgesi ile piyasaya sunulan ürünün
en önemli özelli¤i, yedek butonlarla
de¤ißik ißlevler yap�labilmesi. Golmar
kap� konußma sistemleri �villa seti� ve
�çoklu apartman sistemi� olarak ikiye
ayr�l�yor. Klasik sistemlerden farkl�
olarak villa setinde kattan kata arama
yapabiliyor. Ürün, daire önü ve
apartman önünden yap�lan aramalar-
da farkl� tonda zil sesi ve açma-kapa-
ma butonu gibi ekstra özelliklere de
sahip. Programlama ise eski model-
lerde switch sistemi ile yap�l�rken,
�plus� ve �platea� modellerinde tama-
m�yla yaz�l�m kontrollü. Bununla be-
raber, Golmar sistemlerinin en
önemli özelli¤i ise asansör ça¤�rma,
ekstra kamera ba¤lant�s� ve havuza
ba¤lant� gibi yedek butonlarla de¤ißik
ißlevler yap�labilmesi. Ayr�ca, Golmar
kap� konußma sistemlerinin dijital
arama özelli¤inde de kap�c�-güvenlik

seçici butonu bulunuyor. Ürünün 3
diyafon kablo ve 1 koaksiyel kablo ile
çal�ß�yor. Platea Plus modelinin özel-
likleri ßu ßekilde s�ralanabilir: !

Ürünün Fonksiyonel 
Özellikleri

� Güvenlik merkezinden tüm daire-
ler ve tüm dairelerden güvenlik
merkezi aranabiliyor.

� Tüm daireler kap�c�y� arayabiliyor. 
� Daire sakinleri, iki görevliden iste-

di¤ini seçme hakk�na sahip. 
� Güvenlik merkezinden daireler

arand�¤�nda, yard�mc� kameran�n
görüntüsü al�nabiliyor. 

� Kap� panellerinden dairelerle gö-
rüntülü görüßme yap�labiliyor, da-
irelerden giriß kap�lar� otomatik
olarak aç�labiliyor. 

� Bina d�ß�ndan (kap� paneli ve güven-
likten) aramalarda ayn�, bina içi
aramalarda farkl� tonda zil sesi çala-
biliyor.

� Çok ißlevli butonlarda güvenlik ve
kamera ba¤lant�s� özelli¤i mevcut,
dijital arama özelli¤inde ise kap�c�
ve güvenlik seçici butonlar�
bulunuyor. 

� Güvenlik birimine yerleßtirilecek
kamera görüntüsü, dairelerde
bulunan monitörlerin ek ißlev
butonlar�na bas�larak gelen ziyaret-
çi gözlenebilir, çocuk oyun alan�na
yerleßtirilen kamera ile kablolu TV
altyap�s�ndan dairelerdeki TV�ler-
den oyun alan� izlenebiliyor.  

Ürünün 
Teknik Özellikleri

✔ S�va üstü kolay montaj 

✔ Kablolamada kolayl�k

✔ Ba¤lant�da zaman kazanc� 

✔ Dijital çal�ßmas�yla 3x0,22+RG59
Koaksiyel kablo 

✔ Dijital zil sistemi ile kap�, kap�c�,
daire önü zili olmak üzere 3 de¤i-
ßik zil 

✔ Dairelerden kap�c�y�, kap�c�dan
daireleri arama özelli¤i 

✔ Kap�c� dairesindeki LCD ekran
sayesinde arayan daire numaras�-
n� gösterme özelli¤i

✔ 110-220 V aras� çal�ßabilen güç
kayna¤� 

✔ Su geçirmez dekoratif kap� panel-
leri 

✔ Ekonomik (gizliliksiz) telefon mo-
deli 

✔ Dijital aramal� model 

✔ Dijital ay�rma sistemi ile istenilen
say�da kap� giriß paneli ba¤lama
özelli¤i

Ücretsiz bilgi istek No: 4 www.elektronikvadisi.net�te
32



IKONOS UYDUSU
COÚRAF� B�LG� ÜRÜNLER�NDE 
EN �LER� TEKNOLOJ� 

ukurova Grubu ve Uydusan A.Þ. ortakl�¤� ile kurulan �nta SpaceTurk, yüksek çözünürlüklü uy-
du görüntüleri, co¤rafi bilgi sistemleri ve ba¤l� uygulama hizmetleri alan�nda faaliyet gösteriyor.
�nta SpaceTurk�ün üretti¤i hizmetler, çok geniß bir yelpazedeki ticari, kamu ve resmi pazarla-

ra girdiler sa¤l�yor.  �nta SpaceTurk Operasyonlar Genel Müdür Yard�mc�s� Cenap Demir, Avras-
ya�daki Ikonos uydusunun ticari görüntüleme haklar�n� icra ettiklerini söyledi. Ikonos�un , 1999 y�-
l�nda at�lan ve 82 santimetre çözünürlükte görüntü sa¤layan ilk ticari uydu oldu¤unu belirten De-
mir, "Ikonos uydusundan elde edilen görüntüler, netlik, çözünürlük, harita koordinat hassasiyeti ve
içerik aç�s�ndan co¤rafi bilgi ürünleri aras�nda en ileri teknolojiyi yans�t�yor" dedi. 

INTA SPACETURK MOB�L UYGULAMA
ÇÖZÜMLER�
Konumsal Temelli  Hizmetler (LBS) �çin
Yaz�l�m Gelißtirme

Sunucular üzerinde LBS uygulamalar�:
� sar� sayfalar 
� harita/görüntü üzerinde konum gösterme
� navigasyon/ k�sa-yol servis 
� promosyonel servisler

Navigasyon Sistemle-
ri (Araç/Kißisel)

Uydu görüntüsü ve/veya vaktör
haritalar üzerinde GPS ve GPRS

ba¤lant�l� bir sistem ile on-line navigas-
yon yapan �nta SpaceTurk Navigasyon

Sistemleri, araçlar�n ön paneline tak�l� bir sis-
tem ile "Araç Navigasyon Sistemi" olarak servis

verirken, PDA bazl� kitleri ile de kißisel navigasyon
yap�lmas�na olanak sa¤l�yor.

Filo Takip ve Yönetim Yaz�l�mlar�

� Araçlar� bir internet sitesi üzerinden takip eden,
� Araçlar�n konum bilgilerini uydu görüntüleri üzerinden online

olarak izleme olana¤� sa¤layan,
� Online olarak saha elemanlar�na görevlendirme yapan,

� Sahadaki görevin durum de¤erlendirmesini 
ve takibini sa¤layan, ve

� Raporlama sistemine sahip bir "Konumsal 

Temelli Filo Yönetim ve Takip Sistemi" 

olarak tasarlanm�ßt�r. !

Veritaban� Olußumu ve Yönetimi

� POI ve Landmark noktalar� üretimi
-POI�ler (restaurant, taksi duraklar�, çiçekçiler..)
-Landmarklar (camiiler, okullar  v.b.)

� Road network data üretimi
-Yol isimleri
-Yol yön bilgileri
-Meydan adlar� vb

� Veritaban��n� olußturan datalar�n toplanmas�,
� Güncellenmesi

� Kontent Yönetimi

Ç

5.4m IKONOS UYDUSU TAK�P ANTEN� - INTA SPACETURK 
YER �STASYONU

UZAYDAN (680 KM YÜKSEKL�KTEN) FAT�H SULTAN MEHMET
KÖPRSÜ GÖRÜNTÜSÜ

GÖRÜNTÜ HAR�TASI VE SAYISAL YÜKSEKL�K MODEL� �LE
ÜRET�LM�Þ TOPOGRAF�K HAR�TA � �ZM�R

SAÚLIKLI � HASTALIKLI EK�N/AÚAÇ TESP�T� � TARSUS TARIM
ALANLARINA A�T YAKIN KIZILÖTES� � NIR 

(VEJETASYON ENDEKSL�) GÖRÜNTÜ

GÖRÜNTÜ HAR�TASINDAN ÜRET�LM�Þ VEKTÖR 
HAR�TASI � �ZM�R

UYDU GÖRÜNTÜSÜNDEN ÜRET�LM�Þ ALAN MODEL�
ÜZER�NDEN GSM BAZ �STASYONU KAPLAMA ALANI VE

KONUM ANAL�Z�
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elinizle koymußsunuz gibi bulunma im-
kan� veriyor. 

Depo giriß ve ç�k�ßlar�na konulan elekt-
ronik alg�lay�c�lar depodan bir adet de,
bin adet de mal ç�k�ß� olsa an�nda mev-
cut stokdan düßme imkan� vererek, ne
kadar mal�n�z�n oldu¤unu size an�nda
rapor edebiliyor. RFID gerekli alt yap�
yat�r�m� yap�l�rsa insanlar üzerinde bile
kullan�labilecek bir teknoloji olma
özelli¤i gösteriyor. Örne¤in küçük bir
çocu¤unuz var ve bir al�ßveriß merkezi
içinde çocu¤unuzu kaybettiniz, e¤er
al�ßveriß merkezinde RFID sistemi ku-
rulu ise çocu¤unuz üzerine de bir
RFID etiketi yap�ßt�rd�ysan�z, çocu¤u-
nuzun nerede oldu¤unu ve ne yöne
do¤ru hareket etti¤ini bulmak an me-
selesi. RFID kullan�m alanlar� hayal gü-
cünüz ile s�n�rl�. RFID savunma sana-
yinden, g�da sektörüne, lojistikten oto-
motive bir çok alanda uzaktan yönetim
ve kontrol imkan� sa¤l�yor. 

Yak�n bir gelecekte, al�ßveriß merkez-
lerinde ald�¤�n�z ürünleri al�ßveriß ara-
bas�ndan indirip, kasada tek tek bar-
kodunu okutma sorunu olmayacak.
Al�ßveriß kuyruklar�nda uzun süre
beklenilmeyecek. Al�ßveriß arabas�n�
ve ald�klar�n�z� topluca iki taraf� RFID
okuyucular� ile donat�lm�ß, ßu anki gü-
venlik kap�lar�na benzer bir aral�ktan
geçirmeniz yeterli olacak. RFID oku-
yucular� ürün-
lerin fiyatlar�-
n� toplu ola-
rak ekrana
yans�t�p,
fatura-
n � z �

ç�karacak. Belki de sizin yapman�z ge-
reken kasaya gelmeden önce, ald�¤�n�z
ürünleri poßetlere yerleßtirmek ola-
cak. Çünkü bunu yapmazsan�z arka-
n�zdan gelen di¤er müßterileri k�zd�r-
m�ß olacaks�n�z.

Hastanelerde hasta ve cihaz izleme,
otoparklarda araç takibi, ma¤azalarda
ürün fiyatland�rma ve takibi gibi basit
uygulamalarla karß�m�za ç�kan
RFID�nin dahil edilebilece¤i alanlar ßir-
ketlerin ihtiyaçlar�na göre ßekilleniyor. 

Barkod mu, RFID mi?
Barkodlu veri toplama uygulamalar� ile
karß�laßt�r�ld�¤�nda RFID teknolojisi,
üstün yönleri ile dikkat çekiyor. Bar-
kod kullan�m�nda insan gücüne ihtiyaç
duyuluyor. Barkodun okuyucu cihaza
yak�ndan elle okutuluyor olmas� gere-
kiyor. Yak�n mesafeden ve sadece tek
bir etiket okunabiliyor, okunabilmesi
için de görülebilir olmas� gerekiyor.
Barkodun taklit edilmesi kolay oldu¤u
gibi d�ß etmenlerden de etkileniyor.
RFID ise insan gücüne ihtiyaç duyma-
dan, hem okunabiliyor hem de yaz�la-
biliyor bunun yan� s�ra görünür olma-
s� da gerekmiyor. Uzak mesafeden bi-
le ayn� anda birçok etiket okunabili-
yor. Zor çevre koßullar�nda da kullan�-

labilen RFID teknolojisi kar, sis, buz,
boya gibi çevresel faktörlerden etki-
lenmiyor. Bunlar�n yan� s�ra taklit edi-
lememe özelli¤iyle de barkod siste-
minden daha güvenli kullan�labiliyor. 

Lojistik, üretim, sa¤l�k, otomotiv, pe-
rakende gibi birçok sektörde kullan�m
alan� bulunan RFID teknolojisi, bak�ld�-
¤�nda hayat�m�z�n içerisinde fazlas�yla
yer al�yor. Ka¤�t ve kalem kullan�m�na
son veren RFID, otomatik ißleyen, ha-
tas�z veri toplama, gerçek zamanl� ve
do¤ru stok takibi, operasyon verimlili-
¤i ve maliyetlerde iyileßme, h�rs�zl�k,
kaçak ve kay�plar�n önlenmesi, geliß-
miß sipariß ve stok planlamas�, bitmiß
ürün ve WIP sto¤u takibi konular�nda
f�rsatlar sunuyor. RFID teknolojileri,
yat�r�m�n geri dönüßünü h�zland�rmak,
müßteri memnuniyetini art�rmak,
marka bütünlü¤ünü güçlendirmek, iß
ortaklar�yla yak�n ve h�zl� ilißkiler oluß-
turmak gibi konularda ßirketlere avan-
tajlar sa¤l�yor. !

ayat�m�za yeni bir teknoloji giri-
yor. Üzerinde bulundu¤u her
nesnenin ya da canl�n�n uzaktan

izlenebilmesini ve kontrol edilebilme-
sini sa¤layan bu teknolojinin ad� RFID
(Radio Frequency Identification). Aç�k
söylemi ile Radyo Dalgalar� ile Kimlik
Tan�mlama. RFID teknolojisi, ürünle-
rin tan�t�lmas�, da¤�t�lmas� ve depolan-
mas� gereken perakendecilik, üretim,
lojistik gibi pek çok endüstri alan�nda
tercih ediliyor. 

RFID, istenirse bir nesnenin ya da
canl�n�n uzaktan izlenmesine de im-
kan veriyor.

Þu an iß dünyas�nda çok yo¤un ilgi gö-
ren RFID teknolojisi, özellikle çoklu
miktarlarda mal, eßya hareketinin ol-
du¤u alanlarda mal giriß ve ç�k�ßlar�n�,
stok kontrolü ya da herhangi bir ma-
l�n nerede oldu¤unu bulma ißini sani-
yeler mertebesinde yap�labilmesini
sa¤l�yor. �ß yerinizin deposuna 60-70
bin adet mal girißi oldu. E¤er bu mallar
üzerinde etiket ßeklinde bir RFID taß�-
yorlarsa, RFID alg�lay�c� elektronik ka-
p�lar�n önünde tüm bu mallar�n geç-
mesi, an�nda bu mallar�n say�lmas�na
imkan veriyor. Aksi taktirde bu dü-
zeyde bir mal�n girißine onay verebil-
mek için onlarca kißinin saatlerce çal�ß-
mas� gerekiyor. Ayr�ca bu mal koca
bir depo içinde nereye konulursa ko-
nulsun, üzerinde taß�d�¤� RFID etike-
tinden, ihtiyaç duyuldu¤unda an�nda

Haber Servisi
haber@elektronikvadisi.net 

RFID teknolojisi
hayat�m�z� de¤ißtiriyor

H
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SAP�de RFID ile daha h�zl�
SAP Türkiye�deki iß ortaklar� ile özellikle lojistik, g�da, perakende gibi sektör-
lerde kurumsal kaynak planlama yaz�l�mlar� ile entegre bir ßekilde çal�ßan RFID
teknolojisini yayg�nlaßt�rmaya çal�ß�yor. ERP yaz�l�mlar� kullanan firmalar için
RFID teknolojisini kullanmak, toplu mal giriß ve ç�k�ßlar�n�n an�nda SAP ekran-
lar�na yans�mas� anlam�na geliyor. �ß ak�ß�n� h�zland�r�yor, ciddi bir zaman tasar-
rufu sa¤l�yor.  SAP�nin kurumsal kaynak planlama yaz�l�mlar�na entegre edilen,
RFID teknolojileriyle elde edilen veriler, h�zl� bir ßekilde SAP sistemine ak-
tar�larak ißleniyor. RFID teknolojisinin kullan�labilmesi için iß idaresi ve karar
destek sistemlerinin sa¤lanmas� gerekiyor.  SAP, kurumsal kaynak planlama
yaz�l�mlar�n� destekleyen RFID teknolojisinin, üretimden perakendeye kadar
birçok sektörde kullan�ld�¤�n� belirten SAP Türkiye Genel Müdürü  Cem
Yeker, RFID kullanan ßirketlerin, artan rekabet ortam�nda h�z kazanacaklar�n�
ifade etti. RFID teknolojisinin kullan�m alan�n�n her geçen gün genißledi¤ini söy-
leyen Cem Yeker, "Geçiß güvenli¤i, mal say�m�, araç kilitleme, insan takibi, mal-
zeme takibi, elektronik bilet, tedarik zinciri konular�nda RFID kullan�l�yor.
RFID destekli kurumsal kaynak planlama çözümleriyle ßirketler iß süreçlerini
h�zl� ve s�f�r hatayla gerçekleßtirip verimliliklerini artt�rabilirler" dedi. 

SAP Türkiye Genel Müdürü

Cem YEKER



niki y�ld�r konnektör ve kablo
gruplama alanlar�nda hizmet
veren ALFA Elektronik Sanayi

ve Ticaret Ltd. Þti., Alman PIC GmbH
Firmas� ile ortak bir çal�ßma yaparak,
ürün yelpazesine Reed Kontak (Reed
Switch) ve Reed Sensörleri (Reed
Sensor) de ekledi. 

ALFA Elektronik, di¤er ürün grupla-
r�nda oldu¤u gibi, Reed Kontak/Sen-
sörlerin uygulama alanlar�na göre se-
çilmesi konusunda da uzman kadro-
suyla müßterilerine hizmet vermeye
baßlad�.

Reed kontaklar��n 
ißlevi nedir?

Manyetik alan ile (m�knat�s yaklaßmas�
ile) aktive olan reed kontaklar, devre-
yi açarak veya kapatarak, tasarlanm�ß
olan ißlevlerini gerçekleßtirirler. Do¤-

ru ßartlarda kullan�ld�¤�nda yüksek gü-
venilirlikte ve yüksek hassasiyette çal�-
ßabilmektedir.

Genel olarak pozisyon belirleme, dü-
zey belirleme ve daha birçok farkl�
alanlarda uygulamas� olan reed kon-
taklar; beyaz eßya, otomotiv ve sa¤l�k
sektörü ile birlikte çeßitli otomasyon
alanlar�nda da kullan�labilmektedir.

Reed kontaklar 
nerelerde  kullan�l�r? 

Kullan�m alanlar�na örnek olarak; bu-
laß�k makinalar�, çamaß�r makinalar�,

buzdolaplar�, gazl� su �s�t�c�lar� (ßofben,
kombi), kahve makinalar�, debi ölçme
cihazlar�, seviye gösterge cihazlar�,
otomobiller, digital (ak�ll�) su sayaçlar�
verilebilir. !

ALFA ELEKTRON�K�TEN
YEN� ÜRÜNLER
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Ürün yelpazesine Reed Kontak (Reed Switch)
ve Reed Sensörleri (Reed Sensor) de ekledi. 

O
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sesli iletißim olana¤� bulabilmekte; ay-
r�ca bu sistem ile istedi¤i taktirde mü-
zik dinleyebilmektedir. Tetkik sonun-
da, iste¤e ba¤l� olarak çekim görüntü-
lerini CD�ye yükleyerek hastaya vere-
bilme imkan�m�z da bulunmaktad�r.

B�LG�SAYARLI 
TOMOGRAF� (BT)
Bilgisayarl� Tomografi, vücudun anato-
mik yap�s�n�n ayr�nt�l� ßekilde görüntü-
lenmesine olanak sa¤layan bir görün-
tüleme sistemidir. Bu sistem arac�l�¤�y-
la X �ß�nlar� kullan�larak kesit görüntü-
ler elde edilmektedir. 

�ntegra �leri Tan� ve Araßt�rma Merke-
zi�nde kullan�lan BT cihaz�, Siemens�in
Biograph 16 Sensation modelidir. Bu
model, bilgisayarl� tomografi sistemle-
rinin en üstün özelliklerini taß�makta-
d�r. 16 Kesit (Multislice) özelli¤ine sa-
hip cihaz�m�z sayesinde, k�sa bir zaman
diliminde çok say�da yüksek kaliteli ve
net görüntü elde edilebilmektedir.  Bu
sistemin en önemli özelliklerinden bi-

risi de radyasyon dozunun çok düßük
olußudur. 

BT ile görüntüler dijital ortamda oluß-
turulmaktad�r, böylece farkl� çekimle-
re gerek kalmadan incelenen bölgeler
büyütülerek gereken detay al�nabil-
mektedir. Bu da hastalar�n ißlemlerini
tekrarlamas�na yani fazla radyasyon al-
mas�na gerek kalmadan tetkikinin ay-
r�nt�l� biçimde gerçekleßtirilmesine
olanak sa¤lamaktad�r. Böylelikle hasta-
lar�m�z�n tetkik bilgileri güvenilir ve
h�zl� bir biçimde elde edilmektedir. Bu
da do¤ru tedavi sürecinin baßlamas�n-
da ve ilerlemesinde büyük önem taß�-
maktad�r.  >>>

MANYET�K 
REZONANS (MR)
Manyetik Rezonans (MR) t�pta en ile-
ri görüntüleme ve tan� yöntemlerin-
den biridir. MR sisteminin prensibi,
radyo dalgalar�n�n vücudun belirlenen
bölgesine gönderilmesine dayan�r. Bu
bölgeden al�nan yans�ma ve tepkiler
bilgisayar ortam�nda görüntülere
çevrilerek bu bölgelerin bir tür hari-
tas� ç�kar�l�r. 

MR sistemleri radyasyon içermedi¤i
için güvenli bir görüntüleme yönte-
midir. Dolay�s�yla s�k aral�klarla tek-
rar görüntüleme yap�labilmesine ola-
nak vermektedir. 

�NTEGRA �leri Tan� ve Araßt�rma
Merkezi�nde kullan�lan MR cihaz�, SI-
EMENS Magnetom Symphony Ma-
estro Class olup 1.5 tesla gücünde-
dir. Maksimum efektif amplitüd 52
militesla ve maksimum efektif slew
rate 216/t/m/s�dir. Bu yüksek de¤er-
ler çekim h�z�n� ve kalitesini artt�r-
maktad�r. Böylece en k�sa sürede en
net ve detayl� görüntüler elde edilebil-

mektedir. Merkezimizde, ay�r�c� tan�da
büyük kolayl�klar sa¤layan �leri MR
teknikleri, MR Anjiografi ve 3D MR da
uygulanabilmektedir.

Görüntüleme cihaz�, k�sa bir tünele
ve geniß bir çapa sahiptir. Bu da,
klastrofobisi oldu¤u için MR tüneline
giremeyen hastalar taraf�ndan dahi
rahatl�kla kullan�labilmesine olanak
vermektedir. Ayr�ca �ntegra�da bulu-
nan MR uyumlu monitörizasyon  sis-
temi sayesinde anestezi ile tetkiki ya-
p�lan bebek ve yo¤un bak�m hastala-
r�n�n hemodinamik olarak takibi de
yap�labilmektedir. 

Cihazda yap�lan tetkikler esnas�nda
hasta kulakl�k vas�tas�yla operatör ile

GÖRÜNTÜLEME S�STEMLER�

�NTEGRA �LER� TANI VE 
ARAÞTIRMA MERKEZ�

�NTEGRA, t�bbi görüntüleme konusunda Tahran Caddesi�nde 2001 sene-
sinden bu yana hastalar�na dünyan�n en gelißmiß t�bbi cihazlar�yla hizmet ver-
mektedir. �ntegra�da tüm Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) inceleme-
leri, Bilgisayarl� Tomografi (BT) ve Dijital Röntgen ißlemleri yap�labilmekte-
dir. Ayr�ca, erken ve do¤ru teßhiste en ileri teknoloji olan PET/BT entegre
cihaz�n�n yüksek çözünürlüklü modeli ile de hizmet kalitesine en üst
seviyede tutmaktad�r.   

�NTEGRA �LER� TANI VE ARAÞTIRMA MERKEZ� bünyesinde 3 radyoloji
uzman hekimi, 1 nükleer t�p profesörü görev yapmaktad�r. Doktor kadro-
su, hem akademik kimlikleriyle hem de branßlar�ndaki baßar�l� çal�ßmalar�yla
alanlar�nda aranan hekimler haline gelmiß de¤erli isimlerden olußmaktad�r.
Ayr�ca yine e¤itimli ve alanlar�nda uzman teknisyenlerde tüm tetkik süreçle-
rinde doktorlar� asiste etmektedir. 

Genç, güler yüzlü ve uzman dan�ßmanlar hastalara her konuda yol göster-
mek ve ißlemlerini süratle gerçekleßtirmek üzere özel e¤itim alm�ßlard�r.
Tetkiklerle ilgili tüm süreçlerde hastalarla birebir olarak ilgilenmekte ve tüm
süreçlerin h�zl� ve kolay ßekilde gerçekleßtirilmesini sa¤lamaktad�rlar. 

�NTEGRA, ferah bir mekanda ve s�cak bir atmosferde hastalara hizmet ver-
mektedir. Merkezin en önemli özelliklerinden birisi de Digital Röntgen, MR,
Bilgisayarl� Tomografi ve PET/BT cihazlar�n� tek çat� alt�nda toplam�ß ol-
mas�d�r. Böylece gereken tüm tetkikler ayn� merkezde yap�labilmektedir.
Ayr�ca merkezimizde sanatseverlerin hizmetine sunulan bir de sergi salonu
bulunmaktad�r. 
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�ntegra �leri Tan� ve Araßt�rma Mer-
kezi�nde Bilgisayarl� Tomografi tet-
kiklerinin yan� s�ra, BT koroner Anji-
yo, tüm vücut anjiyo, kalsiyum skor-
lama ve 3D BT ißlemleri de yap�labil-
mektedir. 

POZ�TRON EM�SYON 
TOMOGRAF� / 
B�LG�SAYARLI 
TOMOGRAF� (PET/BT)
Dünya�daki en son görüntüleme sis-
temlerinden biri olan PET/BT tekno-
lojisi, PET (Pozitron Emisyon Tomog-
rafi) ve BT (Bilgisayarl� Tomografi)
tekniklerinin tek cihazda birleßmesiyle
ortaya ç�km�ßt�r. PET bir nükleer t�p
tan� yöntemidir ve moleküler düzey-
deki de¤ißikliklerin izlenmesine olanak
verir. BT ise vücudun anatomik yap�s�-
n�n ayr�nt�l� ßekilde görüntülenmesine
olanak sa¤layan bir görüntüleme siste-
midir. �ki sistemin bir arada kullan�lma-
s� ile erken ve kesin tan� olas�l�¤� mak-
simize edilmektedir. 

PET incelemesi yapmak için hastaya
önce bir çeßit glikoz enjekte edilir. Po-
zitron yayan bu maddenin vücuttaki
da¤�l�m� görüntüleme s�ras�nda izlene-
rek lezyonlu hücrenin olup olmad�¤�
ve daha da önemlisi tümör mevcut ise

iyi ya da kötü huylu oldu¤u tespit edi-
lebilmektedir. Bu da özellikle kanser
ve kalp hastal�klar�n�n erken ve h�zl�
teßhisine olanak vermekte ve tedavi
sürecinde önemli rol oynamaktad�r. 

Integra�daki Siemens Biograph 16
LSO Hi-Rez PET/BT sistemi ile 4
mm�ye kadar küçük kanser odaklar�
dahi görüntülenebilmektedir. Merkez-
deki cihaz, sahip oldu¤u Hi-Rez (yük-
sek çözünürlük) özelli¤i ile Ankara ve
�ç Anadolu Bölgesi�nde bulunan en ge-
lißmiß PET/BT sistemidir. 

Kanserli hastalar�n tedavi yöntemini
belirlemede kullan�lan bu cihaz ayn�
zamanda kanser tedavisi s�ras�nda,
hastan�n tedaviye cevap verip verme-
di¤ini izlemek amac�yla da kullan�l-
maktad�r. Bunun yan� s�ra Alzheimer
hastal�¤�n�n erken teßhisine olanak
sa¤layan PET/BT, kalp cerrahlar�n�n
hastalar�na by-pass operasyonuna ka-

rar verme sürecinde yol göstermek-
te ve önemli ipuçlar� vermektedir. Bu
sistemle kalp krizine sebep olan böl-
gede canl� doku saptamas� kolayca
yap�labilmekte ve by-pass operasyo-
nu kararlar�nda büyük güvence sa¤la-
nabilmektedir. 

D�J�TAL RÖNTGEN
Dijital Röntgen sistemi, röntgen tek-
nolojisini ulaßt�¤� son noktad�r. Dijital
Röntgen sisteminde görüntülenen
bölge dijital ortama aktar�l�r. Görün-
tülerin bilgisayarda incelenmesi film
hatas� ve çekim tekrarlama risklerini
ortadan kald�rmakta, tek tetkikte is-
tenilen sonuçlar�n elde edilmesine
olanak tan�maktad�r. Dijital Röntgen�in
en büyük avantaj� ise, düßük oranda
radyasyon oran� ile ißlem yapmas�d�r. 

�ntegra�da kullan�lan Siemes Multix
Compact K sistemli röntgen, yüksek
radyolojik tedavi için kullan�lan "x"
�ß�nl� radyografik bir sistemdir. "Mult�x
compact K" sistemi y�llar�n deneyimi
ve güvenilir teknolojisi ile radyoloji
için yeni bir standart olußturmußtur.
Bu sistem sayesinde röntgen tetkikleri
düßük radyasyon oran�yla yap�labil-
mekte ve yüksek kaliteli görüntü sa¤-
lanabilmektedir. 

Bu sistemin en önemli özelliklerinden
birisi, elde edilen görüntülerin dijital
ortamda incelenerek farkl� dokular�n
ortaya ç�kart�labilmesidir. Böylece
hastan�n tekrar çekim yapt�rmas�na
gerek kalmadan tek çekimle çok
say�da görüntüye ulaß�labilmektedir.
Ayr�ca al�nan görüntüler dijital ortam-
da arßivlenebilmektedir. !
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Bu y�l 5�incisi gerçekleßtirilecek olan
Türkiye Uluslararas� Telekomünikas-
yon, Bilißim ve Bilgisayar Teknolojile-
ri Fuar�, Caspian Telecoms Konferan-
s� ile 11-14 Nisan 2006 tarihinde �s-
tanbul Hilton Fuar Merkezi�nde ilk
kez eßzamanl� olarak organize edile-
cek. Böylece dünya çap�ndan 20 ülke-
den gelen 500�ün üzerindeki ulusal  ve
uluslararas� üst düzey ßirket temsilci-
lerinden olußan konferans delegasyo-
nu ile fuar kat�l�mc�lar� yüzyüze görüß-
me ve ißbirli¤i f�rsatlar� yakalam�ß ola-
caklar. 

Caspian Telecoms Konferans� tele-
kom sektörünün Türkiye, Hazar ve

Orta Asya Ülkeleri için düzenlenen en
prestijli konferans� olarak bilinmekte-
dir. 

Geçti¤imiz sene aç�l�ß�n� �stanbul Tica-
ret Odas� Baßkan�  Murat Yalç�ntaß ve
Mehmet Ekinalan��n yapt�¤� Caspian
Telecoms�a bu y�l da 20 ülkenin Tele-
kom Bakanlar�,  üst düzey bakanl�k
temsilcileri, hükümet  ve vip yetkililer
kat�lacak. 

Zirveye, önde gelen uluslararas� ve
bölgesel telekom ve Bilgi Teknolojile-
ri (IT) yat�r�mc�lar�n�n yan� s�ra, arala-
r�nda; Uluslararas� Telekomünikasyon
Birli¤i (ITU), UNDP ICT Program�,
Global VSAT Forumu (GVF), Avrupa
Telekomünikasyon Standartlar� Ensti-
tüsü (ETSI), Karadeniz Ekonomik

Konseyi �ß Konsey (BSEC-BC), TEL-
KODER, OFDM Forumu, Güney Do-
¤u Avrupa Telekomünikasyon ve En-
formatik Araßt�rma Enstitüsü (SETA),
Avrupa Yeniden Yap�lanma ve Kalk�n-
ma Bankas� (EBRD), ABD Ticaret ve
Kalk�nma Ajans� (USTDA)�n�n da bu-
lundu¤u Uluslararas� Telekom organi-
zasyonlar� ve Uluslararas� Finansal
Kurumlardan bir dizi üst düzey
delegasyon da kat�lacakt�r.

20 oturum içerecek 3 günlük konfe-
rans�n her bir bölümü kendine özgü
ülke kat�l�mc�lar�ndan olußacak ve tele-
komünikasyon, uydu, hücresel fiber
optik kablo, broadcasting, broadband,
internet, BT ve yaz�l�m gibi endüstri
segmentlerini de içerecektir.  !

KONFERANS 
VE FUARI 
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Konferans�ta bu y�l neler var?
� Türkiye�de ve Hazar Bölgesi�nde telekom sektöründeki

bölgesel liberizasyon ve yat�r�mlar
� Hazar ülkelerinde ve Afganistan�da yeniden yap�lanma f�rsat-

lar�
� Karadeniz ve Hazar Ülkelerinde telekom sektöründeki

yat�r�m olanaklar� 
� Kanunlar, standartlar ve telekom sektöründeki lisanslar 
� Türkiye, Hazar Ülkeleri ve Rusya�daki e-devlet projeleri
� Telekom ve BT sektöründeki yeni gelißmeler
� Hazar ve Orta Asya Ülkelerindeki;Uydu, Broadband,

Hücresel ve Kablosuz �letißimdeki gelißmeler
� Orta Asya�n�n transit geçißi
� Mobil, Uydu iletißimi, broadcasting, broadband, BT üzerine

ülke ve endüstri yuvarlak masa toplant�lar� 

Türkiye, Hazar Bölgesi ve Karade-
niz ile Orta Asya�n�n en kapsaml�
organizasyonu olan Caspian Tele-
coms 2006  5.Uluslararas� Hazar,
Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri
Telekomünikasyon ve Bilgi Teko-
lojileri Fuar ve Konferans� dünya-
n�n en büyük ikinci fuar ve konfe-
rans  ßirketi olan  ITE Group Plc.,
Türkiye Ofisi EUF (E Uluslar aras�
Fuar Tant�m Hizmetleri A.Þ.), Ka-
zakistan ofisi ITECA ve Uluslarara-
s� Konferans Organizatörü olan
BEM (Business Event Mana-
gement) taraf�ndan 11-14 Nisan
tarihleri aras�nda �stanbul Hilton
Oteli�nde düzenlenecektir.

Telekom Sektörü bu fuarda bulußuyor 
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BLU-RAY�?

Þimdi sorabilirsiniz:

�Ne yani DVD yalan m�yd�?, onca film
ald�k, disk depolad�k. Boßa m� gitti?"

Evet, DVD gerçekten de bir aßama,
Blu-Ray�e giden bir yoldu. Blu-Ray
teknolojinin baßlang�c� 1997 y�l�na
DVD�lerin keßfine kadar gidiyor.

80�lerin baß�nda CD (compact disc) in
tan�t�lmas� ile yaz�labilir medya büyük
bir s�çrama yapt�. 650Mb veri ile daha
yüksek veri alan�, daha kaliteli ses ve
görüntü imkan� sunmußtu. Üstelik de
oldukça düßük fiyatlara (elbette bu bi-
zim ülkemizde de¤ildi).

90�l� y�llarda ise daha kullan�ßl� bir or-
tam olan DVD�nin piyasaya sürülmesi
ile bir devrim yaßand�. Elbette bir çok

kißi de bunun daha bir baßlang�ç oldu-
¤unu ve bir süre sonra hiç kimseye
yetmeyece¤ini biliyordu.

Ve ßimdi yeni milenyumda, özellikle
yüksek kalitede film izlemenin keyfi
aßk�na yepyeni bir çözüm geldi. Blu-
ray disk biçimi CD ve DVD�nin ayn�
boß fiziksel biçim etmeni üzerine te-
mel al�nd�. DVD ve CD�ye uyumlulu-
¤u da unutulmad�.

BLU-RAY DISK 
NED�R?

Blu-Ray dijital görüntü, ses ve veri
diskinin yeni nesli. Djital görüntü, diji-
tal ses ve bilgisayar verilerini kayde-
debilir, depolayabilir ve oynatabilir.

Þu an kullan�lan tek tarafl� bir DVD
4.7 Gb veri saklayabilir. Bu da ortala-
ma 2 saatlik standart netlikte ve bir-

ve ißte 

Dünya 1997 y�l�nda, 

dijital,  ses ve 

görüntüyü bütün evlere

sokan  yeni bir teknoloji

ile tan�ßt�; DVD.  Ve bu

teknoloji sinema

endüstrisinde  bir devrim

yaratt�. DVD disklerin

yüksek kapasitesi,  kaliteli

ses ve görüntü imkanlar�

herkesi adeta büyüledi.

Ve ßimdi "Disk"ler bir

nesil daha atl�yor.

Yepyeni bir devrim� 

BLU-RAY
>>>
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ri lazer lense DVD�den daha yak�n
konumda bulunuyor, daha az bozul-
ma sonucu var. 

BLU-RAY TEKNOLOJ�S� 
GEL�ÞT�RENLER�

Blu-Ray�i destekleyenler aras�nda
Dell, HP, Hitachi, LG Electronics,
Matsushita (Panasonic), Mitsubishi,
Pioneer, Philips, Samsung, Sharp,
Sony and Thomson/RCA ve TDK
geliyor.

Video kay�t oynat�c� üreten firmalar
ise: Panasonic, Philips, Pioneer, Sam-
sung, Sharp, Sony.

Sürücü üreten firmalar: Philips,
Pioneer.

Boß Ortamlar� üreten firmalar: Fuji
Film, Maxell, Panasonic, Sony, TDK.

�

Peki her ßey Blu-Ray ile bitti mi? Blu-
Ray�in en güçlü olan rakibi HD-
DVD�lerin (Holo Disk) durumu ne
olacak? HD-DVD�lerin 300Gb kapa-
sitesi olacak ve yak�nda piyasaya da
girecek hangisi daha avantajl� olacak
Blu-Ray mi HD-DVD mi? Bunu da
hep beraber görece¤iz.  !

kaç fazladan özelli¤in bulundu¤u bir
filmin kapasitesine denk geliyor.
Ama yüksek netlikte bir filmde ise,
daha berrak bir görüntünün (örnek
dijital televizyon), 5 kat daha fazla
bant genißli¤i vard�r ve buna ba¤l�
olarak da yaklaß�k 5 kat� daha fazla

bir disk kapasitesine ihtiyaç duyulur.
TV setleri ve televizyon stüdyolar�
filmleri daha yüksek kalitede yapt�k-
ça tüketicilerin de daha büyük sak-
lama kapasitesine ihtiyac� olacak.

DVD ile ayn� ebatlarda olan "Tek
katmanl�" bir blu-ray diski 27 Gb veri
saklayabilir.

Bu da 2 saatten fazla bir "yüksek
netlikte film" kapasitesine veya 13
saatlik bir standart videoya denktir.

"Çift katmanl�" bir Blu-Ray diski de
4.5 saatlik bir "yüksek netlikte film"i
veya 20 saatten fazla standart vide-
oyu saklayacak kapasiteye sahiptir.

Elbette ki Blu-Ray disklerinin gele-
neksel DVD�lerden fark� sadece ka-
pasite olmayacak. Kullan�c�lar�na ye-
ni bir etkileßim de sunacak. Kullan�-
c�lar internete ba¤lan�p altyaz� ve et-
kileßimli film özellikleri de indirebi-
lecekler.

BLU-RAY �SM� 
NEREDEN GEL�YOR?

Blu-Ray ismi kullan�lan lazerin mavi
renginden (Blue) ve optik �ß�n
(ray)dan geliyor.

�malatç�lar Blue kelimesinin içindeki
"e"yi; Blue kelimesinin (mavi) gün-
lük yaßamda çok s�k kullan�lan bir
kelimenin marka olmas�n�n çok
do¤ru olmad�¤�n� düßünerek özellik-
le kald�rm�ßlar.

DVD ile ayn�

ebatlarda olan 

"Tek katmanl�" 

bir Blu-Ray diski 

27 Gb veri 

saklayabilir.
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NE G�B� 
AVANTAJLARI VAR?

" Kalite kayb� olmadan yüksek

netlikte televizyon görüntüsü
kaydedebilme. ( HDTV = High
Definition Television)

" Diskin üzerindeki herhangi bir

noktaya an�nda atlayabilme.

" Diskin üzerindeki bir program�

izlerken baßka bir program� da
ayn� anda diske yazabilme

" Çalma listeleri olußturabilme

" Diskin üzerindeki programlar�

düzenleme veya olußturma

" Diskin üzerindeki herhangi bir

program�n üzerine yazmamak
için otomatik olarak boß alan
bulma

" Altyaz� ve fazladan özellikler için

internete ba¤lanabilme
Bilindi¤i üzere CD�lerin ömrü kalite-
sine göre 1-3 sene DVDler ise 3-5
sene aras�ndad�r. Belki de bunu ilk
kez duyanlar�n�z olabilir.

Ama CD�leriniz 1 sene sonra tekrar
gözden geçirmek istedi¤inizde ve ça-
l�ßmad�klar�n� gördü¤ünüzde sinirleri-
niz oldukça bozulabilir. Onlar� ölüm-
süz sanmad�n�z de¤il mi? �ßte bu du-
rumda Blu-Ray devreye 10-15 sene-
lik ömrü ile giriyor ve yeni bir ç�¤�r
aç�yor.

Blu-Ray, ßu ana kadar gelißtirilen en
güçlü kopya korumas� planlar� ile be-
raber geliyor. Blu-Ray içindeki veriler
ne olursa olsun kullan�c�lar�n her tür-
lü verilerini korsana karß� daha rahat
koruyabilece¤ini vaad ediyor.

NASIL ÇALIÞIYOR?

Mavi lazerin odaklanmas� k�rm�z� la-
zere göre daha az yer kaplad�¤� için,
mavi lazerler diskin üzerinde daha
fazla çukur açabiliyor. Blu-Ray diskle-



"ISAF Fuar�", 06-09 Nisan 2006 tarih-
leri aras�nda Ankara Alt�npark Fuar
Merkezi�nde 7. kez sektör profesyo-
nellerine ve ilgililerine ev sahipli¤i yap-
maya haz�rlan�yor. 

Kapsad�¤� sektörlerde ülkemizin en
büyük fuar� özelli¤ine sahip olan ve
Sanayi ve Ticaret Bakanl�¤� taraf�ndan

2003 y�l�nda uluslararas� ihtisas fuar�
niteli¤i onaylanan "ISAF Fuar�"n�n, ge-
rek yurtiçinden gerekse de yurtd�ß�n-
dan kat�l�mc�lar� ve ziyaretçileri ile, 7.
y�l�nda da büyümeye devam ederek,
ülkemizin yer ald�¤� bölgenin en
önemli bulußmas� olmas� amaçlan-
maktad�r. 

Yurtiçi ve yurtd�ß�ndan fuar sektörle-
rinde faaliyet gösteren üretici, sat�c�,
distribütör, bayii, uygulay�c� firmalar�n
profesyonel ziyaretçi ile bulußma ad-
resi haline gelen "ISAF Fuar�"; yeni
ürün ve uygulamalar ile teknolojik ge-
lißmelerin tan�t�ld�¤�, sektörün sorun
ve çözümlerinin uzmanlar taraf�ndan
tart�ß�ld�¤� konferans, panel ve çözüm
gösterileriyle her geçen y�l daha fazla
ilgi ile karß�lanmaktad�r. 

Baßkent Ankara�n�n gerek resmi ku-
rum ve kuruluß karar mekanizmalar�-
n�n, gerekse de Anadolu pazar�n�n

Güvenlik ve Otomasyon 
Sektörünün Bulußma Noktas�

Yurtiçi ve yurtd�ß�n-

dan fuar sektörlerin-

de faaliyet gösteren

üretici, sat�c�, distri-

bütör, bayii, uygulay�-

c� firmalar�n profes-

yonel ziyaretçi ile

bulußma adresi hali-

ne gelen "ISAF Fuar�"

7. kez sektör profesyonellerine

ve ilgililerine ev sahipli¤i 

yapmaya haz�rlan�yor. 

merkezi konumunda olmas�ndan kay-
naklanan stratejik öneminden dolay�
"ISAF Fuar�"na ev sahipli¤i yapmas� ay-
r� bir önem kazanmaktad�r. Bu durum
profesyonel ziyaretçilerin ilgisini art-
t�rmakta, kat�l�mc� firmalar�n ise fuar-
dan baßar�l� sonuçlar almas�n� sa¤la-
maktad�r. 

Kat�l�mc� ve ziyaretçisiyle sektörün ve
teknolojik gelißmelerin takip edildi¤i
"ISAF Fuar�" Türkiye�nin her bölgesin-
den firmalardan, ilgili kurum ve kuru-
lußlardan yo¤un ziyaretçi ak�n�na u¤-
ramaktad�r. 

06-09 Nisan 2006 tarihleri aras�nda 4
gün süre ile ziyaret edilebilecek olan
fuarda ilgililer, tüm dünyada h�zla geli-
ßen ve evimizde, ißyerinizde k�sacas�
hayat�m�z�n her alan�nda kullan�lmas�
zorunlu hale gelen güvenlik ve oto-
masyon teknolojilerindeki son geliß-
meleri tan�ma f�rsat� bulacaklar.  !
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b) Hareketli Platformun 
Taß�yabilece¤i A¤�rl�k ve 
Hareket Miktarlar�
Platform 2,000 kgf a¤�rl�¤�ndaki bir fay-
dal� yükü taß�mak suretiyle, sa¤a-sola
+- 27 cm�ye, öne-arkaya +- 24 cm�ye,
yukar�ya- aßa¤�ya da +- 9 cm�ye varan
deplasmanlar yapabilmektedir. Üç

do¤rultuda da 0-15 Hz frekans aral�-
¤�ndaki hareketler, belli deplasman,
h�z ve ivme kombinasyonlar�n� elde et-
mek üzere, zaman�n fonksiyonu ola-
rak uygun sürelerle verilebilmektedir. 
c) Dekorlar
Hareketli platformun üzerine, sökü-
lebilir nitelikte olmak üzere, bir mut-

fak ve bir de salon dekoru, duvarla-
r� ile birlikte monte edilmißtir; bun-
lar gerçek büyüklüklerdedir. Mut-
fakta, al�ß�lm�ß mutfak cihaz ve eßya-
lar�na ilaveten elektrik ana ßalteri ile
su ve gaz ana vanalar�, salonda ise
koltuklar, sehpalar, kitapl�k gibi eß-
yalar yer almaktad�r. Bu mekanlar-

ELEKTRON�K VAD�S�: Deprem Si-
mülasyon Merkezi�ni tan�yabilir mi-
yiz?

ALKUT AYTUN: Deprem Simü-
lasyon Merkezi, Ankara Sivil Savun-
ma Arama ve Kurtarma Birli¤i E¤i-
tim Yerleßkesi`nde yer alan tesisler
içinde, yeni teknolojilerin en çeßitli
ve yo¤un olarak kullan�ld�¤� birim-
dir. Simülatör�ün hareketli platfor-
mu 6.90 metre X 3.90 metre boyu-
tunda olup, üç do¤rultuda (3-D) tit-
reßebilmekte, üzerine yüklenen
2,000 kgf�a kadar a¤�rl�klarla, MM
skalas�nda VIII+ ßiddetini aßan dep-
rem hareketlerini canland�rabilmek-
tedir. Daha düßük ßiddetlerle yetin-
mek üzere, faydal� yük 6,000 kgf�a
kadar ç�kar�labilmektedir.

Hareketli platform, içinde 130 izle-
yici koltu¤u bulunan, mini-tiyatro
düzenindeki müstakil bir binan�n
sahnesini olußturmaktad�r. Titre-
ßim, her bir do¤rultu için birer tane
olmak üzere, yüksek güçte üç ser-
vomotor ile elde edilmekte, gerçek-
çili¤i art�rmak üzere buna ses, �ß�k,
video görüntü ve sis efektleri eßlik
etmektedir. Bu ö¤eleri içeren can-

land�rma (simülasyon) sisteminin tü-
mü, uzaktan kumanda edilen ve bir-
biriyle etkileßim içinde olan iki bilgi-
sayarla, otomatik olarak çal�ßt�r�l-
maktad�r. Servomotorla tahrik, du-
yarl�k, ißletme ve bak�m yönlerin-
den, geleneksel hidrolik tahrike k�-
yasla birçok üstünlükler göstermek-
tedir. Tamam� orijinal olarak Türki-
ye`de tasar�mlanm�ß olan Deprem
Simülatörü, bu haliyle günümüzün
bu alandaki en yüksek teknolojik
düzeyini temsil etmektedir. Fiziksel
boyut olarak da, do¤rudan servo-
motorla tahrik edilen deprem simü-
latörleri aras�nda, dünya rekorunu
elde tutmaktad�r.

ELEKTRON�K VAD�S�: Simülatör�ün
teknik özelliklerinden bahsedebilir mi-
siniz ? 
AYTUN: Simülatör�ün teknik özel-
liklerini aßa¤�daki gibi 5 bölümde ele
alabiliriz:
a) Hareketli Platformun 
Fiziksel Yap�s�, Boyutlar� ve 
Hareket Mekanizmalar�
Hareketli platform planda dikdörtgen
ßekle sahip bir çelik konstrüksiyondur,
6.90 m X 3.90 m boyutlar�ndad�r ve
üst üste üç katmandan olußmaktad�r.

Birbirine raylar ve kay�c� arabalar ile
irtibatl� olan katmanlar�n her biri, ha-
vada s�ras�yla üç do¤rultuda (x, y ve z)
hareket edebilmektedir. Hareketler
birbirinden tamamen ba¤�ms�z olup,
herhangi bir anda bu üç hareketin bi-
leßkesi, en üst katmanda ortaya ç�k-
maktad�r.

DepRem

S�MÜLASYON MERKEZ�
"Deprem  Simülatörü, alan�ndaki en yüksek teknolojiyi temsil etmekte"

Elektronik Vadisi Dergimizin bu ilk say�s�nda, Ankara Sivil Savunma
Arama ve Kurtarma Birli¤i E¤itim Yerleßkesi`nde yer alan Deprem
Simülasyon Merkezini tan�mak amac�yla,  simülatörün kapsaml� ta-
sar�m�n� yapm�ß olan Alkut AYTUN ile bir röportaj gerçekleßtirdik. 

ALKUT AYTUN
K�MD�R?
1960 y�l�nda �stanbul Teknik Üniversitesi,
�nßaat Fakültesi�nden mezun oldu.

1963-1972 y�llar� aras�nda, (ßimdiki ad� Ba-
y�nd�rl�k ve �skan Bakanl�¤� olan) �mar ve
�skan Bakanl�¤��nda, s�ras�yla, Araßt�rma
Mühendisi, Araßt�rma Grup Þefi, Fen Ku-
rulu Baßkan� ve Deprem Araßt�rma Ensti-
tüsü Kurucu Baßkan� olarak çal�ßt�. Bakan-
l�k�ta çal�ßt�¤� bu süre içinde 1965-1966 y�l-
lar�nda, Birleßmiß Milletler ve Japon Hükü-
meti�nin ißbirli¤i ile Tokyo�da (Japonya) ku-
rulmuß olan "International Institute of Se-
ismology and Earthquake Engineering"de
UNESCO bursu ile deprem mühendisli¤i
ihtisas� yapt�. 

1972�den 1989�a kadar TÜB�TAK Yap�
Araßt�rma Enstitüsü�nde s�ras�yla, Araßt�r-
ma Uzman�, Araßt�rma Bölüm Baßkan� ve
Enstitü Müdürü olarak, 1990�dan 2001 y�-
l� sonuna kadar da TÜB�TAK Baßkanl�-
¤��nda baßuzman olarak, görev ald�. Aksi-
gorta (�stanbul) ve bu yaz�n�n konusunu
olußturan Sivil Savunma (Ankara) deprem
simülatörlerinin çok yönlü tasar�m�n� yap-
m�ß olup, halen Ankara Üniversitesi ve
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi`nde dep-
rem mühendisli¤ine ilißkin ortak araßt�rma
projelerine katk�da bulunmakta, ayn�
konuda yar� zamanl� olarak ders, seminer
ve konferanslar vermektedir.
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Simülatör, say�sal verileri 

bilgisayara depolanm�ß deprem 

hareketlerinden birinin seçilmesi

suretiyle çal�ßmaktad�r. 

>>>



1990 y�l�ndan beri Türkiye�de elektrik
sektöründe faaliyet gösteren Legrand,
yap�sal kablolama sistemleri, anahtar
serileri, otomatik sigortalar� ve ßalterle-
ri, modüler kumanda cihazlar�, kablo
da¤�t�m sistemleri, endüstriyel ürünleri,
emniyet ayd�nlatma sistemleri ve sarf
malzemesi içeren geniß ürün yelpazesi
ile Türkiye pazar�nda her tür bina için
ayn� marka ile A�dan Z�ye komple çö-
zümler sunabilen tek firmad�r.

�Ak�ll� elektri¤in� akla gelen ilk
markas�

�Ak�ll� elektrik� için sistemler ve çö-
zümler hedefi ile yola ç�kan Legrand,
130.000 ürün referans� ve bünyesinde
bar�nd�rd�¤� yaklaß�k 20 marka ile
komple çözümler sunan ve günlük ya-
ßam� kolaylaßt�rmak için farkl� hizmet-
ler sa¤layan bir dünya markas� haline
gelmißtir. 

Legrand Stratejileri : 

�Yeni ürünler yaratmak�

�Bünyesine yeni ßirketler katarak bü-
yümek�

➤ Sürekli olarak en iyiyi aramak 

Legrand��n öncelikli hedefi cirosunun
%50�sini yeni ürünlerle gerçekleßtir-
mektir. Bu amaçla her sene sat�ß geli-
rinin %4 ila %5�ini Ar-Ge faaliyetlerine

ay�rmaktad�r ve 20 ülkede 1800�den
fazla araßt�rmac�, grup laboratuvarla-
r�nda çal�ßmaktad�r. Legrand 2005 y�-
l�nda sat�ßlar�n�n %5�ini araßt�rma ve
gelißtirmeye yat�rm�ßt�r. 

➤ Her Alanda Liderlik!

Legrand, �bünyesine katarak büyüme�
politikas� do¤rultusunda, her biri ala-
n�nda piyasa lideri olan ßirketleri yap�-
s�na katmaktad�r. 2005 ve 2006 y�l�nda
sat�n ald�¤� baz� ßirketlerden, TCL In-
ternational Electrical Çin�de elektrik
tesisat� ayg�tlar� alan�nda; Shidean,
Çin�de görüntülü kap� sistemleri ala-
n�nda; Cablofil, dünya çap�nda kablo
kanallar� alan�nda; OnQ, ABD�de ko-
nutlar için yap� tesisat� alan�nda; Van
Geel, Hollanda�da kablo yönetimi sis-
temleri alan�nda ve Zucchini, �talya�da
busbar sistemleri alan�nda bir liderdir.
Toplamda yaklaß�k 300 milyon Euro
tutar�nda sat�ßa ulaßan bu ßirketlerle
yap�lan birleßmeler, grubun ürün seri-
sini genißletmiß, pazar pay�n� art�rm�ß
ve h�zla büyüyen pazarlara girmesini
sa¤lam�ßt�r.

Hedef : Pazara hizmet

Legrand��n sektöründe sahip oldu¤u
gücün temelinde, yeni ihtiyaçlar� önce-
den sezmek ve bu ihtiyaçlar do¤rultu-
sunda katma de¤erli, özel çözümler
sunmak gibi de¤erler ve kurumsal an-
lay�ßlar bulunuyor. 

Legrand Türkiye, 5 bölge müdürlü¤ü
ve sat�ß irtibat ekibiyle toptanc�lar�na
ve tesisatç�lar�na projeler getiren,
müßterilerinin iç hacimlerini artt�ran,
sektöründe ßantiye ekibi en güçlü olan
firma konumundad�r.  !

160�dan fazla ülkede 
kurulu yap�s�, 3.2 milyar
Euro�luk iß hacmi ve 
yaklaß�k 31.000 çal�ßan� 
ile Legrand, elektrik 
tesisat� ve yap�sal 
kablolama sistemlerinde 
bir dünya lideri...

AKILLI ELEKTR�Ú�N
akla gelen ilk MARKASI

LEGRAND

da, s�k�ßma olmaks�z�n 8 kißi yer ala-
bilmektedir. 

d) Anonslar, Ses, Iß�k ve 
Sis Efektleri
Seslendirme donan�m�, Multimedya
Kumanda Bilgisayar��ndan Senaryo �ß-
letim Yaz�l�m� marifetiyle kontrol edi-
lebilen, Simülatör binas�n�n iç meka-
n�na uygun güç ve özellikte bir Surro-
und Stereo Seslendirme Sistemi�dir.
Anonslar ve ses efektleri, önceden
belli kal�plar halinde olußturulup bilgi-
sayarda depolanm�ß ses dosyalar�n�n
uygun s�rayla seçilip kullan�lmas� sure-
tiyle yap�lmaktad�r. 

Iß�k efekti donan�m�, Multimedya Ku-
manda Bilgisayar��ndan Senaryo �ßle-
tim Yaz�l�m� marifetiyle kontrol edile-
bilen, platformun büyüklü¤üne uygun
güç ve say�da kontrollü robot �ß�k sis-
teminden, 2 adet kontrollü strobo
�ß�k kayna¤�ndan ve salonun kontrol-
lü "dimmer" �ß�k sisteminden oluß-
maktad�r.

Sis efektleri de, Multimedya Kuman-
da Bilgisayar��ndan Senaryo �ßletim
Yaz�l�m� marifetiyle kontrol edilebilen
iki adet sis üretim cihaz� ile elde edil-
mektedir.

e) Deprem Senaryolar� ve 
Senaryo �ßletim Yaz�l�m�
Bir deprem senaryosu, gerekli ikaz ve
anonslar�n, üç boyutlu sars�nt� hareke-
tinin, ses, �ß�k ve sis efektlerinin uygun
ve anlaml� bir s�rayla birbirini izleme-
sinden olußmaktad�r. Bu, Senaryo �ßle-
tim Yaz�l�m� taraf�ndan gerçekleßtiril-
mektedir. Üç do¤rultuda olmak üzere
çeßitli deprem hareketlerini bilgisayar-
da depolamak ve bunlardan farkl� se-
naryolar üretmek mümkündür; bilgi-
sayarda ayr�ca belli kalibrasyon hare-
ketleri de depolanm�ß bulunmaktad�r.
Bunlardan biri, elde taß�nabilen "touch

screen" sistemi ile çal�ßan bir kuman-
da panosundan seçilmekte, "baßlat"
dü¤mesine basma suretiyle o seçenek
uygulamaya konmaktad�r. Senaryonun
bitimine kadar her ßey otomatik ola-
rak ißlemekte, insan müdahalesine ge-
rek kalmamaktad�r.

f) Güvenlik ve �kaz Donan�m�

Can güvenli¤inin sa¤lanmas� için kade-
meli olarak ikaz �ß�klar�, "soft-
switch"ler, "limit-switch"ler, "emer-
gency stop" (acil durdurma) butonlar�
ve mekanik güvenlik tamponlar� dev-
reye girebilmektedir.

ELEKTRON�K VAD�S�: Simülatör�de
istenen ßiddette do¤al bir deprem
olußturulabilir mi ?

AYTUN: Simülatör, say�sal verileri
bilgisayara depolanm�ß deprem hare-
ketlerinden birinin seçilmesi suretiyle
çal�ßmaktad�r. Bu geçmißte kaydedil-
miß bir hareket olabilece¤i gibi, daha
sonraki bir hareket de, kaydedildikten
sonra repertuvara al�nabilir. Kullan�la-
bilecek hareketlerin say�s� istendi¤i ka-
dar art�r�labilir. Böylece de¤ißik ßiddet-
teki hareketler kaydedilip canland�r�la-
rak, ßiddet dereceleri birbiriyle k�yas-
lanabilir. Tabii, ayn� ßiddet derecesini
gösteren birden çok deprem olabile-
ce¤i unutulmamal�d�r. Buradan da an-
laß�l�yor ki, canland�r�lacak deprem,
"MM ölçe¤inde VI, VII ya da VIII olsun
" diye de¤il, senaryodaki ad� ya da
numaras� ile seçilmelidir. !

Bir deprem senaryosu,
gerekli ikaz ve 

anonslar�n, üç boyutlu
sars�nt� hareketinin, 

ses, �ß�k ve sis 
efektlerinin uygun 

ve anlaml� bir s�rayla 
birbirini izlemesinden 

olußmaktad�r. 
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Teknoloji Gelißtirme
Projeleri Deste¤i
(TGP)
TTGV, sanayi kurulußu ve/veya yaz�-
l�m gelißtirme ßirketlerince gerçek-
leßtirilecek, araßt�rma ve gelißtirmeye
dayal�, teknolojik yenilik içeren, sana-
yide uygulanabilir ve ekonomik de¤e-
ri olan Teknoloji Gelißtirme Projele-
rine destek sa¤lamaktad�r. Bu çerçe-
vede, altyap� veya üretim yat�r�m�na
dayal� projeler bu destek kapsam� d�-
ß�nda kalmaktad�r.

Teknoloji Gelißtirme Projesi kapsa-
m�nda herhangi bir sektör ay�r�m� ya-
p�lmamakta; de¤erlendirme kriterleri-
ni sa¤layan projeler destek kapsam�na
al�nmaktad�r.

Desteklenecek projelerde proje süre-
si en fazla 24 ay ve destek miktar� en
fazla 1 Milyon ABD Dolar�d�r. TTGV,
projelerin toplam bütçelerinin en faz-
la %50'sine kadar destek sa¤lamakta-
d�r. Di¤er bir deyißle, projeyi öneren
kurulußun da en az TTGV'nin sa¤lad�-
¤� destek kadar katk�da bulunmas� ge-
rekmektedir. TTGV taraf�ndan ABD

Dolar� olarak verilen finansal destek,
projenin sona ermesinin ard�ndan ilk
bir y�l� geri ödemesiz olmak üzere
toplam 4 y�l içinde ABD Dolar� olarak
geri ödenir. 

TGP deste¤ine baßvurmak isteyen
firmalar destek ile ilgili detayl� bilginin
ve baßvuru formlar�n�n bulundu¤u
"TGP Baßvuru Rehberi"ni
www.ttgv.org.tr/tur/01_ne-
den_ttgv/17.htm adresinden indi-
rebilirler. Baßvurular� ile ilgili olarak
her zaman TGP Grubu uzmanlar�n-
dan bilgi ve/veya yard�m alabilirler. 

Türkiye Teknoloji 
Gelißtirme Vakf� ve 
Faaliyetleri
Türkiye Teknoloji Gelißtirme Vakf�
(TTGV), 1 Haziran 1991�de kâr ama-
c� gütmeyen bir kuruluß olarak özel
sektörün ve kamu sektörünün ortak
çabalar�yla kurulmußtur. TTGV�nin
misyonu, ülkemizdeki teknolojik ino-
vasyon faaliyetlerini destekleyerek,
sanayi ve yaz�l�m kurulußlar�n�n ulus-
lararas� pazarlarda rekabet güçlerini
art�rmakt�r.

TTGV�nin kurucu üyeleri 26 özel
sektör kurulußu, 6 kamu kurumu, 10
ßemsiye kuruluß ve 14 gerçek kißi-
den olußmaktad�r. Yönetim Kuru-
lu�nda ise, 10�u özel sektörden seçi-
len, 5�i Hazine Müsteßarl�¤�, D�ß Tica-
ret Müsteßarl�¤�, DPT, TÜB�TAK ve
KOSGEB temsilcilerinden olußan 15
kißi yer almaktad�r.

TTGV, sa¤lad�¤� kaynaklarla sanayi
kurulußlar�n�n teknoloji gelißtirme
projelerine destek sa¤lamaktad�r.
Ayn� zamanda sanayinin ihtiyaç

duydu¤u konularda faaliyet göster-
mek üzere teknoloji hizmet mer-
kezlerinin kurulmas�nda, teknoloji
destek hizmetlerinin gelißtirilme-
sinde, teknoparklar�n kurulmas�nda
öncülük etmißtir. Ülkemizde Giri-
ßim Sermayesi mekanizmalar�n�n
olußumunda katalizör rolü üstlen-
miß; yine ülkemizde bir ilk olan
Baßlang�ç Sermayesi Deste¤i uygu-
lamas�n� baßlatm�ßt�r. TTGV, bir
yandan ülkemizdeki teknolojik ino-
vasyon faaliyetlerine destek sa¤lar-
ken di¤er taraftan da çevrenin ko-
runmas� yönünde Ozon Tabakas�n�
�ncelten Maddelerin (OT�M) Gide-
rilmesi Projesi kapsam�nda oldu¤u
gibi destekler sa¤lamaktad�r.

Ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon bilin-
cinin yayg�nlaßmas�n� sa¤lamak, Ulusal
�novasyon Sisteminin gelißmesine
katk�da bulunmak, sanayi ve yaz�l�m
sektörlerinde faaliyet gösteren kuru-
lußlar�m�z�n uluslararas� pazarlarda
rekabet gücünü art�rmaya yönelik ye-
ni destek mekanizmalar�n� gelißtir-
mek, TTGV�nin di¤er önemli faaliyet-
lerini olußturmaktad�r.

TTGV ve AR-GE
TTGV, sanayi kurulußu ve/veya yaz�l�m gelißtirme ßirketlerince 

gerçekleßtirilecek, araßt�rma ve gelißtirmeye dayal�, teknolojik 

yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik de¤eri olan 

Teknoloji Gelißtirme Projelerine destek sa¤lamaktad�r. 
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Teknoloji Gelißtirme 
Projeleri Deste¤i - 
Sonuçlar

TTGV, kuruldu¤u günden bu yana
sanayi kurulußlar�n�n teknoloji geliß-
tirme projelerine destek sa¤lamakta-
d�r. 1991 y�l�ndan Þubat 2006 sonuna
kadar TTGV'nin yaklaß�k 500 Tekno-
loji Gelißtirme Projesi için tahsis et-
ti¤i kaynak miktar� yaklaß�k 170 mil-
yon ABD Dolar� olup, tahsis edilen
bu kaynakla yaklaß�k 340 milyon
ABD Dolar'l�k teknoloji gelißtirme
hacmi yarat�lm�ßt�r.

Desteklenen teknoloji gelißtirme
projeleri çerçevesinde ürün gelißtir-
meye yönelik projelerin %73�ünde
ve süreç (proses) gelißtirmeye yöne-
lik projelerin ise tamam�nda önce-
den planlanan teknik hedeflere ulaß�l-
m�ßt�r. Gerçekleßtirilen proje sonu-
cunda yeni pazarlara girmeyi hedef-
leyen firmalar�n yar�s� bu amaca ulaß-
m�ß durumda olup, di¤er yar�s� bu
hedefe proje bitimini takip eden 3 y�l
içerisinde ulaßmay� planlamaktad�r. 

TTGV'ye baßvuruda bulunan firmala-
r�n büyüklü¤ü, yaß� ve sektörü destek-
leme yönünden herhangi bir öncelik
sa¤lamamaktad�r. Bugüne kadar des-
teklenen firmalar�n %78'inde 200'den
az kißi çal�ßmakta olup, %48,8'i 10 ya-
ß�n alt�ndad�r. Desteklenen projelerin
sektörlere göre da¤�l�m� ise: Makine %
27.3, Elektrik/Elektromekanik % 21.7,
Malzeme %17.4, Enformasyon % 18.6,
Kimya %7.7 ve Biyoteknoloji % 7.2.
TTGV desteklerinden yararlanm�ß fir-
malar üzerinde yap�lan araßt�rma neti-
cesinde, Küçük ve Orta Büyüklükteki
�ßletmelerin (KOB�) tümü ve büyük iß-
letmelerin %80�i TTGV taraf�ndan
sa¤lanan desteklerin benzer faaliyetler

için önemli bir finansman arac� ola-
rak gördüklerini belirtmißlerdir.
Araßt�rmaya kat�lan KOB��lerin %35�i
TTGV�nin deste¤i olmasayd� projele-
rinin hayata geçirilmemiß olaca¤� bil-
gisini vermißlerdir.

Baßlang�ç Sermayesi 
Program� � TTGV 
Girißim Fonu
TTGV yarat�c�, özgün fikir ve vizyon
sahibi girißimcilerin fikirlerini hayata
geçirmelerini, gelißtirdikleri prototip
ürünlerin ticarileßtirmesini sa¤lamak
amac�yla Türkiye�de bir ilk olan Baß-
lang�ç Sermayesi Program�n� 2004 y�-
l� içinde uygulamaya alm�ßt�r. Bu
program kapsam�nda, enformasyon
ve iletißim teknolojileri, yaßam bilim-
leri (bio-teknoloji ve sa¤l�k), ileri
mikro elektronik ve ileri malzeme
alanlar�nda faaliyette bulunan;

a) yetkin bir yönetim ekibini bir ara-
ya getiren,

b) geniß pazar potansiyeline sahip
ürünler gelißtiren,

c) girilen pazarlarda pozisyonunu ko-
ruyabilen,

d) yat�r�m süreci sonunda uygun ç�k�ß
stratejileri sunan,

e) yüksek bir yat�r�m�n geri dönüß
oran� sunan 

baßlang�ç aßamas�ndaki firmalara yat�-
r�m yapmay� hedeflemektedir.

Bu programdan yararlanmak isteyen
girißimciler ve firmalar iß planlar�n�
haz�rlayarak TTGV Girißim Fonu�na
baßvurabilirler. TTGV Baßlang�ç Ser-
mayesi program� hakk�nda daha de-
tayl� bilgilere ve örnek iß plan� ßablon-
lar�na www.ttgvgirisim.com adre-
sinden ulaß�labilmektedir. !
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da¤�t�labilmesi çok önemlidir. Aksi
halde geç hatal� ve paylaß�lamayan
bilgi genelde üretim sürecini iyileßtir-
mek için kullan�lamamaktad�r.

Üretim Yönetimi Sistemi (Atölye
Yönetimi ) bilgi ißlem üretim maki-
neleri ERP ve üretimle ilgili sorumlu
personelin sürekli iletißimini sa¤lay�p,
üretimin hedeflendi¤i ßekilde yürü-
tülmesini gerçekleßtiren yaz�l�m ve
donan�m sistemlerine denmektedir.
Atölyede kurulan operator, iß istas-
yonlar�, üretim yönetimi yaz�l�m� ve
üretim yönetimi veri tabanlar� ile
makinelerle personelden veri topla-
may� hedefleyen uç donan�mlar (bar-
kod yaz�c� ve okuyucular, terazi, RF
ID sistemleri ve depo yönetim sis-
temleri) atölye yönetiminin alt yap�-
s�n� olußturmaktad�rlar.

Bu yaz�da üretim yapan ißletmelerde
üretim yönetimi sistemlerinin uygu-
lanmas� için gerekli ßartlar�, uygulama
sonunda hedeflenen iyileßtirmeleri,
uygulama sürecinde göz önüne al�n-
mas� gereken gerçekleri ve baßar�l�
uygulamalar için gereken startejileri
özetleyece¤iz. Burada üretim yöneti-
mi sistemleri konusunda gelißtirilmiß
olan projelerden edindi¤imiz dene-
yimleri ve bu konuda faaliyet göste-
ren uluslaras� iß orta¤�m�z Wonder-
ware (www.wonderware.com)
firmas�ndan derledi¤imiz bilgiler bir-
leßtirilecektir.

Atölye Yönetiminde
Kullan�lan Elektronik
Sistemler 

PLC Tabanl� Otomasyon     Sis-
temleri 

Atölyede tam otomasyonun sa¤lana-
bilmesi makineler ve proseslerdeki
denetimin otomatik hale getirilmesi-
ne ba¤l�d�r. Günümüzde makine ve
süreç otomasyonu a¤�rl�kl� olarak
PLC�ler ile çözülmektedir. Gerek
karmaß�k analog süreçler, gerekse
h�zl� kesikli sistemler ve bunlar�n kar�-
ß�mlar�n� kolayl�kla denetleyebilen
PLC sistemleri endüstriyel ortamlar-
da dayan�kl� çal�ßacak ßekilde tasarlan-
m�ßlard�r. Programmable Logic Cont-
rol (PLC) cihazlar� son onbeß y�lda gi-
derek kabiliyetlerini art�rd�lar, hacim
olarak küçüldüler ve ucuzlad�lar.
1980�lerde bir adet giriß ç�k�ß� kontrol
edebilen 60cmx20cmx20cm�lik prog-
ramlama cihazlar�n�n yerine günü-
müzde yüzlerce giriß ç�k�ß� kontrol
edebilen yar�dan küçük boyutta cihaz-
lar kullan�lmaktad�r. Atölyerde maki-
nelerin ve süreçlerin detay imalat ve
süreç bilgileri birinci aßamada
PLC�lerde toplanmakta, buradan oto-
matik olarak al�nan bilgiler ise, atölye
yönetimi için olußturulan bilgi a¤�na
aktar�lmaktad�r. 

Barcode, RFID Sistemleri ve
Endüstriyel PC�ler
Atölye yönetimindeki önemli kav-
ramlardan biri de kullan�lan malzeme-
nin takip edilebilmesi ve malzemenin
ürüne dönüßmesi aßamalar�nda ara
ürünlerin etiketlenebilmesidir. Bunla-
r� geçekleßtiren barcode sistemleri de
geçti¤imiz onbeß y�l içerisinde olduk-
ça gelißtiler.En son olarak kullan�lma-
ya baßlayan RF ID sistemleri etiketler-
den gelen bilgi sinyalleri arac�l�¤� ile is-
tenilen malzemenin kolayl�kla bulun-
mas�n� sa¤lamaktad�r. 

PC teknolojisindeki son gelißmeler ise
endüstriyel sistemlerin fabrika saha-
s�nda düßük maliyetlerle kullan�lmas�-
na olanak sa¤lad�¤� için operatörlerin
iß emirlerini seçebildi¤i ve izleyebildi¤i
insan makine arayüzü olarak kullan�l-
maktad�rlar.

Klasik �ßletmelerdeki S�k�nt�lar
ve Atölye Yönetiminde Bunlar�
Çözmek Üzere Hedefler
Ka¤�t üzerinde otomasyona dayan-
madan üretim yapan ißletmelerde
üretim bilgilerinin do¤ru noktalarda
yarat�l�p do¤ru zamanlarda do¤ru ki-
ßilere ulaßt�r�lmas� sorun olmaktad�r.
Kalitenin kontrolü, al�nan siparißlerin
zaman�nda yetißtirilebilmesi, hedef-
lenen ürünlerin h�zl�ca pazara ç�kma-
s� ve bunun gibi birçok konu ißletme-
nin kara kutu olarak alg�land�¤� bir
ortamda çözümsüz kalmaktad�r.
Üretim yönetimi konusunda ißletme-
lerde genellikle aßa¤�daki konular s�-
k�nt� yaratmaktad�r.

a) Planlanan ißler atölyede de do¤ru
makinalara do¤ru s�ralarda atanama-
maktad�r.

b) Planlanan ißlerin ne kadar�n�n ger-
çekleßti¤i bilgisi genellikle planlamaya
geç ulaßmakta, bu nedenle de iß ak�-
ß�nda meydana gelen de¤ißiklik karar-
lar� atölyede de verilmektedir.

c) Makinelerin ne verimlilikte çal�ßt�¤�,
ne zaman, ne için durußa geçti¤i bilin-
memektedir. Bu nedenle verimlilik
hesaplar� yanl�ß yap�lmakta ve do¤ru

ünümüzde elektronik kontrol
sistemlerinin yayg�nlaßmas� ne-
deni ile giderek daha fazla fir-

ma üretim faaliyetlerini bilgisayar or-
tam�ndan yönetebilmektedir. Gerek
elektronik otomasyon sistemlerinin
ucuzlay�p yayg�nlaßmas�, fabrika orta-
m�na inebilecek ßekilde sa¤lamlaßma-
s�, gerekse de fabrikada elektronik
tabanl� bir üretim yönetimi sistemi-
nin kurulmas�n� kolaylaßt�rmaktad�r.
Elektronik endüstrisindeki tasar�m
ve iletißim standartlar�n�n kesinlik ka-
zanmas� imal edilen aletlerin sa¤lam-
l�k ve güvenilirlik derecelerini art�r-
m�ß bulunmaktad�r. Ayn� ßekilde
elektronik cihazlar aras�nda sürekli

haberleßme sa¤lad�klar� için, fabrika
çap�nda makinelerden gelen bilgilerin
bir üretim veri taban�nda toplanmas�
ile üretim yönetim yap�labilmektedir.
Bu yaz�m�zda üretim yönetimi sis-
temlerinin özellikleri ve ißletmelere
sa¤layaca¤� faydalar� özetleyece¤iz. 

Atölye yönetiminde amaç üretim
için gerekli kurallar�n otomatik ola-
rak uygulanmas�n� sa¤lamak ve üre-
tim sürecinde üretimin nas�l gerçek-
leßtirildi¤i konusunda sürekli olarak
veri toplamakt�r. Fabrika ortam�nda
bilginin do¤ru zaman ve yerde üretil-
mesi, do¤ru biçimde saklanmas� ve
gerekti¤inde gerekli noktalara an�nda

G

Elektronik Sistemlerin Yayg�nlaßmas� 
Atölye Yönetiminde Ç�¤�r Aç�yor
Doç. Dr. Ays�n YELTEK�N
EST Enerji (Wonderware Türkiye Distribütörü)
�ß Gelißtirme Direktörü

Atölye yönetiminde

amaç üretim için 

gerekli kurallar�n

otomatik olarak 

uygulanmas�n� sa¤lamak

ve üretim sürecinde

üretimin nas�l 

gerçekleßtirildi¤i 

konusunda sürekli 

olarak veri toplamakt�r. 
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ürkiye Elektronik Sanayicileri
Derne¤i (TES�D) taraf�ndan, ye-
nilikçili¤i, yarat�c�l�¤� destekle-

mek için verilen, "Elektronik Yenilikçi-
lik Yarat�c�l�k Ödülleri" için geri say�m
baßlad�. Ödüller için son baßvuru tarihi
26 May�s 2006. Ödül, KOB� ve büyük
firmalar olmak üzere iki kategoride ve-
rilecek.

TES�D, ülkemiz elektronik sanayiinde
yenilikçili¤i yarat�c�l�¤� desteklemek,
özellikle Ar-Ge çal�ßmalar�n�n yaz�l�m,
donan�m ve süreçler aç�s�ndan özgün
ürünler vermesini teßvik amac�yla 1999
y�l�ndan itibaren "Elektronik�te Yenilik-
çilik Yarat�c�l�k Ödülleri" vermeye baß-
lad�. Her y�l düzenli olarak verilen ödül-
lere Türkiye�de elektronik ürün, sis-
tem tasarlay�p üreten ve/veya her tür-
lü yaz�l�m gelißtiren firmalar baßvurabi-
liyor. Bir ürünün tasarlan�p üretilme-
sinde birlikte çal�ßan firma ve kuruluß-
lar ödüle birlikte baßvurabiliyorlar.
Ödüle baßvuran firman�n, söz konusu
ürün veya süreç tasar�m�nda alt yükle-
nici/tedarikçi kullanm�ßsa, durumu baß-
vuru formunda belirtilerek; sonradan
yazaca¤� raporda yüklenici/tedarikçinin
projeye katk�s�n� ayr�nt�l� olarak aç�kla-
mas� gerekiyor.

Baßvuruda aranan ßartlar neler?
Baßvurular, son üç y�l içinde elektronik
dal�nda kullan�ma sunulmuß, yenilikçi ve
yarat�c� içeri¤i olan bir ürün (ticari geti-
risi olan, elektronik teknolojileri ve bi-
leßenleri kullanan cihaz, elektronik
ürün, sistem ve her türlü yaz�l�m) ya da
üretim süreci için yap�labiliyor. 

Ödüle aday ürünün veya sürecin Ar-
Ge çal�ßmalar�n�n Türkiye�de yap�lmas�

ve yine Türkiye�de gelißtirilmesi gereki-
yor. Firma baß�na en çok üç baßvuru
yap�labiliyor. 

Baßvuru nas�l yap�l�yor?
Ödüle baßvurmak isteyenler baßvuru
formunu, 26 May�s 2006 Cuma akßa-
m�na kadar, banka dekontu ile birlikte
TES�D�e ulaßt�rmas� gerekiyor. (Ürün
baß�na, KOB��ler için 400.- YTL. (Dört-
yüz Yeni Türk Liras�) büyük firmalar
için 1.500.- YTL. (Binbeßyüz Yeni Türk
Liras�),Akbank Suadiye Þubesi 6498
numaral� hesaba yat�r�l�yor.)

Baßvurular�n de¤erlendirilmeye al�na-
bilmesi için, ilk baßvurudan sonra kitap-
ç�kta belirtilen esaslar do¤rultusunda
haz�rlanan baßvuru raporunun (4 kop-
ya), en geç 14 Temmuz 2006 Cuma
akßam�na kadar TES�D�e gönderilmesi
gerekiyor.

Baßvurular�n kontrolünü ve projelerin
yerinde de¤erlendirilmesini kapsayan
de¤erlendirme süreci sonucunda belir-
lenen finalistler yine bas�n yoluyla ilan
ediliyor. 

Ödüllerde Neler Var?
· Baßvuran firmalara kat�l�m belgesi, 
· Finale kalanlara baßar� belgesi, 
· Dört ölçütte birer adet baßar�

ödülü, 
· Büyük ödülü kazanan firmalara (üç

dalda birer adet olmak üzere) ödül
heykelci¤i !

Haber Merkezi
haber@elektronikvadisi.net 

"Elektronik�te Yenilikçilik 
Yarat�c�l�k Ödülleri" için Geri Say�m Baßlad�

Türk Elektronik 
Sanayicileri Derne¤i

TES�D; Sanayi ve Ticaret Bakanl�¤�
yetkililerinin teßviki ile
Türkiye'deki elektronik sanayii
kurulußlar�n�n temsilcileri ve
üniversitelerimizin elektronikle
ilgili ö¤retim üyelerinin girißimi
sonucunda 24 kurucu üye
taraf�ndan 1989 tarihinde kurul-
mußtur. 90 ayr� firmadan 162 üyesi
bulunan TES�D,elektronik sanayiini
yönlendirip, sektörün sürekli reka-
bet edebilirli¤ini sa¤layarak, ülke
ekonomisine ve insanlar�na katk�y�
artt�rmay� amaçlamaktad�r.Yurt
içinde ES�M, TTGV,TÜS�AD,
KOSGEB, �SO, KALDER; yurt
d�ß�nda ise WEF (Word
ElectronicForum), �AE� (�srail
Elektronik Sanayicileri Derne¤i),
AMEC (�spanyaUluslararas� �hra-
catç�lar Birli¤i), INTELLECT
(�ngiltere Komünikasyonve Bilgi
Teknolojileri Derne¤i ) ve IDEA
(�talya) gibi önemli kurulußlarla
ißbirli¤i yapmaktad�r.

T

olarak ölçülemeyen bir büyüklü¤ü iyi-
leßtirmek mümkün olmamaktad�r.

d) �ß gücü denetlenememekte, iß süre-
cindeki ißlevler tam olarak bilineme-
mekte dolay�s� ile de iyileßtirme yap-
mak mümkün olmamaktad�r.

e) ERP sisteminden atölyeye gelen bil-
giler ve atölyeden ERP sistemine gi-
den bilgiler elle yap�ld�¤� için kay�tlar
her zaman do¤ru olmamakta, bu da
analiz aßamas�nda tutarl� olmayan bilgi-
lerin üretilmesine neden olmaktad�r. 

f) Makinelerden meydana gelen du-
rußlar nedenleri ile s�ralanamamakta
bu nedenle de durußlar� azaltma konu-
sunda iyileßtirici çabalar verilememek-
tedir.

g) Kalite ve di¤er müßteri ile ilgili ko-
nular� etkileyen baz� proses de¤erleri
ölçülse bile, ilgili iß emirleri ile birleßti-
rilemedi¤inden dolay� kalite ile ilgili so-
nuçlar kolayl�kla takip edilememekte
ve iyileßtirilememektedir.

h) Atölyeye yap�lmak için iß emri ile
indirilen ißlerin bitiß tarihleri ve ilerle-
me h�zlar� bilinememekte ve ißin iler-
lemesini engelleyen bir sorun ç�km�ß
ise de bu ißle ilgili olarak ißin sahibi di-
¤er bölümlere aktar�lamamaktad�r.

Sonuç olarak, atölye iß emirlerinin
girdi¤i ve ürünlerin ç�kt�¤� bir kara ku-
tu gibidir. Bu kara kutunun içinde
olanlara müdahale, do¤ru analiz ve
sürekli izleme yapabilmekle mümkün
olabilmektedir. Atölyede kurulacak
do¤ru bilgi ißlem sistemi ile üretim
verileri sürekli olarak izlenecek, bu
nedenle üretim kararlar� do¤ru kißi-
ler taraf�ndan bilgili olarak al�nacakt�r.
Tüm atölye bilgilerinin paylaß�ld�¤� da-
¤�t�k bilgi ißlem sistemi, tüm verilerin
depoland�¤� üretim veri taban�, veri
toplama ve kontrolü cihazlar�n�n ta-
mam�ndan olußan yap� ile atölye
kontrolu gerçekleßtirilmektedir.

Atölye kontrolünün gerçekleßtirildi¤i
ißletmelerde yapabileceklerinizin bir
k�sm� aßa¤�da vurgulanmaktad�r.

a) �ß emirlerinin otomatik baßlat�l�p yü-
rütülmesi
b) Ürün seceresinin detayl� takibi
c) Kalite kontrol ißlemleri ve raporla-
r�n�n otomatikleßtirilmesi
d) Makine duruß ve nedenlerinin de-
tayl� kayd�
e) Bak�m ekipleri ile otomatik haber-
leßme
f) �ßletme personelinin iß ak�ß�n�n de-
tayl� kontrolü
g) Hammadde maliyetlerinin azalt�l-
mas�
h) Gerçek zamanl� planlama yap�labil-
mesi
i) Tasar�mdan pazara yeni ürün geliß-
tirme sürecinin k�salt�lmas�
j) Üretim kay�plar�n�n azalt�lmas�
k) Verimlili¤in art�ß�
l) Detayl� geçmiße dönük sorgulama
ve raporlama

Üretim Yönetimi Projelerinde
Yaßanabilecek Zorluklar ve  Ba-
ßar�l� Ekiplerin Yöntemleri ve
Sonuçlar

Üretim Yönetimi projelerinde genel-
likle yaßanan zorluklar projenin fonk-
siyonel analiz aßamas�nda projeden
beklenen hedeflerin do¤ru tespit edi-
lememesinden kaynaklanmaktad�r.

Saptanan hedefler yap�lmas� gere-
kenlerden de¤ißik ise uygulama fa-
z�nda gelißtirilen yaz�l�m tekrar revi-
ze edilmekte bu da proje planlar�n-
da uzamalara sebep olmaktad�r.
Üretim Yönetimi için gerekli yöne-
tim mant�¤� makinelerin bir çok du-
rumunu göz önüne alarak gelißtiril-
di¤i için durumlar�n incelendi¤i sis-
tematik yap�n�n kuvvetli olmas� ge-
rekmektedir. Kullan�lan yaz�l�m alt-
yap�s� bu karmaß�kl�¤� kald�racak dü-
zeyde gelißmiß olmal�d�r. Bu neden-
le bu konuda çal�ßmak isteyen ekip-
lere aßa¤�daki noktalara dikkat et-
meleri gerekti¤ini vurgulamak iste-
mekteyiz;

i) Fonksiyonel analiz faz�na yeterli
zaman� ay�r�n

j) Proje ekibini konulara farkl� yönler-
den bakabilen kißilerden seçip eksik
noktalar�n� e¤itim ile tamamlay�n

k) Yönetilecek karmaß�kl�¤�n�
modelleyebilecek do¤ru bir yaz�l�m
ile yola ç�k�n

Wonderware firmas�n�n Türki-
ye�deki temsilcisi olan EST Enerji de
Üretim Yönetimi projelerini Won-
derware in modüler ve esnek
yaz�l�m bloklar� ile çözmekteyiz. !
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tesi Güzel Sanatlar Fakültesi�nde ö¤re-
tim üyesi olarak çal�ßt�. Anadolu Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bün-
yesinde Türkiye�de ilk kez Sanat Bilimi
Ana Bilim Dal��n� kurdu ve Sanat Bilimi;

Güzel Sanatlar Kuram ve Eleßtiri Prog-
ram�n� açt� (2003). Sanat çal�ßmalar�n�
halen Ankara�da sürdürmektedir.

Halil Akdeniz  Ça¤daß Türk Sanat� ala-
n�nda eserleri ve araßt�rma yaz�lar� ile
tan�n�r. 1978�li ve 1980�li y�llarda "�zmir
Körfez Kirlenmesi ile �lgili Görsel De-
¤erlendirmeler vb." dizileri ile baßlayan
yaßad�¤� çevrelerdeki fiziki çevre so-
runlar�yla ilgili bilimsel araßt�rmalarla
desteklenen sanat çözümlemeleri, �z-
mir Efes-Ören Görsel Notlar dizisi ile
devam ederek Anadolu�nun  de¤ißik
kültür bölgelerini kapsayan çal�ßma di-

zilerinde Anadolu Uygarl�klar�-Kültür-
leraras�; Anadolu Uygarl�klar�-Kültür-
çevresi; Anadolu Uygarl�klar�-Kültür
Logolar� ve Anadolu Uygarl�klar�-Kül-
tür Bakiyeleri üzerine yo¤unlaßm�ßt�r.
Bu  süreçte ortaya ç�kan, sanat ve sa-
nat d�ß� ögelerin kullan�ld�¤� ça¤daß yo-
rum ve sanatsal çözümleri içeren eser-
leri, bir çok ulusal ve uluslararas� sergi,
bienal, trienal, sanat fuarlar� ve müze
sergilerinde yer ald�. Bir tanesi  Bulga-
ristan 1. Uluslararas� Modern Sanat
Festivali- "process-space" alt�n madalya
birincilik ödülü olmak üzere bir çok
ulusal ve uluslararas� yar�ßmada ödüle
de¤er görüldü. Eserleri müze ve ko-
leksiyonlarda yer almaktad�r. Akde-
niz�in Türk Sanat� ve sanatç�lar üzerine
yay�nlanm�ß iki kitab� ve katalog yaz�lar�
ile birlikte çok say�da bilimsel yay�n,
araßt�rma, bildiri ve makaleleri bulun-
maktad�r. 

Halil Akdeniz ayn� zamanda Uluslara-
ras� UNESCO-AIAP Plastik Sanatlar
Derne¤i üyesidir ve bir dönem Türki-
ye Ulusal Komitesi Ankara Temsilcili¤i
Baßkanl�¤�n� yapm�ßt�r. UNESCO-AI-
CA Uluslararas� Sanat Eleßtirmenleri
Derne¤i üyesi, AICA�n�n Türkiye Milli
Komitesi kurucu üyesi ve Münster Sa-
nat Akademisi Fahrihemßehrilik/Eh-
renbürgerschaft onursal üyesidir. !

1944 y�l�nda Antalya�da do¤du. An-
kara Gazi E¤itim Enstitüsü Resim-�ß
Bölümü ve Berlin Devlet Güzel Sa-

natlar Akademisi�nde �HdK, Berlin
(bugünkü Berlin Güzel Sanatlar Üni-
versitesi) lisans ve uzmanl�k ö¤renimi
ald�. �zmir Ege Üniversitesi ve �zmir
Dokuz Eylül Üniversitesi�nde  master,
sanatta yeterlilik ve doktora derecele-
ri ald�. 1986�da yard�mc� doçent,
1987�de doçent, 1994�te profesör ol-
du. Ankara Gazi E¤itim Enstitüsü (bu-
günkü Gazi Üniversitesi), Ege Üniver-
sitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilkent
Üniversitesi ve Anadolu Üniversite-
si�nde ö¤retim üyesi olarak çal�ßt�. Ege,
Dokuz Eylül ve Bilkent Üniversitele-
rinde Resim ve Güzel Sanatlar Bölüm-
leri�ni kurdu. Bu üniversitelerde bölüm
baßkanl�klar�, fakülte kurulu üyelikleri,
üniversite senatosu ve üniversite yö-
netim kurulu  üyeliklerine kadar çeßit-
li kademelerde görev ald�. 1996-2001
y�llar� aras�nda T.C.Bonn ve Berlin Bü-
yükelçili¤i Kültür Müßavirli¤i ve
2001�de  Kültür Bakanl�¤� Bakanl�k Mü-
ßavirli¤i görevlerinde bulundu. 2001-
2005 y�llar� aras�nda Anadolu Üniversi-

Halil Akdeniz   
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HAL�L AKDEN�Z��N SANATI ÜZER�NE         
Halil Akdeniz, ö¤rencilik y�llar�ndan baßlayarak 1968'lere kadar Soyut-D�ßavurumcu anlay�ßta, bu tarihlerden 1977-1978'e kadar Geomet-
rik-Soyut, 1978-80�li y�llardan1990�lara kadar çevre kirlenmesi ve çevre sorunlar�/�zmir Körfez kirlenmesi üzerine, 1990�lardan bu yana da
Anadolu�nun de¤ißik yerlerindeki tarihi ve kültür çevresi üzerine; bilimsel araßt�rmalarla destekledi¤i, sanat ve sanat d�ß� ögelerin kullan�l-
d�¤�, post-modern ilgilerle kavramsala yönelik tuvaller üretti. Akdeniz�in "Anadolu Uygarl�klar�" üzerine yo¤unlaßt�¤� son dönem resimleri,
geçmißten günümüze Anadolu�nun de¤ißik yörelerindeki kültürlere ait  (Antik Grek ve Hitit gibi) yaz�, ißaret ve simgelerin kullan�ld�¤� bir kon-
septi içermektedir. Akdeniz�in resimlerinde geçmiß kültürlerden al�nan yaz�-ißaret, simge ve benzeri veriler, ça¤daß bir yaklaß�mla baßka bir
bilinç düzeyinde yeniden de¤erlendirilip zaman, mekan ve ißlevlerinde de¤ißime u¤rayarak yeniden kurgulanmakta ve yeni bir varl�k, yeni
bir düßünsel ve görsel gerçeklik kazanmaktad�rlar. 1990'lardan bugüne uzanan bu çal�ßmalar�nda; Anadolu Uygarl�klar�-Görsel Notlar,
Anadolu Uygarl�klar�-Kültürleraras�, Anadolu Uygarl�klar�-Kültür Çevresi, Anadolu Uygarl�klar�-Kültür Bakiyeleri ve Anadolu Uygarl�klar� Kül-
tür Logolar� gibi çok katmanl� dizilerini gerçekleßtirdi. Aralar�nda 1992 Bulgaristan 1. Uluslararas� Modern Sanat Festivali Alt�n Madalya
1.lik ödülü, 1975  36. ve 1982  43. Devlet ve Resim ve Heykel Sergileri baßar� ödülleri,1978 ve 2002 y�l�  Ankara Sanat Kurumu �Y�l�n Sanat-
ç�s�� ödülleri gibi çeßitli ödülleri bulunan Akdeniz, kißisel sergilerinin yan� s�ra  çok say�da yurtiçi ve yurtd�ß� sergi, sanat fuar�, bienal ve
trienallere kat�lm�ßt�r.

Türkiye�de ilk kez Sanat Bilimi Ana Bilim Dal��n� kuran

1
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Anadolu Uygarl�klar� Kültür Bakiyeleri 2002, 
Tuval-A¤aç Kontrüksüyon Akralik, 101x270 cm

Anadolu Uygarl�klar� - Kültürleraras�, 2002, 
Tuval-A¤aç Kontrüksüyon Akralik, 210x495 cm

Anadolu Uygarl�klar� Kültür Bakiyeleri 2005, 
Tuval üzeri Akrilik, 92x30 cm (4 Parça)

Anadolu Uygarl�klar� Kültür Bakiyeleri 2005, 
Tuval üzeri Akrilik, 20x20 cm (2 Parça)



Yönetmen: 
Tim Burton, Mike Johnson
Seslendirenler: 
Johnny Depp, 
Helena Bonham Carter, 
Emily Watson, Albert Finney

Öncelikle Tim Burton filmlerini sine-
mada görmekten bizi mahrum eden
kötü kaderi (!) esefle k�nayarak söze
baßlayal�m. 

Kuklalarla yap�lm�ß olmas�na ra¤men,
gerçek oyuncularla kotar�lm�ß usta ißi
filmlerle yar�ßabilecek nitelikte bir masal
vaad ediyoruz size. Tim Burton��n sevdi-
¤i temalar� harmanlayan bir masal bu ta-
bii ki, gotik, romantik, ironik. Görgüsüz,
zengin bir ailenin heyecanl� o¤lu Victor
ile aristokrat ama paras�z ailenin zarif k�-
z� Victoria görücü usulü evlendirilecek-
tir. Fakat sakar damat aday� ölüler dün-
yas�ndaki bir gelini uyand�r�p da iki dün-
ya aras�nda kal�nca her ßey kar�ß�r. Geli-
nimiz ölüdür, kalbi fena k�r�kt�r ama; du-
yarl� ve ak�ll�d�r. Zaten filmde ölülerin
dünyas� rengarenk, canl�lar�n dünyas� ise
gri tonlarda yans�t�lm�ß ve canl�lar fazla-
s�yla mutsuz. Hani kafam�z�n içini kemi-
ren bir kurt vard�r ya, ißte o bile var bu
filmde. 

Victor��n ölü gelinle diyalog kurmak için
piyano çald�¤� bir sahne var ki, orada

yans�t�lan duygular� anlatmak için keli-
meler yetmez.

Bu film için tam 200 de¤ißik kukla yap�l-
m�ß. Bilgisayar animasyonu de¤il stop-
motion denen bir teknik kullan�lm�ß.
Her kare tek tek çekilmiß. Bütün kukla-
lar için küçük dißlileri olan karmaß�k ka-
falar, çenelerini ve gözlerini aç�p kapatan
makara sistemleri tasarlanm�ß. Bu ßekil-
de surat asmalar� ya da gülmeleri sa¤lan-
m�ß. Vücut eklemlerinin içinde kullan�lan
düzenekler ise titiz bir mühendislik ese-
ri. Kumaßlar�n içindeki görünmeyen bir
çok kablo ile giysilere hareket verilmiß.
K�saca filmde yer alan her ßey özenle,
sab�rla ve zevkle yarat�lm�ß. Danny Elf-
man��n müzikleri muhteßem. Defalarca
seyredilebilecek bu filmi kaç�rmay�n.

Yönetmen: Ang Lee
Oyuncular: 
Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, 
Michelle Williams, Anna Hataway

En iyi film ve en iyi yönetmen kategori-
lerinde Hem Alt�n Küre hem de BAFTA
ödüllerini silip süpüren buna karß�l�k;
Oscar�� sadece en iyi yönetmen dal�nda
alan etkileyici bir film var karß�m�zda.
�nan�lmaz bir durulukla anlat�lm�ß bir
kaybedenler hikayesi.

Ang Lee�ye bakt�¤�m�zda, çok farkl� ko-
nulara el atma cesaretine sahip bir yö-

netmen görüyoruz. Fantastik bir Çin
efsanesi olan Kaplan ve Ejderha�dan, k�-
r�lgan Amerikan ailelerini anlatt�¤� Buz
F�rt�nas��na ve çizgi roman uyarlamas�
olan Hulk�a uzanan, kendine özgü bir
tarz yaratmaktan özellikle kaç�nd�¤�
filmler yapmakta. Bütün filmlerinde or-
tak olan nokta sa¤lam bir hikaye anlat�-
c�s� olmas�.

Amerikan kültürünün temel motiflerin-
den olan kovboylar üzerine eßcinsel te-
mal� bir film yapmak oldukça cesaret is-
terdi. Clint Eastwood Unforgiven�da
kahraman kovboy imaj�n� biraz sarsm�ß-
t�. Ang Lee ise bu maço imgeye nere-
deyse hiç dokunmadan bir aßk hikayesi
anlatmay� baßarm�ß."Gay" denince akla
gelen kliße davran�ß ya da konußmalara
rastlamak mümkün de¤il. Biri çiftçi di-
¤eri rodeocu olan iki kovboy asl�nda
para kazan�p evlenmek, çoluk çocu¤a
kar�ßmak gibi s�radan hayallerle çal�ß-
maya geldikleri koyun çiftli¤inde bek-
lenmedik bir ßekilde yak�nlaß�yorlar. �ß
sona erip kendi hayatlar�na geri dön-
düklerinde, eski planlar�na uygun ola-
rak evlenip aile kuruyorlar. Fakat Bro-

S � N E M A

BROKEBACK MOUNTAIN
(BROKEBACK DAÚI)

S � N E M A

THE CORPSE BRIDE
(ÖLÜ GEL�N)

keback da¤�nda yaßananlar� arkalar�nda
b�rakamayacaklar�n� farkettikleri andan
itibaren, hayatlar�nda çözülmeler baß-
l�yor. 

Bu filmi sadece eßcinsellik üzerine
bir hikaye olarak nitelendirmek
neden bu kadar zor ?

Acaba homoseksüel ya da heteroseksü-
el her tür insan�n içindeki onaylanmayan
yaßamlara/arzulara dair yaralara m� do-
kunuyor?... Paylaß�lan ama özgürce yaßa-
namayan beraberliklerin a¤�t� sanki.
Mutluluk, do¤ru insanla oldu¤u zaman
bile hem cesaret, hem emek istiyor.
Filmdeki kad�n karakterlerin de aßklar�n�
yaßayamad�klar� için mutsuz olduklar�na
bakarak, bu filmin kad�nlar� ve erkekleri
aßan bir aßk ac�s�n� iddias�zca ama olduk-
ça dokunakl� bir ßekilde anlatt�¤�n� söyle-
yebiliriz. 

Filmdeki di¤er rollerde yer alan karak-
terler de büyük bir ustal�kla çizilmiß, ne
abart� var ne belirsizlik.Oyuncu seçimi
ve performanslar mükemmel. Bu filmi
seyrettikten sonra, hayat�m�zdan kay�p
giden güzelliklere neden yeterince sahip
ç�kamad�¤�m�z� sorgular�z belki.

Haz�rlayan: Nur ARIÚ
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FUJ�F�LM�DEN ÜÇ

YEN� MODEL

6 megapiksel CCD�ye sahip yeni kußak F650, A600
ve F30 modelleri, FujiFilm taraf�ndan duyuruldu.
Dijital foto¤raf makineleri aras�nda en çok tercih
edilen markalardan birisi olan FujiFilm, 6 megapik-
sel çözünürlü¤e sahip üç yeni modelini tan�tt�. F650,
7,6 cm LCD ekrana sahip ve ilk kez FujiFilm bu mo-
delle 5x optik yak�nlaßt�rmay� kompakt makinelere
taß�yor. Giriß seviyesi A600 Zoom ise, 6.3 megapik-
sel CCD, 6 cm LCD ekran 3x optik yak�nlaßt�rma
özelliklerine sahip. F30 ise, 3x optik yak�nlaßt�rma-
ya, 6,4 cm LCD ekrana, ak�ll� flaß uygulamas�na ve
di¤er modellerden ayr�lan bir özellikle 3200 ISO�ya
kadar foto¤raf çekebilme yeteneklerine sahip. Yük-
sek ISO de¤eri, özellikle insan gözünün yetersiz
kald�¤� düßük �ß�k ortamlar�nda daha iyi foto¤raflar
elde edilmesine yard�mc� oluyor. Modellerin sat�ß
fiyatlar� henüz aç�klanmazken, üç modelin de May�s
ay� içerisinde da¤�t�m�na baßlanmas� bekleniyor.

KODAK�TAN 
Ç�FT LENSL� D�J�TAL 
FOTOÚRAF MAK�NES�
Yeni Kodak EasyShare V570, Kodak Retina Çift Lens teknolo-
jisine sahip ilk dijital foto¤raf makinesi. Türkiye�de de KDV da-
hil 799 YTL� den sat�ßa sunulan 5.0 megapikselli ürün, Kodak
EasyShare Photo Frame Dock 2 birimiyle birlikte geliyor. Ko-
dak yepyeni bir ürünle dijital foto¤rafseverlerin karß�s�na ç�k�-
yor. Kodak Retina Çift Lens teknolojisine sahip ilk dijital foto¤-
raf makinesi olan EasyShare V570�de, ultra geniß aç�l� ve 5x op-
tik zoom, Schneider-Kreuznach C-Variogon lensler, 50x75
cm�ye kadar bask�lar için 5.0 megapiksel çözünürlük, ileri dü-
zey video seçenekleri, cihaz üzerinde panorama birleßtirme
modu gibi özellikler bulunuyor. Türkiye�de de piyasaya sunu-
lan ürün, Kodak EasyShare Photo Frame Dock 2 birimiyle bir-
likte geliyor. PC World 2006 Yenilikler Ödülü alan V570, dün-
yan�n en ince 5x zoom�lu foto¤raf makinesi olup iki görüntüle-
me sensörüne sahip bulunuyor. 5.0 megapiksel, ßaß�rt�c� dere-
cede kaliteli bask�lar al�nmas�n� sa¤larken; piksel say�s�n�n art-
mas�, foto¤raflar� k�rpma ya da genißletme olanaklar�n�n da art-
mas� anlam�na geliyor. V570�in içindeki Kodak Renk Bilimi çi-
pi, yüksek h�zl� bir dijital ißlemci çipi olup hemen her �ß�k koßu-
lunda zengin, canl�, gerçe¤e yak�n renkler ve do¤ru tensel ton-
lar üretiyor.  Kullan�m� son derece kolay olan V570�in gelißmiß
video özellikleri de bulunuyor. V570 ile, TV kalitesinde sesli vi-
deo çekimi yap�l�yor; dijital görüntü sabitleme teknolojisiyle
titreme riski ortadan kalk�yor; cihaz üzerinde video edit edile-
biliyor; yap�lan kay�tlar makine üzerinde, TV�de ya da bilgisa-
yarda izlenebiliyor. V570�in 6,4 cm�lik yüksek çözünürlüklü
renkli ekran� bulunuyor. Foto¤raflar, do¤rudan gün �ß�¤�nda bi-
le net bir ßekilde görülebiliyor. V570, portreden manzaraya 22
çekim modu ve k�rm�z� gözü yok etme, k�rpma gibi foto¤raf ge-
lißtirme özellikleri sunuyor. V570, üzerindeki "Share" tußuyla
paylaß�m� kolaylaßt�r�yor. Bu tußla foto¤raflar� isimlendirerek e-
postayla göndermek ya da basmak mümkün oluyor. Sevilen fo-
to¤raflar, "Favorites" tußuyla cihaz üzerinde saklanabiliyor.
Böylece, istenen yer ve zamanda foto¤raf
paylaß�labiliyor.  V570, Kodak EasyShare
Photo Frame Dock 2 birimiyle birlikte
geliyor. Bu birimde gösterilmek üze-
re özel slayt ßovlar haz�rlanabiliyor.
Ayr�ca, foto¤raflar tek tußla bilgi-
sayara aktar�labiliyor. Kodak Li-
Ion ßarj edilebilir piller oto-
matik olarak ßarj ediliyor.
V570, di¤er EasyShare
ürünleri gibi Kodak
EasyShare yaz�l�m�n�
içeriyor.  
V570�in önerilen
sat�ß fiyat� KDV
dahil 799 YTL.

PANASON�C 
LUM�X DMC-L1
Panasonic�in ilk dijital SLR foto¤raf makine-
si, Olympus � Panasonic ißbirli¤inin ürünü.
2005�in ocak ay�ndan bu yana yeni bir foto¤-
raf makinesi gelißtirmek için çal�ßan Olym-
pus ve Panasonic, nihayet bu ißbirli¤inin ilk iki meyvesini duyurdu: Olympus E-330 ve Pa-
nasonic Lumix DMC-L1. �ki ßirket Live MOS sensörünü ve ayna kutusu teknolojisini bir-
likte gelißtirdiler. Ayna kutusu bir h�zl� dönüß aynas�, viewfinder ve AE sensörü içeriyor.
Live MOS sensörü ise, CCD�nin resim kalitesini ve CMOS�un enerji tasarrufu özellikleri-
ni biraraya getiriyor. Live MOS ile birlikte gelen en önemli özellik ise dijital SLR ile canl�

önizleme yapabilmek. Lumix DMC-L1, 7.7
megapiksel çözünürlü¤ünce ve 6,4 cm
LCD ekrana sahip. L1, Olympus�un �Su-
personic Wave Filter" özelli¤ine de sahip.
Bu teknoloji ilei objektif de¤ißtirirken sen-
sör üzerinde olußabilen tozlanman�n
önüne geçilmiß olunuyor. Lumix DMC-L1,
bir Leica D Vario Elmarit 14-50 mm f/2.8-
3.5 objektifle beraber paket olarak sat�ßa
ç�kacak.

SAMSUNG 
GX-1L
Samsung�un bu y�l içinde duyurdu¤u ikinci
dijital SLR�si olan GX-1L, giriß seviyesini he-
defliyor. Pentax ißbirli¤i ile üretilen Samsung
GX-1L dijital SLR foto¤raf makinesi 6 mega-
piksel çözünürlü¤e sahip. Pentax lenslerini
kullanabilen modelin 6,4 cm büyüklü¤ünde

bir LCD ekran� var. Hafif ve elde tutmas� kolay olan makine ile, dijital kompakt ma-
kinelerden bir üstüne atlamak isteyen giriß seviyesi amatör kullan�c�lar hedefleniyor.
Gelißkin manuel ayarlar�n yan� s�ra, SLR makinelerle yeni tan�ßan kullan�c�lar için
manzara, makro ve aksiyon gibi otomatik modlar da GX-1L�de yer al�yor. Saniyede
8 kare JPEG ve 5 kare RAW foto¤raf çekebilen model, hareketli çekimlerde de iyi
sonuç veriyor.

CANON 
EOS 30D
Canon, ilk defa geçti¤imiz ay konußulma-
ya baßlanan EOS 30D modelini nihayet
resmen duyurdu. EOS 20D modelinin
devam� olan EOS 30D bir süreden bu ya-
na foto¤raf merakl�lar� taraf�ndan bekleniyordu. 20D
ile ayn� 8.19 megapiksel CMOS sensöre sahip olan 30D�yi farkl�
k�lan özellikler ise 9 nokta AF sistemi, saniyede 5 kare çekim h�z� ve
1/8000�lik yüksek enstantane de¤eri. Model, 20D aksesuarlar� ile de uyumlu olacak.
Di¤er önemli yenilikler aras�nda 6,3 cm 230K renkli LCD ekran, Canon�un daha es-
nek �Picture Style� menüsü, artan detay derinli¤i ve vizörden bakarken ISO de¤erini
de¤ißtirme olana¤� say�labilir. Yenilik olarak rafine bir 20D�den daha fazlas�n� isteyen
okurlar�m�z, bir süredir kulislerde konußulan 10 megapiksellik 35D�nin yak�nda ol-
mas� ümit edilen lansman�n� bekleyebilirler.

Adnan POLAT Doruktan TÜRKER

PENTAX�TAN YEN� 
MODEL DUYURULARI
Pentax üç yeni ürün haz�rl�¤�nda: 10 megapiksellik
bir dijital SLR, de¤ißebilir objektifli bir orta format
dijital SLR ve 21mm geniß aç�l� bir objektif. Pentax,
10 Megapiksel çözünürlü¤e sahip olacak modeline
henüz bir isim vermezken, makinenin bu y�l�n son-
bahar aylar�nda sat�ßa ç�kmas� bekleniyor. Pentax-
DA 21mm f/3.2 AL Limited ad� verilen geniß aç� ob-

jektid ise 68 dereceye kadar çekim yapma olana¤� sunacak. Objektifin ç�k�ß tarihi ise Haziran
2006. Þimdilik Pentax 645 Digital ad� verilen ve ç�k�ß tarihi henüz belli olmayan orta format di-
jital SLR foto¤raf makinesi ise, Kodak taraf�ndan gelißtirilen ekstra geniß CCD resim sensörünü
kullancak ve 18 Megapiksel efektif çözünürlü¤e erißecek.

SONY�DEN 
�K� YEN� MODEL
Sony, H serisi iki yeni modelini duyurdu: DSC-H5
ve DSC-H2. Elektornik devi, yüksek yak�nlaßt�rmal�
H serisi dijital foto¤raf makinesi ailesini iki yeni mo-
delle büyütüyor. Varolan H1 modeli gibi, her iki ye-
ni model de 12x optik yak�nlaßt�rmaya sahip. H2, 6
megapiksel, H5 ise 7.2 megapiksel efektif çözünür-
lüklerle geli-

yorlar. DSC-H5�in LCD ekran� 7,6 cm büyüklü¤ün-
de. H2 ise 5cm�lik bir LCD ekrana sahip. DSC-H5
siyah, DSC-H2 ise gümüß renklerinde üretilmiß.
Her iki model de 32MB dahili bellekle geliyor ve
MemoryStick PRO Duo ve MemoryStick Duo ha-
f�za kartlar�n� destekliyorlar. DSC-H2 modeli Ni-
san�da sat�ßa girecek ve yurtd�ß� için aç�klanan sat�ß
fiyat� 400 USD. DSC-H5�in ç�k�ß tarihi ise May�s
2006. Bu modelin duyurulan yurtd�ß� sat�ß fiyat� ise
500 USD.

D�J�TAL KAMERA TEKNOLOJ�LER�

EX�L�M SER�S�N�N YEN� MODELLER�

Casio, Exilim serisi dijital foto¤raf makinalar�n�n yeni iki modeli Zoom EX-Z850 ve EX-Z60��n özelliklerrni aç�klad�. Z750 modelinin bir sonraki versiyonu
olan Z850, 8.1 Milyon efektif piksel, gelißmiß 0,003 saniye enstantane h�z� ve sallanmaya karß� koruma sa¤layan anti-shake DSP teknolojisine sahip. Ayr�ca
Z750 ile ayn� olarak 3x optik yak�nlaßt�rma ve 6,4 cm LCD ekran� var. 6 Megapiksellik EX-Z60 modeli ise, teknik olarak hemen hemen Z850 ile ayn� özel-
liklere sahip. Sadece daha küçük bir foto¤af makinesi ve enstantane süresi 0,002 saniyeye kadar iniyor. Her iki kamera da SD kart yuvas�na sahip. Ürünlerin
fiyatlar� ve ne zaman sat�ßa ç�kaca¤� hakk�nda henüz bir bilgi verilmedi.



AKSOY ELECTRONIC 
REWORK
Genellikle firman�z�n üretimde kul-
land�¤� sistem, makine ve cihazlar
elektronik k�s�mlar�ndan zarar gö-
rür. Bu elektronik devreler yanl�ß
kißilere ulaßt�¤� için ço¤unlukla çö-
zümsüz kal�r. Zaman ve maddi ka-
y�plara yol açar. AKSOY ELECT-
RONIC REWORK, deneyimli teknik personeli, kulland�¤� en son tek-
noloji test cihazlar�,orijinal yedek parça garantisi ve kart bak�m onar�-
m�nda kaliteli hizmet anlay�ß�yla k�sa sürede çözüm önermektedir.
Genel olarak cihaz�n�zdaki test ißlemleri ßu ßekilde yap�lmaktad�r :
Devre ßemas�na ihtiyaç duymadan karta enerji uygulamadan ar�za ve
üretim hatalar�n�n tespiti; Entegre ve di¤er elektronik komponentle-
rin devre içinde ve devre d�ß�nda test edilmesi; S�cakl�¤a ba¤l� ar�za ya-
pan elemanlar�n döngü test yöntemi ile tespit edilmesi; Kart üzerinde
bilinmeyen komponentlerin tan�m� ve eßde¤erlerinin bulunmas�. 
AKSOY ELECTRONIC www.aksoymakine.com (216) 518 83 33
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CASIO EX-Z120 
D�J�TAL FOTOÚRAF MAK�NES�
Yeni EXILIM Engine teknolojisi ile yük-
sek çözünürlük ve düßük dijital kirlili¤e
sahip görüntüler elde edebilirsiniz.
CASIO EX-Z120 7,2 milyon piksel çö-
zünürlük; tam kontrol manuel ayar ya-
pabilme imkan�; bu ayarlara kolay eri-
ßebilmenizi sa¤layacak 8-mod kadran�;
yüksek kaliteli foto¤raf ve video kayd�
(640x480 piksel); Anti Shake DSP
özelli¤i (konunun hareket etmesi veya elin titremesiyle olußan görüntü
bulan�kl�¤�n�n azalt�lmas�); Farkl� ortamlar için gelißtirilen ve size daha iyi
sonuçlar alman�zda yard�m edecek CASIO' ya özgü BEST SHOT çe-
kimleri (32 adet haz�r çekim ayar�); Ses kayd�; Quick Shutter, Auto
Macro ile daha kolay foto¤raf çekimi özelliklerine sahiptir. 
ERSA ELEKTRON�K - www.ersa.com.tr Tel. (212) 220 10 55
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D200f :Uçuß Testleri, Mission ve
Video Kaydeciler
D200f, uçuß test mühendisleri için  en
iyi esnekli¤i ve ekonomikli¤i sa¤lamas�
için gelißtirilen yüksek sinyal kapasitesi-
ne sahip bir sistemdir. 6 slotl� modül
mevcut arayüz modüllerinin geniß saha-
s�ndan sinyal arayüzünün kapsaml� seçi-
mini sa¤l�yor. Tak�l�p ç�kar�labilen arßivleme üniteleri h�z, data kapasitesi ve
maliyet aç�s�ndan en iyi arßivleme tipleri oldu¤unu garanti ediyor ve üretim
sürecinin herhangi bir zaman�nda henüz gelißtirilecek olan ileri arßivleme
üniteleri tiplerinide kapsayacak ßekilde opsiyonlanabiliyor.  Kullan�c�, depo-
lama kartußunun plug&play özelli¤ine ba¤l� olarak an�nda seçimini sa¤a sola
kayd�rabilir. Bu uygulama, sa¤a sola kayd�rma ve destek olanaklar� sabit me-
dia sistemleri için mevcut de¤ildir. D200f 256 Mbit/s e kadar kaydetme h�-
z� sa¤lar. Bu özellikte ortamd�ß� uygulamalar�n birçok türü için çok yo¤un,
yüksek bit oranl�, tekli kutu sinyal çoklama ve kaydetme çözümleri sa¤lar.
D200f içinde kurulu olan Ethernet arayüzü sayesinde kullan�c�n�n veri top-
lamay� görüntülünebilen sistemlere ve a¤ kontrolune entegre etmesine izin
verir. HEIM www.heim-systems.com � Tel.: +49 2204 84 4140
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HES BAKIR ÇUBUK 
Bak�r Çubuk Kablo üretiminde kullan�lan en önemli hammadde olan
bak�r, HES bünyesinde üretilmektedir. Bak�r üretimi baßl�ca 3 aßama-
da gerçekleßtirilmekte olup, bunlar s�ras� ile anot döküm, elektroliz ve
çubuk çekim safhalar�d�r. Bak�r üretiminin HES bünyesinde yap�lmas�
bak�r kalitesinin sürekli kontrol alt�nda tutulmas�n� sa¤lamaktad�r.
Böylece, bu kaliteli bak�r�n kullan�lmas� ile üretilen kablolar�n kalitesi
de devaml� istenilen düzeyde
tutulabilmektedir. Üretilen
bak�r, elektrolitik katot bak�r
ßeklinde veya istenilen çap
de¤erinde çubuk veya ince
tel olarak sunulabilmektedir.
HES KABLO
www.hes.com.tr 
(352) 442 25 40
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ÇOKLU AV�YON�K
S�NYAL KAYNAKLARI
�Ç�N: D7000
D7000 serileri çoklu aviyonik sinyal kay-
naklar�ndan veri toplamak için en gelißmiß
görev kaydetme kabiliyetini sa¤lar ve dar, yo¤un paketlerde uçucu
olmayan mediaya do¤ru olarak kaydeder. Ön konnektör biçimlerinde
ve entegre sinyal arayüzlerinde esneklik sa¤lamak için tasarlanm�ßt�r.
D7000, eski video ve veri kaydedicilerin yerine etkin bir ßekilde
doldurmußtur. Gelißmiß sinyal kabiliyeti, gelißmiß performans ve güç
s�n�rlamalar ve varolan ölçüler içinde daha çok güvenilirlik sunmak-
tad�r. D7000, ßuanda 8 video, 4 MIL-STD-1553 ve 8 PCM kanall�
olarak yap�land�r�lm�ßt�r. Fakat geleneksel biçimleride sunmaktad�r. 
HEIM www.heim-systems.com Tel.: +49 2204 84 4140
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PHON�C HELIXBOARD 
18 Firewire M�XER
Kay�t Stüdyonuz için, bilgisayar�n�za çok kanall� ses kart� alman�za gerek kal-
mad�. Üstelik Steinberg CUBASE LE AW yaz�l�m� ücretsiz� 96 kHz �0� la-
tency Firewire ba¤lant�ya sahip, ayn� anda 16 input 2 output ile bilgisayara
ba¤lanabilen ve hücum kay�tlarda rahatça kullan�labilen ses mikseri. Do¤rudan
bilgisayara ba¤lan�r ve sorunsuzca çal�ß�r.
Mac OS X ve Windows XP uyumludur ve
44.1kHz SPDIF dijital kay�t olana¤� vard�r.
24Bit 16 program dahili dijital efekt ißlemci,
18 analog giriß, insert ba¤lant�l� 6 mic/line gi-
rißi, 4 stereo line kanal�, mid frekanslar� ta-
ranabilir özellikte 3 band EQ, her kanalda
75Hz alçak kesim filtresi, birisi Pre/post se-
çimli üç AUX, mikrofon kanallar�nda +48V
fantom besleme, ana ç�k�ß sinyali için 10
band grafik EQ, rack montaj kiti dahil� 
BOR MÜZ�K 
www.bormuzik.com.tr (232) 446 42 54
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Elektriksel Güvenlik Test Sistemleri
Özellikle CE / LVD Düßük Voltaj Direktifleri ve
TSE Standard�lar�na uygunluk testleri için kullan�lan
OMNIA 8100 serisi Elektriksel Güvenlik Test Sis-
temleri 3 farkl� modelden olußmaktad�r; OMNIA 4
- Model 8104, 
� 40 Amper�e kadar Topraklama Yeterlili¤i ve Sü-
reklilik Testleri, 
� 1000VDC/50G_�a kadar Yal�t�m Direnci Testi, 
� 5000VAC/DC�ye kadar Yüksek Voltaja Daya-
n�m Testleri yapabilecek niteliktedir. 
OMNIA 5 � Model 8105, yukar�daki testlerin ya-
n�nda 0-270VAC aras�nda harcanan Güç Testleri
OMNIA 6 � Model 8106, Yukar�dakilere ek olarak
Kaçak Ak�m Testleri yapabilecek özelliklere sahip-
tir.  Tüm modeller gelißmiß grafik ekrana ve basit-
leßtirilmiß kullan�c� arabirimine sahiptir. OMNIA,
laboratuar ortam� veya imalat band� üzerinde tek baß�na veya PC deneti-
minde kullan�labilmektedir. Tek bir DUT (Device Under Test � Test Edil-
mekte Olan Ürün) ba¤lant�s� ile yap�lmas� istenen tüm testler peß peße h�z-
l� ve güvenli bir ßekilde yap�labilmektedir. Sistem ile birlikte kullan�lacak
OMNIWARE Test Yaz�l�m� ile, yap�lmakta olan testlerin ve sonuçlar�n PC
ekran�ndan izlenebilmesi, test sonuçlar�n�n kaydedilebilmesi, Excel�e aktar�-
labilmesi, yaz�c�dan raporlanabilmesi mümkündür. Sisteme opsiyonel olarak
Servo AC Voltaj Regülatörü ve 110-115-120-220-230-240 Vac için izolas-
yon trafolu Voltaj Seçme Modülü de ilave edilebilmektedir. 
�NTERELEKTRO LTD.- 
www.interelektro.cm � Tel: (312) 285 2500
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BURÇ STER�L�ZATÖR 
C�HAZI 
(oda s�c/250°C )
Cihaz�n �s� kontrol ünitesi digital - mikroprosessör
olup, istenildi¤inde kullan�c� taraf�ndan kolayca
ayarlanabilir ßekildedir. 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�nda), yükselmesini önleyerek çal�ßmalar�n bozulmas�n� engelle-
yen, limit emniyet termostad� kullan�lm�ß olup, �ß�kl� ikaz ile de kullan�c�y� uyar-
maktad�r.Cihaz�n iç haznesi 304 l kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edil-
miß olup hücre yap�s�, temiz ve hijyen olmas� aç�s�ndan kößesiz, oval ßekilde di-
zayn edilmißtir.Cihaz�n iç hücresinde, 304 l kalite paslanmaz çelik malzemeden,
2 adet ayarlanabilir, oval delikli ve kitlemeli havaland�rmal� raf sistemi bulunmak-
tad�r.Cihaz iç havaland�rma tertibat�, panosunda bulunan min/max hava ayar
dü¤mesi ile kullan�c�y� yormadan, rahat 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� bulunmaktad�rCihaz fabrikasyon hatalar�na karß� 1 y�l garan-
tili olup, 10 y�l süre ile de ücreti mukabilinde bak�m ve yedek parça garantilidir.
BURÇ ELEKTRON�K/ www.burc.com.tr/ Tel. (312) 311 22 88 
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DIGIFORCE® ile Tork Kontrolü
DIGIFORCE®, iki ölçüm de¤ißkeni aras�ndaki hassas biçimde tan�mlanan

fonksiyonel ilißkinin gös-
terildi¤i prosesleri kont-
rol eder. Pres ißlemlerin-
de kuvvet-yol aras�ndaki
ilißki, kap� ve pencere
sürgüsü imalat�nda tork-
dönüß aç�s� aras�nda ilißki
kontrol edilen prosesler

aras�ndad�r. DIGIFORCE® kilitleme, perçinleme ve kalafatlama ißlemlerin-
de, menteße, koltuk ayar mekanizmalar�, ßalter vs. üretimindeki tork kont-
rolünde tüm dünyada kullan�lmaktad�r. Öncelikle tasar�m ve gelißtirme aßa-
mas�nda ürüne ait kuvvet-yol veya tork-dönüß aç�s� karakteristiklerinin bir
e¤ri ßeklinde belirlenmesinde kullan�l�r. DIGIFORCE® bu e¤rileri hesaplar
ve grafiksel olarak ekran�nda gösterir. Herhangi bir ürüne ait böyle bir e¤-
ri haf�zada kaydedilir ve her zaman referans e¤ri olarak kullan�labilir. Daha
sonraki aßamalarda DIGIFORCE® üretime entegre edilerek üretim siste-
miyle tam senkronize as�l görevi olan denetlemeyi icra eder. DIGIFOR-
CE®, tamamen otomasyona dahil olman�n yan� s�ra manuel tezgahlarda da
kullan�m alan�na bulmaktad�r. TelKaTem SANAY� VE T�CARET
LTD. ÞT�.- www.telkatem.com.tr- (216) 363 57 01
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MERLIN GERIN YEPYEN� B�R SER�
SUNUYOR
Merlin Gerin Cee 17 Serisi, her bir kablonun ucu-
nu soymadan; vidas�z ve h�zl� ba¤lant� sa¤layan ; tor-
novida ve yan keski kullan�m�na ihtiyaç duymayan
bir sistem gelißtirdi. Bu özellik sadece Türkiye�de
de¤il Dünya�da da Merlin Gerin markas� ile üretilen
Endüstriyel Fiß ve Prizlerde yer almaktad�r. Bugün
itibar� ile pazarda h�zl� ba¤lant� ad� alt�nda sat�lan pek
çok üründe; ba¤lant�dan önce; kablo ucunu soyma
zorunlulu¤u bulunmaktad�r. Ancak Merlin Gerin
markal� ürünler bu konuda rakiplerine fark atarak;
ilk kez kablo ucunu soymadan, zamandan ve ißçilikden tasarruf edilmesini
sa¤layarak; ba¤lant� teknolojisinde devrim niteli¤inde bir ilke imza atm�ßt�r.
Hem IP 44 hem IP 67 koruma s�n�flar�nda yer alan; Düz Fißler, Uzatma Priz-
leri, Düz ve E¤ik Makine Prizleri için geçerlidir. Piyasan�n kabul gördü¤ü
kablolama aral�klar�nda; esnek (flex�ble, çok damarl� ) kablo kullan�m� ile
h�zl� ba¤lant� özelli¤inden kolayca yararlan�labilir. Merlin Gerin markal� En-
düstriyel Fiß-prizleri; rakiplerinden üstün k�lan bir di¤er önemli özelli¤i ise;
fonksiyonel kullan�m özelliklerinin yüksek olmas�d�r. 
SCHNEIDER ELECTRIC 
www.schneider-electric.com � Tel. (216) 468 88 81
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ATEMPO SES VE IÞIK 
S�STEMLER� 

�Ses ve Iß�k Sistemleri�
üzerine çal�ßan Atem-
po, Sheraton Otelinin
ses, �ß�kland�rma ve gö-
rüntü sistemlerini kur-
du. Sheraton Conventi-
on Center'da Salonun
en büyük özelli¤i 3 ayr�
salona dönüßebilmek-
tedir. Bölündü¤ünde
her salonda kendine

özgü seslendirme, �ß�kland�rma ve görüntü sistemleri mevcut-
tur.Ara bölümler kald�r�ld�¤�nda tam salon olarak tüm sistemler
birbirine entegre çal�ßabilmektedir. Tüm elektronik sistemler
AMX kontrol sistemi sayesinde uzaktan dokunmatik panel ile
kontrol edilebilmektedir. Projeksiyon ve perde sistemleri salonun
esteti¤ini bozmamas� amac�yla dokunmatik panel sayesinde uzak-
tan kontrolü yap�larak, motorlu sistem sayesinde tavana gizlene-
bilmektedir. Salonda profesyonel �ß�k sistemleri kullan�larak, her
amaca uygun düßünülmüßtür. Iß�k sistemlerinde kendini kan�tlam�ß
Eurovision da bile tercih edilmiß olan Dünyaca ünlü markalardan
ROBE'nin Hareketli robot sistemleri, ETC'nin profil spotlar� ve
kontrol masalar� kullan�lm�ßt�r. 3 Eylül 2005 tarihinde Sistem
kurulmaya baßlam�ß ve 15 Eylül�de faaliyete geçmißtir. ATEMPO,
www.atempo.com.tr Tel. (312) 466 82 00
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MAXELL DVD; YÜKSEK KAL�TE 
& MAKS�MUM PERFORMANS
Alan�nda dünya lideri olan ve kendi teknolojisini gelißtiren Maxell güç-
lü AR&GE çal�ßmalar�yla bilgi sakla-
ma ve video kayd� ihtiyaçlar�n�z için
sizlere yüksek kaliteli, geniß bir
ürün yelpazesi sunuyor. Maxell
DVD�ler; kay�tlar�n�z� en yüksek
h�zlarla, k�sa sürede ve hatas�z ola-
rak yapabilmenize imkan tan�yor.
Uzun arßivleme ömrüyle de en
önemli bilgilerinizin uzun y�llar bo-
yunca kalitesinde bir de¤ißiklik ol-
madan güvenle saklanmas�n� sa¤l�yor. Yüksek kaliteli Maxell DVD�le-
rin temelinde yer alan ve rakipleriyle aras�ndaki kalite fark�n� belirgin-
leßtiren baßl�ca önemli konular; yüzeyinin son derece pürüzsüz ve da-
yan�kl� olmas�n� sa¤layan High Stamper Technology"si, tozlanmalar-
dan koruyan ve dayan�kl�l�¤�n� artt�ran Anti-statik özelli¤i ve güneß �ß�-
¤�n�n sebep olaca¤� bozulmalar� engelleyecek "organic dye" katman�-
d�r. Maxell DVD-R ve +R�ler 4.5GB bilgi ve 120 dak. görüntü depo-
lama kapasitesine sahip olup 10�lu, 25�li ve 50�li paketleme seçenek-
leri mevcuttur. Ayr�ca daha yüksek kapasitede veri depolamaya ihti-
yaç duydu¤unuzda DVD+R Double Layer 8.5GB geniß haf�zas�yla ih-
tiyaçlar�n�z� karß�layacakt�r. ERSA ELEKTRON�K
www.ersa.com.tr � Tel. (212) 220 10 55
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SOLOMON USB GPRS MODEM
Solomon SCWI275u, Kablosuz (wireless) in-
ternet ba¤lant�s�n�n oldu¤u her yerde GSM ße-
bekesini kullanmadan internete ba¤lan�l�r. E-
mail alma ve gönderme, WEB�de sörf yapma
vb. ißlemler kusursuz olarak yap�labilir. USB
GPRS MODEM'in yaz�l�m arayüzünü kullana-
rak, ilgili menüden gelen SMS'leri görebilir, SMS
alabilir ve SMS gönderebilirsiniz. USB girißi ile

kolayl�kla notebook veya PC�ye tak�larak, GSM ßebekesi üzerinden in-
ternet'e ba¤lan�r. USB girißi sayesinde, GPRS modem kartlara göre kul-
lan�m� daha kolayd�r. Yaz�l�m� hem evinizdeki bilgisayara hem de note-
book'a kurdu¤unuzda, her iki yerden ißlemlerinizi rahatl�kla yapabilirsi-
niz. SOLOMON marka ürünlerimiz, ara kablosu sayesinde de yüksek
hareket kabiliyetine sahiptir. Tren, metro ve araç içinde kolay ve kesin-
tisiz internet ba¤lant�s� sa¤lar. Kusursuz ba¤lant�s� sayesinde ißlemlerini-
zi kolayl�kla gerçekleßtirebilirsiniz.  GSM Þebekesinin kapsama alan�nda
ve kablosuz internet ba¤lant�s�n�n oldu¤u yerlerde bu imkandan yarar-
lanmak sizin elinizde. Yurtd�ß� seyahatlerinizde, çift dual band (GSM
850/1900 ve 900/1800) özelli¤i ile dünyan�n bir çok ülkesinde (Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika) kesintisiz hizmet sa¤lar. Þu anda kampanyal�
olarak sat�ß� gerçekleßen ürünlerimizin, 3 ay bedava internet ba¤lant�s�n�
da TELS�M ißbirli¤i ile müßterilerimize sunuyoruz.
MICRODIS TURKIYE www.microdis.net � Tel (312) 205 20 00
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M�KROMODÜL 
ELEKTRON�K DEVRE MODÜLLER� 
Mikromodül elektronik devre modüllerinden olußan yeni nesil sistem tasa-
r�m yöntemidir. Mikromodül�ün haz�r fonksiyonel devreleri tasar�mc�y� bir-
çok yükten kurtarmay� amaçlar. Proje üzerinde çal�ßan bir mühendis bu
modülleri kullanarak yapaca¤� tasar�mlarda yaz�l�ma ve sistemin geneline da-
ha fazla zaman ay�rabilir. Mikromodül ilk olarak temel devreleri modüller
halinde sunarak yola ç�km�ßt�r. Bunlar herkesin bildi¤i; display, sinyal dönüß-
türücü, motor sürücü, tuß tak�m� vs. tarz�nda mikrodenetleyici çevre birim-
leridir. Temel modüller ile amaç tasar�mc�n�n çizim, bask�, montaj gibi ayr�n-
t�larda zaman kaybetmesini önleyip proje sürecini h�zlan-
d�rmakt�r. Robotik ve otomasyon gibi uygulamalarda
ad�m ad�m gelißtirme yönteminin kullan�labilmesi ve tasa-
r�m sürecinde olußabilecek hatalar�n lokalize edilmesini
sa¤lamas� modüler sistemin avantajlar�ndan baz�lar�d�r.
Mikromodül özel modülleri sayesinde bir gelißtirme seti
olman�n ötesine geçmiß ve tamamen endüstriyel çözüm-
lere yönelik modüller olußturmaya baßlam�ßt�r. Bunlar
daha çok üzerinde kendi mikroißlemcisi olan ak�ll�
modüllerdir. Mikromodül bu özel modüller ile özellikle
yerli makine üreticilerinin elektronik konusunda yetersiz
kald�klar� yerlerde devreye girmektedir. 
YD YAZILIM www.mikromodul.com � Tel (312) 2101764
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SUTAÞ EM�C� ÜFLEY�C� KOMPRESÖR 
Emici, üfleyici kompresör sayesinde elektronik
cihazlar�n�z uzun yaßamas�n� sa¤layabilirsiniz.
Emici üfleyici kompresörler, bilgisayarlar�n, me-
kanik ve elektronik yaz�c�lar�n, fotokopi makine-
lerinin, yazar kasalar�n, elektronik para sayma
makinelerinin, TV, video, audio cihazlar�n�n, ge-
nel maksatl� elektrik panolar�n�n etkili olarak ve
bulundu¤u ortam� kirletmeden temizlenmesin-
de kullan�lan; ça¤daß, emici ve üfleyici temizleme kompresörüdür. Komp-
resörün üfleme k�sm�ndaki hortum vas�tas� ile cihaz�n tozlu k�s�mlar�na taz-
yikli hava tatbik edilir. Kompresörün emme k�sm� cihaz�n tozlu k�s�mlar�na
tutularak ißlemi tamamlan�r. Sadece SUTAÞ temizleme kompresörünün sa-
hip oldu¤u bu sistem sayesinde her türlü büro makineleriniz bulundu¤u ye-
ri kirletmeden temizlenmiß olur. SUTAÞ temizleme kompresörü, yüksek
emiß gücü sa¤layan çift kademe santrifüj fan grubu, çift rulman kullanarak ve
hassas elektronik balans al�narak sa¤lanan düßük vibrasyon miktar�, uzun ya-
tak ömrü, üretim içi yüzde 100 kalite kontrol ile sa¤lanan güvenlik, ayr�ca
yüksek vas�fl� F s�n�f� elektrik izolasyonu ile artan güvenirlik ve uzun kullan�m
ömrü özelliklerine sahiptir. 
NEC�P B�LG�SAYAR
www.necipbilgisayar.com  � Tel (312) 309 68 92
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PENTAX Optio S6 
� Sesli 640*480 video çekim olana¤� � 30 fps (DIVX-Mpeg4) 
� Üç seçenekli �ß�k ölçüm sistemi

(Spot, Orta a¤�rl�kl�, Çok parçal�) 
� 36 bit'lik renk derinli¤i sayesinde

üstün kalitede çekimler 
� 6 Mega Piksel (1/2,5 CCD) 
� SMC PENTAX 3x zoom objektif.

(37-112,5 mm zoom'a eßde¤er) 
� 4x dijital zoom 
� 23MB Dahili Haf�za + SD (Secure Digital) Haf�za Kart� 
� JPEG (Exif 2.2), DCF, DPOF 
� Otomatik netlik, otomatik pozlama, otomatik flaß 
� Ses kay�t özelli¤i � WAV mono 
� Çok keskin ve parlak 2,5" TFT Renkli Likid Kristal (LCD) ekran 
� Kendi kendine çekim (self timer) olana¤� 
� PC ve MAC ile sorunsuz USB ba¤lant�s� 
� LiIon D-Li8 
� 85,5x53,5,5x19 mm 
� 100 gr (Pil ve Kart Hariç)
BÜKEY FOTOÚRAFÇILIK
www.orhanbukey.com.tr � Tel (212) 293 77 17
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H�z için yeni formül 
Siemens Step7 ile programlanabilen
dünyan�n en h�zl� PLC' si
Performans: Çok h�zl� ißleme ve dön-
gü zaman� - ms baß�na 50.000 komuta
varan komut ißleme h�z�
Tasar�m: Bilinen ve kabul gören dizayn - Siemens S7 300 ile donan�m
uyumlu
Standart Bus Sistem: Standart bus sistemi sayesinde VIPA ve Si-
emens birarada kullanabilme olana¤�
SPEED7 Bus Sistem: SPEED Bus çok h�zl� uygulamalar için tasarlan-
m�ßt�r. AI, DI, CP kartlar� gibi özel tasarlanm�ß, yüksek performans VI-
PA modülleri kullanabilme
Arayüzler: Standart Ethernet, MPI ve Profibus DP-Master, Opsiyonel
PtP seri RS 485 arayüz, entegre CP 343 Ethernet
Standart MMC Kart: MMC kart ile yedekleme, program depolama-
s�, veri depolamas� ve CPU çal�ßmas� için kullan�labilme (CPU çal�ßmas�
için MMC kullanmak ßart degildir.)
Haf�za Yönetimi: MCC kart kullanarak, CPU' nun çal�ßma haf�zas�n�
donan�m� de¤ißtirmeden 16 Mbyte' a kadar yükseltmek mümkündür. 
Stok Maliyeti: SPEED7 teknolojisini kullanarak çok say�da CPU tipini
stokta tutmak yerine, tip say�s�n� 1 veya 2' ye düßürme olana¤� 
Bulunabilirlik: SPEED7 dünya çap�nda ulaß�labilir bir üründür. Dünya
çap�nda 40' tan fazla '' VIPA Branch Office'', müßterilerine servis ve tek-
nik destek sa¤lamaktad�r.
Step7, S7 300 SIEMENS AG' nin tescilli markalar�d�r.
ROBOS�STEM ELEKTRON�K
www.robosistem.com � Tel. (212) 671 00 07
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E-QUIZ �LE SINAVLAR ARTIK 
EÚLENCEL�

Bugün art�k e¤itim kurumlar�, teknolojinin sa¤lad�-
¤� kolayl�klar sayesinde çok daha rahat ve etkin
hizmet verebiliyor. E-Quiz ad� verilen sistemle za-
mandan ve ka¤�ttan tasarruf ederek gerçek za-
manl� sonuçlara ulaßmak mümkün. Tek el panel-
lerinden olußan bu sistem, e¤itim kurumlar�nda
oylama ve s�nav amaçl� olarak kullan�l�yor. �steni-
len ö¤renci say�s�na göre olußturulan sistem saye-
sinde her ö¤renci kendi fikrini rahatl�kla dile geti-

rebiliyor. Özellikle küçük gruplar üzerinde yap�lan eß de¤erli araßt�rmalar ve
testlerde E-Quiz büyük baßar� sa¤l�yor. Kablosuz ve interaktif bir iletißim
ortam� sa¤layan sistem, okullara ve dershanelere, teknolojinin getirdi¤i uy-
gun maliyetli çözümleri sunuyor. Sistem sadece ö¤renci terminalleri, ö¤ret-
men yönetim terminali, ö¤retmen yönetim yaz�l�m� ve al�c�dan olußuyor.
Ayr�ca bir bilgisayar ve gösterimler için projeksiyon cihaz� veya televizyon
bulundurmak, E-Quiz�den yararlanmak için yeterli. Ekrana gelen sesli ve gö-
rüntülü sorular ö¤retmen taraf�ndan elindeki kumanda ile yönetiliyor. Ö¤-
renciler ellerinde bulunan terminalle soruya ilißkin seçeneklerden birini tuß-
layarak cevab�n� veya fikrini bildiriyorlar. Süre bitiminde ise de¤erlendirme
sonuçlar� istatistiksel olarak izlenebiliyor.
TÜMSAÞ TEKNOLOJ�K ENDÜSTR�YEL B�LG�SAYAR
ÜRÜNLER�- www.tumsas.com.tr � Tel (216) 571 87 87
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V�ZYON S�MULTANE
Vizyon Simultane; kongre, seminer, konfe-
rans, fuar vb. organizasyonlarda, kurulußun
bulundu¤u sektörün özelliklerini ve sektör
içindeki konumunu dikkate alarak, kurum ve
ürünün imaj�na uygun, ürün için yürütülen
di¤er tan�t�m çal�ßmalar�yla uyumlu tasar�mlar yapar. 
Simultane Tercüme  
Tercüman�n teknik donan�ml� olan (mikrofon, tercüme ünitesi, ve tercüme
kulakl�¤�) bir tercüme kabininde konußmac�n�n söylediklerini ayn� anda
hedef dile tercüme ederek mikrofon ile dinleyicilere aktarmas� ßeklinde
gerçekleßir. 
Simultane Çeviri sistemi  
o Tercüman Kabini, 
o Tercüman Ünitesi,
o Radyatör
o Kulakl�k�tan olußur.
Vizyon Sistem Ltd.Þti. www.vizyonsistem.com.tr � (212) 213 32 16
Ücretsiz bilgi istek No: 34 www.elektronikvadisi.net�te

Petkot® 500S
Petkot® 500S, PETAÞ bünyesinde çal�ßan
teknik kadro taraf�ndan dizayn edilip geliß-
tirilmiß bir elektrocerrahi cihaz�d�r. Hafif-
li¤i, boyutlar�n�n küçüklü¤ü, üstün özellik-
leri ve kalitesi ile geniß bir kullan�m alan�-

na sahiptir. Petkot® 500S, kullan�c� güvenli¤i sa¤lanacak ßekilde tasarlan-
m�ßt�r. Cihaz, mikroißlemci denetimli olup, her aç�ld�¤�nda kendini test
etmesi ve herhangi bir problem durumunda kullan�c�y� LCD ekranda
Türkçe bir mesajla ve sesle uyarmas� bak�m�ndan etkili emniyet sistem-
leri ile donat�lm�ßt�r. Ön panoda bulunan mesaj penceresi (LCD) saye-
sinde kullan�m� oldukça kolayd�r. Kullan�c� mesaj penceresindeki mesaj-
larla sürekli yönlendirilerek, aksesuarlardan ve kullan�mdan gelebilecek
hatalar en aza indirgenmißtir. Petkot® 500S cihaz�, T-CUT özelli¤i ile tur
ameliyatlar� gibi sulu ortamlarda gerçekleßtirilmesi gereken operasyon-
larda da kullan�labilir. Ayr�ca Petkot® 500S cihaz�nda, ayn� anda ol-
mamak ßart�yla, monopolar ve bipolar birlikte seçilebilir.
PETAÞ, www.petas.com.tr � (312) 213 78 50
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Gap Filler 3500S35
Elektronik devrelerinizde olußan �s�l problemleriniz için çözümler sunan
Bergquist Firmas�'ndan yeni bir ürün;
Gap Filler 3500S35. 
� Termal iletkenlik: 3.6 W/m-K 
� Yay�l�m� kolaylaßt�ran Thixotropik yap� 
� Depolamay� kolaylaßt�ran iki ayr� formülasyon
� K�r�lgan ve düßük stres uygulamalar�nda

Ultra-uyumlu 
Aktif Neser www.aktif-neser.com
Tel: (216) 4562072 
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SES KAYIT ÇÖZÜMÜ
Smartlog ses kay�t çözümü merkezi Hollan-
da'da kurulu Cybertech N.V. firmas�n�n ge-

lißtirmiß oldu¤u üstün teknolojiyi kullanmaktad�r. 1985 'de kurulan Cyber-
tech N.V Telekom Endüstrisi'ne ihtiyaca özel çözümler gelißtirmektedir.
Smartlog ses kay�t sistemleri yüze yak�n noktada 2002 y�l�ndan bu yana kul-
lan�lmaktad�r. Özellikle küçük ve orta ölçekli ißletmeler taraf�ndan tercih
edilen Smartlog, az kanal ihtiyac� olan finans kurulußlar� taraf�ndan da kulla-
n�m kolayl�¤� ve üstün arama kriterleri sa¤lama özelli¤i ile tercih edilmekte-
dir. 4 kanaldan baßlay�p 32 kanala kadar büyüyebilen Smartlog ve 8 kanal-
dan baßlay�p 120 kanala kadar büyüyebilen SmartlogPro, kurulumu, kullan�-
m� ve bak�m� son derece kolay profesyonel bir sistemdir. Herhangi bir ek
kablolama veya DAC (dijital-analog çevirici) kullan�m� gerektirmeden digital
setler kay�t edilebilir. Sisteme LAN ortam�nda sadece Internet Explorer kul-
lanarak, kullan�c� ad� ve ßifre yazararak her yerden erißilebilir. 3-D B�L�Þ�M
TEKNOLOJ�LER� � (216) 522 98 98 � www.3-d.com.tr 
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KAM 500 ve µKAM 500
KAM-500 ve µKAM-500 ileri sinyal topla-
ma, PCM ßifreleme, entegre veri kayd� ve
çoklu ç�k�ß tiplerini (PCM, DAC ve di¤erle-
ri) destekleyen sadece bir modül veya mas-
ter/slave ßeklinde olan, son derece esnek
ve yüksek performansl� veri toplama sis-
temleridir. KAM sistemleri strain gage,
thermocouple, veri buslar� (ARINC-

429/MIL-STD-1553/RS-232), swithes, bas�nç ve ses gibi çeßitli kaynaklar-
dan veri toplar ve ißler. Kay�t veya iletim için çoklu ba¤�ms�z seri PCM
ak�mlar�, IRIG-106 ya tam olarak uyumlu olan benzersiz format yap�s� ile
eß zamanl� bir ßekilde sa¤lanabilir. ACRA CONTROL LTD �
www.acracontrol.com � 353 1 295 1264
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Bmc Sanayi
http://www.bmc.com.tr  
Coßkunöz
http://www.coskunoz.com.tr
Esdaß
http://www.esdas.com
Eta Elektronik
http://www.eta.int.com
E.T.C.
http://www.etcusa.com 
Fnss
http://www.fnss.com
Gate Elektronik
http://www.gateelektronik.com.tr
Girsan
http://www.girsan.com 
Havelsan
http://www.havelsan.com.tr
Havelsan Tekno. Radar
http://www.ttr.com.tr
Hema Endüstri
http://www.hemaendustri.com.tr 
Hema D�ßli
http://www.hema.com.tr  
Hipak
http://www.hipak.com.tr
H�sar Çelik
http://www.hisarcelik.com
�brah�m Örs
http://www.ibrahimors.com.tr
�ßbir Elektr�k
http://www.isbirelektrik.com.tr
Kalekal�p
http://www.kalekalip.com.tr
Koluman
http://www.koluman.com.tr 
Kosgeb
http://www.kosgeb.gov.tr
Likom
http://www.likom.com.tr 
Logo  Yaz�l�m
http://www.lbs.com.tr 
Mercedes-Benz Turk
http://www.mercedes-benz.com
Mes Mak1na
http://www.mesaluminium.com
Meteksan
http://www.meteksan.com.tr 
Mib
http://www.mib.org.tr 
Mikes
http://www.mikes.com.tr
Milsoft
http://www.milsoft.com.tr 
Mkek
http://www.mkek.gov.tr
Mtu-Tr
http://www.mtu.com.tr
Netaß
http://www.netas.com.tr
Nurol Makina
http://www.nurolmakina.com.tr
Otokar
http://www.otokar.com.tr 
Öztiryakiker
http://www.oztiryakiler.com.tr 
Parsan
http://www.parsan.com
Petlas
http://www.abdulkadirozcan.com.tr 
Roketsan
http://www.roketsan.com.tr 
Sars�lmaz
http://www.sarsilmaz.com.tr 
Savronik
http://www.savronik.com.tr
Sedef Gemi
http://www.kalkavan.shipyard.com 
S�emens
http://www.siemens.com.tr 

Microdis Elektronik 
www.microdis.com
(312) 205 20 00

Özdisan Elektronik
www.ozdisan.com
Perform Elektronik
www.performelektronik.com
Ser Elektronik & Elektrik
www.serelektronik.com.tr
(312) 309 25 88

Y�ld�r�m Elektronik 
www.yildirimelektronik.com
Klemsan Elektrik Elektronik 
www.klemsan.com.tr
EMPA Elektronik ve Bilgi Teknolojileri
www.empa.com

web rehberi web rehberi

M�CROD�S ELEKTRON�K
Do¤u Avrupa�da 14 merkezde hizmet ve-
ren Microdis Elektronik, 2000 y�l�ndan iti-
baren Türkiye�de de faaliyet gösteriyor.
Microdis Elektronik, elektronik malzeme
ve yüksek teknoloji ürün tedarikçisi ola-
rak güçlü ve geniß tedarik a¤� ile müßteri-
lerine 400.000'in üzerinde ürünü, kaliteli
hizmet anlay�ß� ile sunuyor. Her türlü
elektronik yar� iletkenler, pasif ve elektro-
mekanik malzemeler ile GSM/GPRS, RF-
ID ürünleri, LCD, Bluetooth modülleri, el
terminalleri, endüstriyel PC ve kartlar bel-
li baßl� ürünleri aras�nda bulunuyor. Her
türlü elektronik yedek parça ihtiyac� olan
kurulußlar için, hardware ihtiyaçlar�n kar-
ß�lanmas�nda do¤ru adres olmak için çal�-
ßan Microdis, Avrupa�da 14 merkezde bu-
lunan sat�ß noktas� ile müßterilerine her
zaman uygun fiyat sunuyor. Müßteriler,
araç takip sistemi ile filolar, araçlar; yer,
zaman ve h�z gibi birçok bilgiye "SMART
TRACKING " sistemi sayesinde an�nda ve
kolayca ö¤renebiliyor. Toplu SMS hizmeti
ile kurumsal müßterilerin, SMS ile kendi
müßterilerine ulaßmalar�nda arac�l�k da ya-
p�yor. Hedef Kitlesi; Elektronik üretim ya-
pan firmalar ve Endüstriyel üretim yapan
firmalara toplu veya özel malzemeler,
Otomotiv yan sanayi imalatç�lar�na kablo,
konnektör ve röleler, AR-GE laboratuar-
lar� minimum malzeme siparißleri, RFID
Proje yapmak ve dan�ßmanl�k almak iste-
yenlere, �thalat ile u¤raßmak istemeyenle-
re kap� teslimi ürünler sunuyor.
MICRODIS TURKIYE
MICRODIS Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti.
13. Cadde No:10 Beysukent 06530
ANKARA / TURKEY
Tel:    +90 312 205 20 00 
Faks: +90 312 205 20 07 
www.microdis.net   www.micodis.com 
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Ak�ll� Bina Sistemleri
Vizyon Güvenlik
www.vizyonguvenlik.com
RTM Elektronik 
www.rtmelektronik.com.tr
Digi Platform
www.digi-platform.com
AEE Bina Otomasyon
www.aee.com.tr
Bar�ß Teknolojik Tesisat Sistemleri
www.barismuhendislik.com
Compa Bilißim
www.honeyhome.com
C.B.K. SOFT Yaz�l�m 
www.cbksoft.com
Optimus Elektronik 
www.optimus.gen.tr

Bilgisayar&Elektronik Malzeme
Mobilsoft
www.mobilsoft.com.tr
�timat Bilgisayar
www.itimatbilgisayar.com.tr
EL�KASU Bilißim Çözümleri 
www.elikasu.com.tr
Necip Bilgisayar 
www.necipbilgisayar.com
(312) 309 68 92

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

Dijital Foto¤rafç�l�k
Bükey Foto¤rafç�l�k
www.orhanbukey.com.tr
Ersa �thalat 
www.ersa.com.tr
Tripod Foto¤rafç�l�k
www.tripodfoto.com

Elektromekanik
Eymir Mühendislik 
www.eymir.com.tr 
Leroy Somer Elektromekanik
www.leroysomer.com.tr

Elektronik Kontrol 
DEKOB Teknoloji Mühendislik 
www.apsis.com.tr
TEG
www.teg.com.tr
Teko Teknik 
www.egiten.com

Elektrik & Elektronik Malzeme
Özkul Elektronik
www.dilektronik.com
Karizma Elektronik
www.karizmaelektronik.com
GATE Elektronik
www.gateelektronik.com.tr
Aksoy Ltd 
www.aksoymakine.com
Elekro AS Elektrik Elektronik 
www.elektroas.com.tr
Elektra Elektronik
www.elektra.com.tr
EP-CO Elektronik 
www.epcoelektronik.com
Gema Elektronik 
www.gemaelektronik.com.tr
Medel Elektronik Elektrik
www.medelelektronik.com
Megasan Elektronik.
www.megasan.com

Aktif Neser Elektronik
www.aktif-neser.com
(216) 4562072

Alfa Elektronik 
www.al-fa.com.tr
(216 472 83 17)

Elektronik Endüstriyel Otomasyon
Asl� Otomasyon ve Elektronik 
www.asliotomasyon.com
Bilkon Bilgisayar ve Kontrol Sist. 
www.bilkon-control.com.tr
Mikrobilgisayar Elektronik Kontrol
www.meko.com.tr
Akda¤ Endüstriyel Otomasyon ve
Mühendislik
www.akdagmuh.com
(212) 243 40 07
A ve A Endüstriyel Teknoloji 
Ürünleri Makine 
www.aaetum.com.tr
AB Rotech Esnek Otomasyon
Çözümleri
www.abrotech.com.tr
TDG Endüstriyel Çözümler
www.tdg.com.tr 
Tümer Mühendislik �th. �hr.
.San. Ve Tic. Ltd. Þti.
www.tumer.com 
ABB Elektrik Sanayi
www.abb.com.tr
Sistek Elektronik Sistemleri
www.sistekelektronik.com
Baumüller 
www.baumueller.com.tr
Yorum Otomasyon
www.yorum-automation.com
Baykon Endüstriyel Kontrol Sistemleri
www.baykon.com
Deka Elektronik
www.dekaelectronic.com
Bosch Rexroth Otomasyon 
www.boschrexroth.com.tr
ACS Elektrik Elektronik 
www.acsotomasyon.com
Deltec Elektrik
info@deltec.com.tr
Meko Mikrobilgisayar
www.meko.com.tr
Ena Mühendislik 
www.ena.com.tr 
EAS Elektronik ve Sanayi 
www.eas-tr.com
Robosistem Elektronik 
www.robosistem.com

Güç ve Enerji Sistemleri
C�rcutor Grup
www.circutor.com
EAE Elektronik 
www.eae.com.tr
Y�ld�r�m Elektrik Cihazlar�
www.yildirimelektrik.com.tr
Aktif Mühendislik 
www.aktifmuhendislik.com.tr
EKA Elektronik Kontrol Aletleri 
www.eka.com.tr

ENERS�S Enerji Sistemleri 
www.enersis.com.tr
Zorlu O&M Enerji Tesisleri
www.zorluom.com 
Artronic 
www.artronic.com.tr
Verikon Elektronik Kontrol
www.verikon.com.tr

Güvenlik sistemleri
Agora Güvenlik
www.agoraguvenlik.com
Ege Elektronik Lab. 
www.eel.com.tr
Cnm Güvenlik Sistemleri
www.cnm.com.tr
E&R Elektronik Güvenlik Sistemleri 
www.er-elektronik.com
Ege Elektronik Lab. 
www.eel.com.tr
Universal Elektronik Teknoloji 
www.universalelk.com
Videofon
www.videofon.com.tr
ASLAN Elektronik & Güvenlik Sistemleri
www.aslanguvenlik.com
Digital Elektronik Güvenlik 
www.digitalelektronik.com.tr
Asol Güvenlik Sistemleri
www.asolguvenlik.com
EEC Elektronik Cihazlar 
www.eec.com.tr
Elektromaks Güvenlik
www.elektromaks.com.tr

Jeneratör üretimi
Genpower Jeneratör 
www.genpower.com.tr 
P�nar Makina 
www.genpower.com.tr

Kabin �klimleme Sistemleri
EAE Elektroteknik
www.ekabin.com

Kablo
Yap�taß Yap� 
www.yapitaskablo.com
2M Kablo
www.2mkab.com
Bimed Kablo Elemanlar� 
www.bimed.com.tr
Devin Kablo 
www.klaskablo.com.tr
ERSE Kablo
www.ersekablo.com.tr
ETK Kablo
www.etkkablo.com
HES Kablo
www.hes.com.tr
Kabel Kablo 
www.kabel.com.tr
Surtel Kablo 
www.surtel.com.tr
Tümka Kablo 
www.tumka.com.tr

Kablosuz Otomasyon
Komes Komünikasyon 
http://www.komes.com.tr 
UKS Elektronik 
www.uks.com.tr

Kesintisiz Güç Kayna¤�
Kaynak Elek.
www.kemsan.com.tr
Enel Enerji  
www.enel.com.tr

Inform  Elektronik
www.inform.com.tr
EGES Elektrik 
www.eges.com.tr
Servo-Matik Elektronik 
www.servomatik.com

Kontrol Sistemleri
Otkonsaß Otomatik Kontrol Sistemleri
www.otkonsas.com

Medikal Elektronik
Teknomar
www.teknomar.com
Endoskopi 
www.wolfendoskopi.com
Fame-Med Medikal 
www.famemed.com.tr 
AMS T�bbi Cihaz 
www.ams.com.tr
Kardiosis Kardiolojik Tan� Sistemleri 
www.tepa.com.tr 
PCK
www.pck.com.tr
Ay Tasar�m 
www.aytasarim.com 
Labor �ldam
www.laborildam.com

Otomasyon Kontrol
ABB Elektrik 
www.tr.abb.com
ABC Cedetaß Otomasyon
www.abccedetas.com.tr
Erßen Otomasyon 
www.ersenotomasyon.com

Pano-Kabinler-kutular
Doruk Elektrik
www.dorukelektrik.com.tr
Rittal Pano Sistemleri 
www.rittal.com.tr
Tempa Pano
www.tempa.com.tr

Profesyonel Ses-Iß�k Sistemleri
Atempo Elektronik
www.atempo.com.tr
Atsan Elektronik 
www.atsanelektronik.com
Bojidar Elektronik 
www.bojidar.com.tr
Burla Makine
www.burla.com
Bor Müzik 
www.bormuzik.com.tr
Diyavizyon
www.diyavizyon.com

Ertekin Elektronik
www.ertekin.com.tr
HIGHSOUND 
www.highsound.com
Mikado Müzik-Ses-Iß�k
www.mikado.com.tr
Özmeta Elektronik 
www.westsound.com.tr
�letim Elektrik
www.riolighting.com
Radyopanç Elek
www.radyopanc.com.tr
ZER Elektron�k
www.zerelektronik.com.tr 
Servo Elektronik
sdurukan@servo.com.tr
Sinefon Elektronik
www.hoparlorsanayi.com

Regulatör �malat�
Delta Elektrik 
www.deltaregulator.com

Simultane Sistemleri
V�zyon Simultane 
www.vizyonsistem.com.tr

Telekominikasyon Ürünleri
Saroz 
www.saroz.com.tr
UDEA
www.udea.com.tr 
DEKA Digital
www.dekadigital.com
ESEN Elektrik Elektronik 
www.esenelektrik.com 

Anel Grup Þirketleri
www.anel.com.tr
(216) 528 5000

Transformatör �malat�
Eta Transformatör
www.etatransformator.com

Uydu TV 
Dinçay Elektronik
www.dincay.com.tr
B�çak Elektrik 
www.bicak.com.tr
Ferhat Elektronik
www.ferhat.com.tr

TEST VE ÖLÇÜ ALETLER�
Key Kalite
www.keykalite.com

SAVUNMA SANAY�
Aksa Makina
http://www.aksa.com.tr
Alp Havacilik
http://www.alp.com.tr 
Aneltech
http://www.anel.com.tr 
Aselsan
http://www.aselsan.com.tr
Ayd�n Yaz�l�m
http://www.ayesas.com
Asil Çelik
http://www.asilcelik.com.tr  
Bar�ß Elektrik
http://www.barmek.com.tr

ANEL GRUP
Anel Grup� un web sitesinde, grubun bün-
yesinde bulunan ßirketler ve bu ßirketlerin
farkl� alanlarda yapt�¤� tüm ißler hakk�nda bil-
giye ulaßabilirsiniz. Telekomünikasyon tek-
nolojilerinden, elektrik proje & taahhüt ißle-
rine, taßeron üretim deste¤inden, mühen-
dislik ve mümessillik ißlerine� vb çal�ßt�¤�
her alanda ileriye gitmeyi hedefleyen ve bu-
lundu¤u yere de¤er katan ANEL Grup ile il-
gili ayr�nt�l� bilgiye bu siteden ulaßabilirsiniz.

Adres : 1. Esenßehir, Atatürk Cad. No: 4,
34775 Dudullu / �STANBUL
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S�emens  Bus�ness
http://www.sbs.com.tr 
Selex Komünikasyon
http://www.selex-comms.com.tr 
Stm
http://www.stm.com.tr
Tai
http://www.tai.com.tr
Tei
http://www.tei.com.tr 
Tisaß
http://www.trabzonsilah.com 
Tüb�tak-Mam
http://www.mam.gov.tr  
Tübitak-Uekae
http://www.uekae.tubitak.gov.tr 
Vestel Savunma
http://www.vestel.com.tr 
Yaltes
http://www.yaltes.com.tr 
Yonca-Onuk
http://www.yonca-onuk.com 
Aksen  Metal
http://www.aksenmetal.com 
Canovate
http://www.canovate.com 
Delta  Havac�l�k
http://www.deltatrade.com 
Dema
http://www.demashoe.co
Eas
http://www.eas.com.tr 
Global Teknik
http://www.globalteknik.com.tr 
Güvenli Yaßam
http://www.guvenliyasam.com 
Idc
http://www.idc-defence.com 

Inta
http://www.spaceturk.com.tr 
Karel
http://www.karel.com.tr 
Mng Savsan
http://www.mngsavsan.com.tr
Tibet Makina
http://www.tibetmakina.com 
Yakupo¤lu
http://www.yakupoglu.com.tr 
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Yang�n Alg�lama Sistemleri

Yestaß Güvenlik 
www.yestas.com.tr

Mavili Elektronik 
www.maviligard.com.tr

Global Teknoloji
www.globaltek.com.tr

Delron Elektronik 
www.delron.com.tr

web rehberi



XP POWER SUPPLY 
240 Sayfa

- AC / DC CONVERTERS
- DC / DC CONVERTERS

www.xpower.com

API DELEVAN
162 Sayfa

- RF INDUCTORS
- POWER INDUCTORS
- EMI SUPPERSSORS
- RFI SUPPERSSORS
- TRANSFORMERS

www.delevan.com
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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 almak ve Elektronik Vadisi dergisine reklam
vermek için  0312 417 76 53 veya  0216 345 78 31 no.lu telefonlar� arayabilirsiniz.

www.elektronikvadisi.net�te 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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