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İÇİNDEKİLER

Değerli İş Ortaklarımız,

Mayıs ayında okuyucularımızla ilk defa bu-
luşmanın heyecanını yaşıyoruz. 

Megasan olarak 1997 yılında başladığımız 
serüvene, uluslararası distribütör vizyo-
nuyla devam ediyoruz. Elektronik malzeme 
sektöründe sağladığımız ürün, hizmet, satış 
öncesi ve sonrası mühendislik hizmetleriyle 
iş ortaklarımıza değer katan bir şirket olmak 
hedefiyle çalışıyoruz. 

Süreçlerimizin çoğunun dijitalleştiği dünyamızda, iş ortakları-
mıza dokunduğumuz iletişim kanallarının farklılaşması gerek-
tiğine kanaat getirdik. Bu farklılığa; yenilikçi, istikrarlı ve heye-
can dolu bir ruh ile hayat bulacak bültenimizle olanak sağlamak 
istedik. 

Bültenimizde Megasan’ın kurumsal haberlerini eğlenceli bir şe-
kilde sunarken elektronik endüstrisi hakkında tüm Dünya’dan 
haberlerle içeriklerimize renk katacağız. 

Sizlerin beğenisine aylık sunmayı planladığımız bültenimiz, 
doğaya karşı tutumumuz nedeniyle sadece dijital olarak yayın 
hayatına devam edecek. Web sitemiz üzerinden tüm okuyucula-
rımızla bültenimizi paylaşacağız. 

Bu bültenin hayat bulması için emek veren başta bülten ekibi 
üyeleri olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ede-
rim. 

Bir sonraki sayımızda heyecan verici haberlerle karşınızda ol-
mak dileğiyle.

Saygı ve sevgilerimle,

Mahmut Berat CESUR
Genel Müdür
Megasan Elk. Tic. ve San. A.Ş.
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Circuit, Megasan A.Ş. tarafından 
hazırlanmaktadır. Yerel ve süreli 
olarak ayda bir yayınlanır. Yayın-
lanan yazı, haber ve fotoğrafları 
tamamen veya kısmen dahi olsa 
izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. 
Yayınlanan köşe yazılarındaki fikir 
ve görüşler, röportajlar ve ilanların 
sorumluluğu hukuken sahiplerine 
aittir. Megasan Bülten basın ve 
meslek ilkelerine uymayı kabul ve 
taahhüt eder.
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• CAVİT SAVAŞ

Elektronik dünyasında de-
ğişen ve gelişen varyas-
yonlara çözüm ortağınız 

olarak yanınızda yer aldığımız 
şu günlerde pasif ve aktif kom-
ponentler konusunda alanında 
öncü olma ruhunu koruyan bir-
çok üretici firma ile distibütörlük 
seviyesinde işbirliği yürütmek-
teyiz. Bunlardan bir tanesi de 
2019 yılında da distribütörlüğü-
nü sürdürdüğümüz MORNSUN 
firmasıdır. MORNSUN manye-
tik izolasyon teknolojisi ve ürün 
araştırma ve uygulamalarında 
uzmanlaşmış; UL, CE, CSA, CB 
ve DoE VI Seviye sertifikalara 

sahip AC / DC dönüştürücü, DC 
/ DC dönüştürücü, adaptör, izo-
lasyon verici, IGBT sürücüsü ve 
LED sürücüsü gibi yüksek kalite-
li ürünler üretmektedir. 

Ar-Ge’ye verdiği önemle bilinen 
MORNSUN kapalı anahtarlama 
güç kaynaklarına bir yenisini ek-
leyerek farkını bir kez daha orta-
ya koymuştur: 35W, 50W, 75W, 
100W, 150W, 200W ve 350W gü-
cüne sahip LM serisi. 

LM serisi kapalı anahtarlamalı 
güç kaynakları Meanwell LRS se-
risine muadil olarak endüstriyel 
kontrol, endüstriyel otomasyon 
makineleri, akıllı güvenlik, akıl-
lı şebeke, IoT, mekanik ve elekt-
rikli ekipman, elektronik aletler, 
akıllı bina ve ev aletleri gibi çok 

çeşitli uygulamalar için idealdir. 
LM tek çıkış serisi 5V, 12V, 15V, 
24V, 36V ve 48V çıkış voltajları-
nı taşıken; LM çoklu çıkış serisi 
5V, ± 12V, ± 15V, 24V, 36V ve 
48V çıkış voltajlarını taşır. Koru-
malar arasında kısa devre, aşırı 
akım, aşırı gerilim bulunur. Tüm 
modeller IEC62368, UL62368, 
EN62368 ve GB4943 standartla-
rına uygundur.

Ürünün Avantajları: 

1) Çoklu Çıkışlar 

n Tek çıkış: LM35 / 50 / 75 / 100 
/ 150 / 200 / 350- xxBxx (tek çıkış 
için B) 

n Çift çıkış: LM35 / 50/75 / 100-
10Dxx (çift çıkış için D)

MORNSUN LM SERİSİ KAPALI
ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARI
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n Üçlü çıkış: LM35 / 50/75 / 100-
10Cxx (üçlü çıkış için C)

2) Güvenilir Performans 

n Yüksek irtifa ortamları için uy-
gundur. Çalışma yüksekliği 5000 
metreye kadar çıkabilmektedir.

n Geniş çalışma sıcaklığı aralığı: 
Çalışma sıcaklığı aralığı 

-30 oO ile + 70 oO arasındadır. Dü-
şük sıcaklıklarda da performansı-
nı idame ettirebilmektedir.

n Tepe gücü gerektiren uygula-
malar için ideal: Kritik aşırı akım 
değeri 1 saat sürebilir (örneğin, 
anlık gücün kablosuz iletiminin 
uygulanması). 

n Komple EMC testleri ve koru-
maları: CISPR32 / EN55032 SI-
NIF B standartlarını karşılar. Ko-
rumalar arasında, kısa devre, aşırı 
akım, aşırı gerilim vardır.

3) Uygun Hizmetler

Yerel servisle hızlı yanıt, FAE tek-
nik destek, eksiksiz arıza analiz 
platformu, 3 yıl garanti. 

LM Tekli Çıkış Serisi: 

1) Universal giriş: 85-264VAC: 35-
150W LMxx-20Bxx serisi 200W / 
350W LMxx-10Bxx serisi 

2) Özel giriş (165-264VAC) 35-
150W LMxx-22Bxx serisi 200W / 
350W LMxx-12Bxx serisi

LM Çoklu Çıkış Serisi: 

1) Evrensel giriş: 85-264VAC: 
35-100W LMxx-10Dxx / LMxx-
10Cxx serileri

Özellikler:
n Düzenlenmiş çıkış, düşük dal-
galanma ve gürültü

n Serbest hava konveksiyonuy-
la soğutma (LM350-xxBxx serisi: 

dahili fan açma / kapama kont-
rolü, dahili DC fan ile zorlamalı 
hava soğutma)

n Komple korumalar: kısa devre, 
aşırı akım, aşırı gerilim

n 5 saniye boyunca 300VAC dal-
galanma girişine dayanır (hasar-
sız)

n Çıktı kritik aşırı akım değeri 1 
saat sürebilir (normal sıcaklık 25 ° 
C, nominal giriş voltajı, ürünlerde 
hasar oluşmaz)

n 5G titreşim testi dayanım

n 5000m yükseklik gereksinimle-
rini karşılar

n CISPR32 / EN55032 SINIF B yi 
karşılar

n IEC62368, UL62368, EN62368, 
GB4943 standartlarına uygunluk

> 3 yıl garanti
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• ERKUT BENLİ

Esnek ve hasar gördüğün-
de kendini tamir edebilen 
elektronik parçalar üretmek 

henüz mümkün değil. Esnek dev-
reler ve giyilebilir elektronikler ko-
nusunda ufak tefek gelişmeler var. 
Fakat sıvı elektronik devreler hala 
The Terminator filmi gibi bilim-
kurgu türünün konusu dahilinde. 
Carnegie Mellon Üniversitesi’n-
de yapılan bir çalışma ise, bizi bu 
filmlere biraz daha yaklaştırabilir 
gibi görünüyor.

Araştırmacılar oda sıcaklığında 
sıvı halde kalan ve sıvı metal tran-
sistörler yaratmada kullanılabile-
cek yenilikçi bir alaşım geliş-
tirmişler. Üniversitenin Esnek 
Makineler Laboratuvarı’ndan 
Carmel Majidi, Michael Dic-
key ve James Wissman’ın ger-
çekleştirdiği projede indiyum 
ve galliyum metallerinin bir 
kombinasyonu kullanılmış. 
Yeni metal alaşımı elektriği 
çok iyi şekilde iletebiliyor. Bu 
sıvı metalin iki ayrı damlasına 
elektrik uygulandığında bir 

devre oluşuyor, bu da geleneksel 
transistörlerdeki kapıların açılma-
sı veya kapanmasına denk bir iş-
lem gerçekleştirmekte.

Sıvı transistörlerin yaratılması, 
sert elektronik parçaların ötesine 
geçip esnek devreler tasarlanma-
sını sağlayacak önemli bir geliş-
me. Bu türden devreler çok farklı 
konfigürasyonlarda ve şekillerde 
kullanılabilir. Ayrıca sıvı yapısı sa-
yesinde, zarar gördüğünde normal 
sert elektronikler gibi parçalanıp 
tamamen işlevsiz kalmalarının da 
önüne geçilebilir. Sıvı formdaki 
devreler kendi kendilerini tamir 
edebilir özelliğe bile sahip olabilir-
ler.

Bu yeni sıvı metal alaşımın bunu 

oda sıcaklığında sağlayabilmesi, 
özel ısıtma veya soğutma çözüm-
lerini de gereksiz kılıyor. Bir başka 
ilginç özelliği ise cıva gibi benzer 
sıvı metallerin aksine, bu alaşımın 
insanlar için zararlı olmaması. Sa-
dece 1-10 volt arası elektriğe ihti-
yaç duyması da, bu metali standart 
katı hal transistörlere yaklaştıran 
ve benzer şekilde kullanılabilmesi-
ni mümkün kılan bir diğer özellik.

Araştırmacıların hala üzerinde ça-
lışması gereken önemli bir olum-
suz nokta ise bu metalin bileşenle-
rinin kullanım ömrü. Özellikle de 
galyum metalinin bozunmasının 
göreceli olarak kısa sürmesi, bili-
minsanlarını kullanım konusunda 
şüpheye düşürüyor. Buna engel 

olmak için alaşımda altın veya 
grafit gibi daha dayanıklı bileşen-
lerin de kullanılmasından bahse-
dilmekte. Henüz bu teknoloji için 
erken belki ama çalışmalar iler-
ledikçe sıvı elektronik alanında 
bir çığır açması işten bile değil. 
Çalışmanın raporu ‘Advanced 
Science’ jurnalinde bir bilimsel 
makale olarak bulunabilir.

Kaynak: https://www.xtrlarge.com

YENİ SIVI METAL 
TRANSİSTÖR İLE 
KENDİNİ  
YENİLEYEBİLEN 
DEVRELER  
HAYAL DEĞİL
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• ÜMİT KORUCU
• TALHA USTABAŞI

Megasan olarak 20 yılı aş-
kın süredir yaptığımız 
komponent tedariğinin 

yanında siz değerli müşterilerimi-
zin istekleri ve sektördeki anahtar 
teslim kart ihtiyaçlarının artması 
sebebiyle PCB ve PCBA sağlamaya 
başladık.

Komponent çözümlerimizde ol-
duğu gibi PCB ve bitmiş ürün ko-
nusunda müşterilerimize çözüm 
ortağı olmak için tüm gücümüz 
ile çalışmaktayız. Temsilciliğini 
yaptığımız, 20 yılı aşkın tecrübeye 

sahip partnerlerimiz aracılığıyla 
tüm PCB ürünlerinde hizmet ver-
mekteyiz.

Ürün gruplarımız ve kullanım 
alanları:

1. Tek Katlı PCB: Hesap makine-
leri, radyo, yazıcılar ve yarıiletken 
sürücü gibi düşük maliyetli ve top-
lu imalat uygulamalarında kullanı-
lır.

2.Çift Katlı PCB: Endüstriyel 
kontroller, Güç kaynakları, HVAC 
sistemleri, LED aydınlatma, Oto-
motiv gösterge panoları, Amplifi-
katörler ve Otomatik Satış makine-
leri gibi uygulamalarda kullanılır.

3.Çok Katlı PCB: Dosya sunucu-
ları, Veri depolama, GPS teknolo-
jisi, Uydu sistemleri, Tıbbi ekip-
man vb. uygulamalarda kullanılır.

4. Sert PCB (Rigid): Bu tip 
PCB’lerin ömrü çok yüksektir, 
bu yüzden bilgisayar ve bilgisayar 
çevre birimlerinde, RAM, GPU ve 
CPU gibi birçok bölümünde kulla-
nılır. Tek ve çok katlı çeşitleri bu-
lunmaktadır.

5. Elastik PCB (Flexible): LCD 
üretimi, esnek güneş pili, otomotiv 
endüstrisi, cep telefonları, kamera 
ve dizüstü bilgisayarlar gibi karma-
şık elektronik cihazlarda kullanıl-
maktadır.

PCB VE PCBA İHTİYAÇLARINIZ MEGASAN GÜVENCESİYLE…
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6. Yarı Esnek-Yarı Sert PCB(F-
lex-rigid): Genellikle cep telefon-
ları, dijital kameralar, kalp pili ve 
otomobiller dahil alan veya ağırlı-
ğın öncelikli olduğu uygulamalar-
da bulunur.

7. Yüksek Frekanslı PCB: Mobil, 
mikrodalga, radyo frekansı ve yük-
sek hızlı tasarım uygulamaları da-
hil olmak üzere çeşitli uygulama-
larda sinyal iletimi için kullanılan 
bir PCB türüdür.

8. Alüminyum Tabanlı Pcb: Isıyı 
tabana yayarak yüksek ısıl daya-
nım sağladığı için LED uygulama-
larında sıklıkla tercih edilirler.

Nasıl PCB Teklifi Alınır?

1. PCB gerberleriniz müşteri tem-
silcinize veya satis@megasan.com 
a iletilir.

2. Müşteri temsilcimizden PCBni-
zin hatasız olması adına, PCBnize 
ait özellikleri belirteceğiniz form 
tarafınıza iletilir. Formun doldu-
rulması istenir.

3. Göndereceğiniz form ve gerber 
ile beraber PCB ekibimiz, pcble-
rinizi detaylı inceleyerek kontrol 
eder. Destek verilebilecek yer mev-
cut ise size geri dönüş yapılarak ge-
rekli güncellemeler yapılır ve PCB 
teklifi sizlere iletilir.

4 Teklifi uygun görüp numune ta-
lep etmeniz durumunda, numu-
neniz 2 hafta içerisinde üretilerek 
teslim edilir.

5. Numuneyi onaylamanızın aka-
binde belirteceğiniz adete göre si-
parişiniz işleme alınır ve talebinize 
göre deniz veya hava yüklemesi ile 
teslim edilir.

Amacımız değişen piyasa koşulla-
rında sizi yalnız bırakmayarak size 
çözüm ortağı olmaktır.

Tecrübeli kadromuz tecrübeli 
partner firmalarımız aracılığıyla 
bu hizmeti size getirmekten gurur 
duyarız. 
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• Erhan AYVAZ

Çalışma arkadaşlarımızın 
tamamının katılımıyla ger-
çekleştirmiş olduğumuz 

Bowling turnuvası eğlenceli anlara 
sahne oldu. Sportmenlik ve centil-
menlik içinde kıyasıya geçen bir 
mücadelenin ardından kazanların 
sevindiği, kaybedenlerin üzüldü-
ğü aslında ekibimizin tamamının 
kazandığı ve takım olmanın mut-
luluğunu yaşadığımız güzel bir et-
kinlik oldu.

İş-Özel yaşam dengesi, çalışma ha-
yatının olmazsa olmazlarındandır. 
Bağlılık ve motivasyonu artırıcı 
organizasyonlar ve sosyal etkinlik-
ler kurumsal kültürün oluşmasına 
doğrudan katkı yapan unsurlar-
dır. Hızla küreselleşen ekonomi 
ve karmaşıklaşan iş dünyasında, 
çalışan arkadaşlarımızı stresten 

uzaklaştırmak ve motivasyonları-
nı yükseltmek için yılsonuna ka-
dar farklı organizasyon planları 
yapılmıştır.      

Kurum içi iletişim öncelikli konu-
larımızdandır. Bu tür etkinliklerin 

düzenlenmesindeki amaç; tüm 
çalışma arkadaşlarımızın birbirle-
riyle iletişim kurabilecekleri ortak 
platformlarda bir araya getirmek 
ve kendilerini ifade edebilecekleri 
farklı zeminler hazırlamaktır. 

MEGASAN BOWLİNG TURNUVASI
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• OKAN DEMİR

Megasan Elektronik süreli 
yayınlar arasında yerini 
alacak olan bu çalışmada 

aylık olarak sizlerle birlikte olaca-
ğız. Her ay İK alanından farklı bir 
konuya değinmeye çalışacağımız 
bültenimizde bu ayki konumuzu 
eğitime ayırmak istiyoruz. 

Eğitim konusu şüphesiz çok alt baş-
lık içermesi ve kapsamının geniş ol-
masından dolayı biz burada konuyu 
belli bir alana yöneltip Megasan’da 
en son gerçekleştirilen eğitim ve 
içeriğinden bahsedeceğiz.

Eğitimlerden maksimum faydayı 

sağlamak katılımcının birinci ön-
celiği olmalı. Ama durum hiç de is-
tediğimiz gibi gitmediği hepimizin 
malumu. Eğitime katılım amacı as-
lında bunu ortaya koymuş oluyor. 
Eğitimlere katılımlarda genelde şu 
eğilimler gözlemlendiğine hepimiz 
şahit olmuşuzdur: “eğitim olsun da 
işi kaynatmış olayım o gün için” 
diyen bir grup sayıları çoğunluğa 
ulaşmasa da bir iş yerinde yeterin-
ce vardır. Diğer katılımcı grubu ise 
“eğitim var dediler geldik” türün-
den ihtiyaçlarının farkına varma-
dan ama her durumda eğitimden 
fayda sağlamaya çalışanlardır. Bir 
başka katılımcı grubu ise ne yap-
ma/yapmama farkındalığı yüksek 
olanların oluşturduğu gruptur ki 
“niçin eğitimdeyim, neyi hedefliyo-

rum” kısmı zihinlerinde netleşmiş-
tir. Bu katılımcılarla gerçekleştiri-
len eğitimler gerçekten çok keyifli 
ve verimli geçmektedir. Bunlar 
dışında da öyle bir katılımcı grubu 
vardır ki nasıl tarif edileceğini bile 
kestirmek zor: Bunlar eğitim olgu-
suna karşı savunmaya dayalı tutum 
sergileyen, kendilerini “bu konuda 
yeterli olduğunu ve eğitime ihti-
yaçlarının olmadığı” şeklinde şart-
lanarak eğitimi reddeden, genelde 
şirket yapısını iyi bilen kıdemli 
çalışanların oluşturduğu gruptur. 
Bu son grubun bir diğer özelliği ise 
eğitime katılmaları teşvik edilirse 
dozu yüksek düzeyde alınganlık 
göstermeleridir. Katılımcı profili 
böyle farklı özellikteki kişilerin bir 
araya getirilmesiyle oluşturulur.

EĞİTİMLERDE KATILIMCI PROFİLLERİ
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Kısaca bu şekilde katılımcıların 
olabileceği bir işyerinde eğitim 
planlaması da oldukça zor olacak-
tır. Ama her durumda çıkış yolu 
bulmak da bir İK’cının görevidir. 

Bütün bunları göz önünde bulun-
durarak geçen ay “Etkili iletişim 
ve Beden Dili” eğitimini gerçek-

leştirdik. Konunun içeriğine baka-
cak olursak: Bir günde vaktimizin 
yüzde 70-80’ini iletişim için kul-
lanıyoruz. Bu zamanı bölersek; 
yüzde 9’unu yazmak, yüzde 16’sını 
okumak, yüzde 30’unu konuşmak 
ve yüzde 45’ini de dinlemek için 
kullanıyoruz. Ve dinlediklerimizin 

de yüzde 70-90’ını yanlış anlıyor, 
değiştiriyor veya yanlış yorumlu-
yoruz. 

Beden dilinin ve kişisel imajını-
zın yarattığınız algıdaki etkisi çok 
güçlüdür. Doğru bir iletişim kura-
bilmek ve kendimizi ifade edebil-
mek için bir taraftan beden dilini 
iyi kullanmalıyız, ancak diğer ta-
raftan başkalarının beden dilini de 
iyi okumalıyız. Beden dilinin yanı 
sıra kişisel imajımız da çalıştığımız 
sektör, bulunduğumuz pozisyon, 
hedeflerimiz ve sosyal yaşamımız-
la uyumlu olmalıdır. Her bir çalı-
şanın kişisel imajı ve iletişim ba-
şarısı, bir bütün olarak kurumun 
başarısına ve imajına yansıyacak-
tır.

Eğitim çıktısı olarak iç ve dış müş-
terilerle etkili iletişim kurarak 
doğru şekilde beden dilini okuma-
yı kullanmayı hedeflemek”teyiz. 
Unutmayalım ki başarının anahta-
rı doğru ve güçlü iletişim kurmak-
tan geçer.




