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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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maliyetinin yarısıyla 50.000 saatlik çalışma ömrü sağlamak 
mümkün.
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•  Okan DEMİR
MEGASAN’DAN TAKIM ÇALIŞMASI VE
GRUP DİNAMİĞİ EĞİTİMİ 
n Eğitim politikalarına devam eden Megasan, son olarak düzenlediği 
“Takım Çalışması ve Grup Dinamiği” konulu eğitim ile hem hizmet 
kalitesini hem de çalışanlarının bilgi ve becerilerini arttırmayı hedefliyor. 
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•  Erhan AYVAZ
MEGASAN İLK YARDIM EKİBİ HAYAT KURTARACAK 
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RÖPORTAJ

1995 yılında Tayvan’da 
kurulan, yarı iletken çip 
ve LED üreticisi Harvatek, 

Türkiye pazarında Megasan ile 
ilerlemeyi hedefliyor. “Yenilikçilik 
bizim meşalemiz gibi” diyen 
Harvatek Uluslararası Satış 
Temsilcisi Frances Wei, firmanın 
başarılı olmasındaki en önemli 
etkenin inovatif çözümler 
olduğunu da vurguluyor. 

n Mrs. Wei ofisimizi 
ziyaretinizden dolayı 
müteşekkiriz. Megasan’ı 
Türkiye pazarında 
ilerleyebileceğiniz bir 
ortak olarak görmeniz 
bizim için mutluluk 
verici. Zamanınızın 
kısıtlı ve programınızın 
yoğun olduğunu da 
biliyoruz. Dilerseniz 

daha fazla vaktinizi 
almadan röportajımıza 
başlayalım. İlk olarak sizi 
tanıyabilir miyiz? Harvatek 
firmasında hangi görevi icra 
etmektesiniz. Kaç yıldır bu 
sektörde çalışıyorsunuz?

Merhaba, ismim Frances Wei. 
Harvatek firmasının uluslararası 
satış temsilcisiyim ve 2009 
yılından bu zamana kadar LED 
sektörünün farklı alanlarında 
çalıştım. Bunlara backlight, 
aydınlatma ve göstergeleri dahil 
edebilirsiniz. Sektörde oldukça 
tecrübeli olduğumu rahatlıkla 
söyleyebilirim.

n Peki, biraz da Harvatek’i 
anlatmanızı rica etsem, 
neler söyleyebilirsiniz?

Harvatek 1995 yılında Tayvan’da 
kuruldu, bugün 800’ün üzerinde 

HARVATEK’DEN 
MEGASAN’A

ZİYARET 

TAYVAN MERKEZLİ 
HARVATEK’İN HEDEFİ, 
AKLA İLK GELEN LED 

ÜRETİCİSİ OLMAK.

• Emre DIRMIKÇI 
• Cavit SAVAŞ
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çalışanı var ve geniş uygulama 
yelpazesine sahip, lider bir yarı 
iletken çip ve LED üreticisidir. 
Kısa zamanda sektörün en önde 
ve akla ilk gelen LED üreticisi 
olmayı hedefliyoruz. Türkiye 
pazarında Megasan ile ilerlemek 
bizi mutlu edecektir.

ANA SATIŞ KANALI 
TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ
n Hangi sektörlere 

yönelik LED ve çözümler 
üretiyorsunuz? En çok 
hangi sektöre ürün 
satışınız mevcut?

En çok satış yaptığımız alan 
tüketici elektroniği, ancak 
bunun yanı sıra OEM ve video 
wall alanlarında da satışlarımız 
mevcut. 

n Sizce sektörün en zor yanı 
nedir? Son zamanlarda hız 
kazanan yeni bir sektör ya 
da alan mevcut mu?

10 yıldan fazla bu sektördeyim 
ve tecrübe ettiğim en büyük 
zorluk günden güne artan 
rekabetçi ortam. Talepten 
fazla üretim söz konusu 

günümüzde. Ancak Harvatek 
müşterilerini kurumsal ailenin 
bir parçası olarak görmektedir. 
Müşteri taleplerine verilen 
cevaplar sadece verimli 
değil aynı zamanda çok 
boyutlu ve eksiksizdir. Aynı 
zamanda müşterilerimize 
karşı maliyetleri azaltmak, 
riski paylaşmak, mühendislik 
danışmanlığı yapmak gibi 
stratejik yol izlememiz 
sayesinde bir adım daha ön 
plana çıkmayı başardık.

DÜŞÜK MALİYET 
AVANTAJLARIMIZDAN
n Mrs. Wei bildiğiniz 

üzere teknoloji günden 
güne gelişmekte ve biz 
değişimlere şahitlik 
etmekteyiz. Sizce sektör 
nasıl ve hangi yöne 
eviriliyor? Bu değişimlere 
yönelik çözümleriniz 
varsa bizlerle paylaşabilir 
misiniz?

Harvatek’in en büyük başarısı 
yenilikçi ve inovatif çözümler 
üretebilmesi, bu doğrultuda 
şirket politika ve süreçleri 

yeni fikir ve ürün üretmek ve 
patentini alma noktasında 
sürekli gelişmektedir. 
Yenilikçilik bizim meşalemiz 
gibidir, aldığımız geri 
bildirimlerle ileriye dönük 
çözümler üretme arzu ve 
isteğimizi çalışanlarımızla 
birlikte yaşıyoruz. Bu sayede 
çalışanlarımız yenilikçi 
ortamların havasını solurken, 
müşterilerimiz de maliyetlerin 
düşürülmesinin avantajından 
faydalanıyor. 2019 yılında 
devreye soktuğumuz ve olumlu 
sonuçlar aldığımız birkaç 
projeyi şöyle sıralayabiliriz:
1. Kızılötesi verici, alıcı, uzaktan 
kumanda için VCSEL, duman 
dedektörü, su/elektrik sayacı, 
mesafe dedektörü, gece görüş 
uygulamaları,
2. Su ve hava sterilizasyonu için 
LED’li UVC modül,
3. Otomotiv ortam ışığı 
uygulaması,
4. Modüle edilmiş video Wall 
çözümleri,
5. Özel uygulamalar için 
RGB+IC sürücü ve çok bantlı 
LED’ler.

RÖPORTAJ

03
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Hong Kong Politeknik 
Üniversitesi’nden 
bir araştırma ekibi 

(PolyU), piyasada mevcut 
olarak bulunan normal LED 
lambalarından 1,5 kat daha 
verimli, 129 lm/W’lık parlaklık 
gücüne sahip, dünyanın en 
verimli yeni LED filament 
teknolojisini geliştirdiğini 
duyurdu.
 

Bu LED filament teknolojisi 
son derece enerji verimli 
bir performans sergiliyor. 
Günlük 8 saat çalışma süresi 
ile hesaplama yapıldığında 
PolyU’nun geliştirdiği LED 
filament her yıl 4,2 dolar 
enerji tasarrufu sunuyor ve 
karbondioksit emisyonunun 22 
kg azaltılmasına katkı sağlıyor.
 Buna kıyasla normal bir 
LED lambası aynı lümen 

ve koşullarda yıllık 31 kg 
karbondioksit emisyonu ve 
6 $ maliyet oluşturur. Yeni 
teknolojide, %30 oranında 
karbondioksit emisyonunda 
verim olduğu görülmekte. 
Ayrıca yeni teknoloji, geleneksel 
LED aydınlatmaların üretim 
maliyetinin yarısıyla 50.000 
saatlik çalışma ömrünü 
mümkün kılmaktadır. 
 

DÜNYANIN EN 
VERİMLİ LED 
TEKNOLOJİSİ 
GELİŞTİRİLDİ

YENİ TEKNOLOJİ İLE 
GELENEKSEL LED 
AYDINLATMALARIN ÜRETİM 
MALİYETİNİN YARISIYLA 
50.000 SAATLİK ÇALIŞMA 
ÖMRÜ SAĞLAMAK MÜMKÜN. 

•  Erkut BENLİ
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PolyU tarafından geliştirilen 
yeni LED filament teknolojisinin 
içerdiği diğer avantajlar:
n Geniş ışık açısı: 300 
derecelik açı, akkor lambalara 
eşdeğer.
n Yüksek renk oluşturma 
indeksi (CRI): Nesnelerin 
doğal ışıkta olduğu gibi özgün 
renkli görünmelerini sağlar.
n Daha az UV ışığı emisyonu
n Daha çevre dostu: Zararlı 
kimyasalların bulunmaması, 
daha az elektronik bileşenin ve 
malzemelerinin %80’inin geri 
dönüşümden sağlanabiliyor 
olması. 
Yapılan çalışmalar 
 
1. Alüminyumun alt 
katman malzemesi olarak 
kullanılması:
Seramik ve safir yerine iyi bir 

termal iletkenliğe, yüksek 
yansıtma ve uygun fiyata sahip 
olmasından dolayı daha düşük 
maliyet, uzun ömür, daha 
yüksek lümen elde etmek için 
tercih edilmiştir. 
 
2. Montaj alt tabakanın her 
iki tarafında düşük güçlü 
LED çiplerinin kullanılması:
PolyU’nun LED filament 
lambasında, büyük güce sahip 
LED çipleri, alt tabakanın her 
iki tarafına monte edilmiş, 
küçük güce sahip birçok küçük 
LED çipleri ile değiştirilir. Bu 
tasarım, enerji kaybını azaltır 
ve parlaklığı etkilemeden ışık 
yayılımı yaratır.
 
3. PolyU’nun en gelişmiş 
enjeksiyon teknolojisi:
Araştırmacılar tarafından en 

gelişmiş enjeksiyon kalıplama 
teknolojisi kullanılarak yaratılan 
kesintisiz ve şeffaf küresel bir 
plastik kutu, 300 derecelik bir 
ışık açısını mümkün kılar.
 
4. Geliştirilmiş yenilikçi güç 
kaynağı:
PolyU LED filament lambada 
AC (alternatif akım), düşük 
DC’ye (doğru akım) çevrilerek 
karmaşıklığı giderip daha 
basit ve az bileşenli yapı 
oluşturuldu. Böylece lambanın 
uzun ömürlülüğü ve verimliliği 
arttırıldı.
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FENGHUA VE 
MEGASAN  
İŞ BİRLİĞİ

ÜRÜN GAMI İÇERİSİNDE 
DİRENÇ, KAPASİTÖR, 

MLCC, İNDÜKTÖR VE YARI 
İLETKENLER BULUNAN 
FENGHUA, MEGASAN 

ELEKTRONİK İLE İŞ BİRLİĞİ 
ANLAŞMASI İMZALAYARAK 

TÜRKİYE PAZARINA 
GİRİŞ YAPTI.

•  Cavit SAVAŞ

Guangdong Fenghua 
Advanced Technology 
Holding CO.,LTD, 

kurulduğu 1984 yılından 
bu yana üst düzey teknoloji 
elektronik komponent ve 
materyal üretimi yapmaktadır. 
Ürün gamı içerisinde 
direnç, kapasitör, MLCC, 
indüktör ve yarı iletkenler 
bulunmaktadır. Ar-Ge’ye 
büyük önem veren Fenghua, 
bağımsız fikri mülkiyet 
haklarına ve temel ürünlerin 
kilit teknolojisine sahiptir, bu 
sayede elektronik komponent 
sektöründe üretim ve 
ihracat üssü haline gelmiştir. 
727’si Ar-Ge’de olmak üzere 
7000’e ulaşan çalışan sayısı 
ile Fenghua bulunduğu 
bölgede adeta küçük bir 
şehir büyüklüğündedir. 
Hizmet verdiği sektörlerden 
iletişim, tüketici elektroniği, 

endüstriyel elektronik, 
aydınlatma, bilgisayar ve 
otomotiv elektroniği akla 
ilk gelenler arasındadır. 
2019 yılına girerken Türkiye 
pazarında ise Megasan 
Elektronik ile distribütörlük 
seviyesinde iş birliği 
anlaşması imzalayarak ihracat 
yaptığı ülkelere bir yenisini 
eklemiştir. 
Müşteri memnuniyetini 
her zaman ilk sırada tutan 
Megasan Elektronik olarak 
tedarikçimiz Fenghua ile 
aktif çalışmakta ve tedarik 
ettiğimiz ürünlerle Türkiye 
pazarındaki müşterilerimize 
hizmet sunmaktayız. 
Fenghua’nın sağladığı en 
büyük avantajlardan biri 
de kaliteli ve uygun fiyatlı 
ürünlerin yanı sıra, kısa 
sürede gerçekleştirdiği 
malzeme teminidir. 



www.megasan.com

İŞ BİRLİĞİ

07

FENGHUA ÜRÜN 
GRUPLARI
(SMD)

FENGHUA ÜRÜN 
GRUPLARI
(DIP)
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AYARLANABİLİR 
DİRENÇLER

AYARLANABİLİR 
DİRENÇLER, KART 

ÜZERİNDE MALİYETİN 
DÜŞÜK OLMASI VE 

KULLANIM KOLAYLIĞI GİBİ 
ÖZELLİKLERİ İLE AVANTAJ 

SAĞLARLAR. 

•  Ümit KORUCU
• Talha USTABAŞI

Dergimizin bu sayısında 
basit gibi görünen, fakat 
tam bir görev elemanı 

olan ayarlanabilir dirençlere 
yer veriyoruz. Elektronik 
dilinde potansiyometre 
denilen elektronik devrelerin 
büyük bir çoğunluğunda 
görebileceğimiz 3 bacaklı 
dirençlere ayarlanabilir direnç 
denir. Cihazlarda düzeltme, 
ayar, kontrol, işlev seçimi veya 
konum algılama gibi çeşitli 
işlevleri gerçekleştirmek için 
gereklidirler. Kart üzerinde 
maliyetin düşük olması 
ve kullanım kolaylığı gibi 
özellikleri ile avantaj sağlarlar. 

Başlıca kullanım alanları
• Aydınlatma, parlaklık 
kontrolü için dimmer 
devrelerinde,
• Kombilerde konum ve sıcaklık 
ayarlamalarında,
• Havalandırma sistemlerinde, 
elektrikli ısıtıcılarda ve 
iklimlendirme ayarlarında,

• Elektrikli süpürgelerde, 
ütülerde ve küçük ev 
aletlerinde,
• Çamaşır makinesi, bulaşık 
makinesi gibi ev aletlerinde 
konum seçimlerinde,
• Buzdolabı ve derin 
dondurucularda termostat 
ayarlamalarında,
• Otomotiv sektöründe far 
ve klima kontrolü gibi birçok 
alanda kullanılmaktadır. 
Genel olarak aşağıdaki şekilde 
sıralanabilirler.

Tek turlu ve çok turlu 
potansiyometre
Genellikle 270 derece kadar 
dönebilen potlara tek turlu, 
daha hassas ayar yapılan 
3600 derece veya daha fazla 
dönebilen potlara çok turlu 
denir. 

Ürün çeşitlerimiz ve detaylı 
ürün bilgisi için aşağıdaki linki 
kullanabilirsiniz.
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ACP TEKNOLOJİ
n Megasan Elektronik 
olarak, Avrupa’nın önde gelen 
üreticilerinden ACP Teknoloji 
ile distribütörlük seviyesinde 
işbirliği yapmaktayız. ACP 
Teknoloji teknik uzmanlık 
olarak SMD ve TH kılıflarda 
geniş bir ürün yelpazesine 
sahiptir. 1988’den beri İspanya’da 
üretim yapan firma 40’tan fazla 

ülkeye ihracat yaparak üretim 
hacminin %95’ini ihracat ile 
doldurmaktadır.
Üretim süreçlerinin tamamen 
otomatik olmasının yanı sıra 
üst düzey çalışan kadrosuyla 
üretimini desteklemektedir. 
Üretim süreçlerine diğer 
firmalardan farklı bir yaklaşım ve 
bakış açısıyla bakan, endüstriyel 
üretimin ilk kuralını bu bakış 
açısıyla tersine çevirip, “Üretime 

tasarım yapmak yerine, tasarım 
için üretiyoruz” sloganını hedef 
edinen firma, kalite standartları 
olarak, ISO 9001- 2015 ve IATF 
16949-2016 sertifikalarına 
sahiptir.
Başlıca üretim yaptıkları 
sektörler aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir:
• Elektrikli ev aletleri,
• Endüstriyel tasarımlar,
• Multimedya ve otomotiv.

TRİMER POTANSİYOMETRE
n Elektronik devrelerde ayarı uzun süre değişmeyecek 
tornavida ya da kendine özel ayar çubuğu ile ayarlanabilen 
potansiyometrelere trimer potansiyometre (trimpot) 
denir. Elektronik kartlarda hassas ayar yapılmasında 
önemli rol oynar. Az yer kapladığı için en çok tercih edilen 
kart elemanlarından biridir. Aynı zamanda konumlama 
görevi gören 3 konumlu, 5 konumlu gibi trimerler de 
bulunur.

Ürün çeşitlerimiz ve detaylı ürün bilgisi için QR kodu 
veya linki kullanabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve ürün 
katalogları için firma 
QR kodu veya linki 
kullanabilirsiniz.

https://www.megasan.com/tr/trimpotlar-trimer-potansiyometreler

https://www.acptechnologies.com/
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TAKIM ÇALIŞMASI VE GRUP DİNAMİĞİ EĞİTİMİ 

EĞİTİM POLİTİKALARINA 
DEVAM EDEN MEGASAN, 

SON OLARAK DÜZENLEDİĞİ 
“TAKIM ÇALIŞMASI VE 

GRUP DİNAMİĞİ” KONULU 
EĞİTİM İLE HEM HİZMET 

KALİTESİNİ HEM DE 
ÇALIŞANLARININ BİLGİ VE 
BECERİLERİNİ ARTTIRMAYI 

HEDEFLİYOR.

•  Okan DEMİR
Ekip Çalışması ve Pozitif 
Yaklaşım
Hizmet kalitemizin en üst 
seviyeye çıkarılması ve siz 
değerli paydaşlarımızın 
memnuniyet düzeyini artırmak 
için sürekli öğrenen ve kendini 
geliştiren dinamik bir yapı 
olmaya devam ediyoruz. 

Amaç iş verimini arttırmak
Kurumun amaç ve hedefleri 
doğrultusunda ekibin etkili 
ve verimli iş süreçlerinde 
bulunması şüphesiz bir takım 
ruhunu gerektirmektedir. 
Bu doğrultuda ekip 
arkadaşlarımızla güçlü 
bir takım çalışması ortaya 
koymak için sahip olunması 
gereken yetkinlikler üzerine 
uygulamalı bir eğitim 

gerçekleştirmiş olduk. Eğitim 
boyunca bir takımda yer alan 
bireylerin kişisel tutum ve 
davranışlarından iletişim 
becerilerine, grup olarak ortak 
hedefe yönelmeden beraber 
başarma heyecanına kadar, 
neticede bir takım olarak yerine 
getirilmesi gerekenler gibi 
birçok konu uygulamalı işlendi. 
İnteraktif olarak gerçekleşen 
eğitim katılımcılar tarafından 
da takdir gördü.

İşyerinde takımların doğru 
kurulmasının ve doğru liderlik 
modelleri ile yönetilmesinin 
başarıya ulaşmada zamanı 
lehine çevirmek için 
fırsat olacağının gözden 
kaçırılmaması gerektiğini 
vurgulamış olalım.



EĞİTİM
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İLK YARDIM EKİBİ HAYAT KURTARACAK

İLK YARDIM EĞİTİM 
PROGRAMINI 

BAŞARI İLE BİTİREN 
6 MEGASAN 

ÇALIŞANI, İHTİYAÇ 
HALİNDE HAYAT 

KURTARABİLECEK.

•  Erhan AYVAZ Kızılay İlkyardım Eğitim 
Merkezi tarafından 
Megasan çalışanlarına 

ilk yardım eğitimi verildi. İlk 
yardım yönetmeliği kapsamında 
verilen eğitim 5 ve 6 Nisan 
tarihleri arasında düzenlendi. 
Şirket yöneticileri tarafından 
yapılan açıklamada: “İş sağlığı ve 
güvenliği çalışma arkadaşlarımız 
için her zaman en öncelikli 
konu olmuştur. Gerek şirket 
içinde gerekse şirket dışında 
kısaca hayatımızın her alanında 
bilinçli ilk yardım hayat kurtarır. 
Şirketimiz önce sağlık bilinciyle 
hareket ederek 6 çalışma 
arkadaşımızın ilk yardımcı 
belgesi alması için gerekli eğitim 
şartlarını sağlamıştır.İlk yardım 
eğitim programını başarı ile 
bitirirek İlkyardımcı Belgesi ve 3 
yıl geçerli ilkyardımcı kimliklerini 
alan arkadaşlarımızı canı 
gönülden tebrik ediyoruz.”
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İNSAN KAYNAKLARI

ETKİLİ BİR TAKIM LİDERİ

NASIL OLMALIDIR?
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İNSAN KAYNAKLARI

İYİ BİR TAKIM LİDERİNİN 
YARATMIŞ OLDUĞU HUZURLU 

VE UYUMLU BİR ÇALIŞMA 
ORTAMINDA BAŞARI KAÇINILMAZ 

OLACAKTIR.

•  Erhan AYVAZ Bir ekibin istenilen 
başarıyı yakalaması için 
öncelikle iyi ve kendini 

geliştirebilen bir takım 
liderine ihtiyacı vardır. İyi 
bir takım liderinin yaratmış 
olduğu huzurlu ve uyumlu 
bir çalışma ortamında başarı 
kaçınılmaz olacaktır. Burada 
takım liderine olduğu kadar 
ekibin tüm üyelerine de bazı 
sorumluluklar düşmektedir. 
Hedefe giden yolda takım 
liderleri kadar çalışanların 
da kendilerini yenilemesi, 
sürekli geliştirmesi 
gerekmektedir. 

PEKİ, BİR TAKIM LİDERİNDE OLMASI 
GEREKEN ÖZELLİKLER NELERDİR?
Etkili bir takım lideri, yaptığı 
işlerle, zamanında aldığı 
doğru kararlarla ve ekibe 
göstermiş olduğu ortak 
hedeflerle ekip üyelerini 
kendisini takip etmeye 
teşvik eden özel kişilerdir. 
Takım liderleri doğal olarak 
şefkatli, dürüst ve adaletli 
olma gibi belirli niteliklere 
sahiptirler. En önemli 
özelliklerinden biri ekibinin 
güvenini kazanmasıdır. 
Sadece başarılarında 
değil başarısızlıklarında 
da yanlarında olduğunu 
göstermesi gerekmektedir. 

TAKIM LİDERİ SÜREKLİ BİR ÖĞRENME 
ORTAMI OLUŞTURUR
Etkili takım liderleri açık 
iletişim kurar. Kaliteli, sözlü 

ve yazılı iletişim becerileri 
yüksektir. Takım lideri ekibin 
kendisini geliştirmesine 
imkan tanır, sürekli bir 
öğrenme ortamı oluşturur. 
Çalışma arkadaşlarına 
yaptıkları işlerin yanı sıra 
birey olarak da saygı duyar. 
Çalışanlar için saygı güçlü 
bir motivasyon kaynağıdır. 
Kaliteli bir ekip lideri, ekip 
üyelerine adil davranır. Ceza 
ve ödüllendirmelerinde 
tutarlıdır. Onları yaptıkları 
olumlu işlerde takdir 
eder. Etkili takım liderleri 
olağanüstü organizasyon 
becerilerine sahiptir. Takım 
liderinin örgütsel becerileri, 
ekip üyelerinin en iyi şekilde 
performans göstermelerini 
sağlayan hedefleri ve 
stratejileri planlamalarına 
yardımcı olur. İyi organize 
olabilen ekip liderleri, 
ekip üyelerini şirketin 
ortak amaç ve hedeflerine 
ulaşma konusunda doğru 
yönlendiren kişilerdir.
Çalışma arkadaşlarından ne 
beklediğini, nasıl bir çalışma 
istediğini onlara net olarak 
anlatır ve onların büyük 
resmi görmelerini sağlar. 
Yaptıkları işin neye hizmet 
ettiğini ve hangi amaca 
yönelik yapıldığını anlamaları 
için açık ve net olur. 
Unutulmamalıdır ki, ortak bir 
görüş etrafında toplanmış bir 
topluluktan hiç beklenmedik 
bir güç doğar. 


