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Ningbo Xinlaiya 
Electronic Technology 
Co.Ltd., 1992 yılında 30 

bin metrekarelik alana kurulan, 
18 bin metrekarelik alanı üretim 
tesisi ve depo binalarından 
oluşan büyük ölçekli üretim 
şirketidir. Şirket, birbirinden 
farklı özellikleri bulunan 
200’den fazla ürüne sahiptir. Bu 
ürünlerin başlıcaları; terminal 
block, konnektör, bilgisayar ve 
elektronik kablolarıdır. Amerika, 
Orta Doğu ve Avrupa’nın başını 
çektiği birçok bölge ve ülkeye 
ürün tedariki sağlamaktadır. 
Şirketin en büyük özelliklerinden 
biri de artan ürün satışı ile 
Ar-Ge’sinin gelişiminin doğru 
orantılı oluşudur. 350’yi geçen 

teknik çalışana ek olarak 50’den 
fazla idari çalışanı bünyesinde 
barındırmaktadır. Kendilerine 
ulaşan taleplere daha hızlı ve 
etkin cevaplar verebilmek adına 
otomatik montaj ve kontrol 
gibi hassas iş ekipmanlarını da 
ithal ederek çağın teknolojisine 
ayak uydurmuşlardır. Xinlaiya 
ISO 9001:2015, VDE, UL, CQC, 
CE, SGS ve REACH belgelerine 
sahiptir. Düşük fiyat ve yüksek 
kalite anlayışıyla hareket eden her 
büyük ölçekli şirket gibi Xinlaiya 
da Türkiye piyasasında adını 
duyurmak istemiştir. Bu konuda 
en doğru adres olan Megasan 
Elektronik ile işbirliği yapmış ve 
uzun yıllardan beri de bu işbirliği 
başarılı şekilde sürdürmektedir.

NINGBO XINLAIYA İÇİN EN DOĞRU ADRES 
MEGASAN ELEKTRONİK 

Türkiye pazarında adını 
duyurmak için Megasan 

Elektronik ile işbirliği 
yapan Ningbo Xinlaiya, 
doğru adreste kalmaya 

devam ediyor.

•  Cavit SAVAŞ
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içinden elektrik akımı geçen 
yalıtılmış tel ile telin sarılı 
olduğu silindirden meydana 

gelen elektrik enerjisini manyetik 
akıya çevirip depolayabilen devre 
elamanlarına bobin denir.

Bobin üzerinden geçen akım 
bobinin üzerinde bir gerilim 
meydana getirir. Bu duruma 
indüklenme denir. Bobinin bu 
durumuna da endüktans adı 
verilir. Endüktans evrensel olarak 
L harfi ile gösterilir. Bobinin 
elektriksel ölçü birimi Henry’dir 
(H). Bobin çeşitli ölçülerde 
parçalar üzerine telin sarılması ile 
oluşur. Bu parçalara karkas veya 
madren adı verilir. Bobinlerin 
karkası içerisinde bulunan 
diğer elemanına da nüve denir. 
Nüve hareketli ya da sabit bir 
şekilde olabilir. Karkas ve nüve 
kullanılmadan yapılmış bobinler 
de günümüzde bulunmaktadır. 
Bu tip bobinlere hava nüveli 
bobin adı verilir. Bobinlere DC 
akım uygulandığında üzerinde 

indüktif bir akım oluşmaz, fakat 
AC akım uygulandığında AC 
akıma direnme etkisi ortaya çıkar. 
Buna da indüktif reaktans denir. 
Bu özellikleri sebebiyle AC akımı 
filtreleme işlemlerinde yoğun 
olarak kullanılırlar.

Bobinin Endüktansını 
Etkileyen Faktörler

Telin sargı çapı, sargı sayısı, 
sargı kalınlığı, sargılar arası 
uzaklık, nüvenin cinsi ve fiziksel 
özellikleri endüktansı etkileyen 
en önemli faktörlerdir.

MANYETİK DEVRE ELEMANI 
BOBiN NEDiR?

Türkiye pazarında adını 
duyurmak için Megasan 

Elektronik ile işbirliği 
yapan Ningbo Xinlaiya, 
doğru adreste kalmaya 

devam ediyor.

•  Talha USTABAŞI
•  Ümit KORUCU
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Sabit Bobinler
l Hava Nüveli Bobin: Genellikle 
yüksek frekans devrelerinde 
kullanılırlar.
l Ferrit Nüveli Bobin: Radyo 
frekans uygulamalarında 
kullanılırlar. Nüve demir, nikel, 
kobalt, alüminyum, bakır gibi 
maddelerden üretilir.
l Demir Nüveli Bobin: Diğer 
adı şok bobinidir. Genellikle 
filtreleme ve ses frekans 
devrelerinde kullanılırlar.
l Toroid Bobin 
l SMD Bobin

Ayarlı Bobinler
l Sargısı ayarlanabilen bobinler
l Kademeli bobinler
l Hareketli nüveye sahip bobinler

Bobinlerin Kullanıldığı Alanlar
Bobinler AC akıma karşı 
direnç göstermeleri sebebiyle 
elektronik frekans filtreleme ve 
yükseltme görevlerinde yoğun 
bir şekilde kullanılırken, başlıca 
diyebileceğimiz kullanım alanları 
aşağıda sıralanmıştır.

DC Akımda Bobinin 
Kullanıldığı Yerler
Elektrik motorları, röleler, 
elektromıknatıslar, filtre devreleri, 
regüle devreler, ısıtıcılar vb. 

AC Akımda Bobinin 
Kullanıldığı Yerler
AC motorlar, doğrultma devreleri, 
transformatörler, fluoresan 
lambalar, RF uygulamalarının 
tamamı, indiksiyon fırınları, vb. 
uygulamalarda kullanılırlar.

Filtreleme Bobinleri : https://www.megasan.com/tr/filtreler

Sabit Bobinler : https://www.megasan.com/tr/Induktorler-bobinler-chokelar

Kaynak  : www.electronics-tutorials.ws https://diyot.net/ 

Ürün gruplarımız için aşağıdaki linkleri inceleyebilir, teklif ve numune istekleriniz için 
satis@megasan.com aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

BOBİN ÇEŞİTLERİ 
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Megasan Elektronik, 
bobin ürün gruplarında 
Chilisin Electronics ile iş 

birliği içerisindedir.
1972 yılında Tayvan’da kurulan 

firma, iç piyasada toz karışım 
teknolojisi ile piyasaya yönelik 
ferrit çekirdek tedariki sağlamaya 
başladı. Chilisin, yıllar geçtikçe 
Ferroxcube, Ralec, MagLayers 
ve Magic Tech gibi ittifaklar 
yoluyla kapsamlı pasif bileşenler 
sağlamak için küresel bir gruba 
dönüşmüştür.

Chilisin, önde gelen 
müşterilerine çeşitli yeni 
tasarımlarda etkili ve zamanında 
teknik desteği sağlayan dünya 
çapında bir servis ağı kurmuştur. 
Otomatik ekipmanlar ile el 
değmeden üretim yaparak, 
kısa teslim süresi ile ürün ve 
hizmetlerin zamanında teslim 
edilmesini garanti altına almıştır. 
EMI, Power ve RF için indüktör 
anahtar teslimi çözümler sunarak 

eksiksiz bir ürün yelpazesi ve 
küresel teknik destek ile Chilisin, 
“tek elden alışveriş” deneyimi 
sağlayabilen ender üreticilerden 
biri olmayı başarmıştır.

Chilisin’in amacı dünya 
çapında satış ağı kurmak

Global pazarı hedef alan 
Chilisin, geniş üretim kapasitesi, 
eksiksiz uluslararası kalite 
sertifikaları, titiz kalite kontrolü, 
hızlı teknik destek ve müşterileri 
için dünya çapında satış ve 
servis ağı sağlamaya kendini 
adamıştır. Chilisin, yeni üretim 
üsleri oluşturmaya devam 
ederek, yerel pazarın ihtiyaçlarını 
karşılayacak kaynakları bir araya 
getirerek ve kurumsal teknolojik 
gücü ve tamamlayıcı avantajları 
kullanarak, yerel gereksinimlere 
hızlı bir şekilde cevap verebilir ve 
Power, RF ve EMI uygulamaları 
için katma değeri yüksek ürünler 
geliştirebilir.

CHiLiSiN VE MEGASAN ORTAKLIĞI 
DEVAM EDİYOR

1972’de Tayvan’da 
kurulan Chilisin 

Electronics, bobin ürün 
gruplarında Megasan 

Elektronik ile iş 
partnerliğini sürdürüyor. 

•  Talha USTABAŞI
•  Ümit KORUCU
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Sertifikalar ve Ödüller
l ISO-14001 Certification From Vietnam (2018)
l Best Quality Award From Xiaomi (2015)
l Best Cooperate To Win Award From Lenovo (2011)
l Best Supplier Award From New Kinpo (2010)
l Best Supplier Award From Asus (2005) (2007)
l Best Supplier Award From Zyxel (2006) (2007)
l TS16949 Certification (2005)
l Samsung Eco-Partner Certificate (2005)
l ISO 14001 Certification (2004)
l Sony Green Partner Certificate (2003)
l QS 9000 Certification



www.megasan.com

İŞ BİRLİĞİ

09

Science dergisinde yayınlanan 
araştırmaya göre elektriği 
ileten, fakat ısıyı iletmeyen 

bir metal tanımlandı. Bu bilgi 
iletkenlerin nasıl çalıştığına 
dair olan bilgilerimizi altüst 
eden, fakat bir o kadar da 
kullanışlı bir buluş olacak gibi 
görünüyor. Görünen o ki bu 
metal, Wiedemann-Franz yasası 
ile çelişiyor. Wiedemann-Franz 
yasasına göre elektriği iyi ileten 
metaller, doğru orantılı olarak 
ısıyı da iyi iletir. Fakat bu durum, 
metalik vanadyum dioksit (VO2) 
için geçerli değil. Vanadyum 
dioksit, 67°C’de transparan bir 
yalıtkandan, iletken bir metale 
dönüşüyor. Berkeley Laboratuarı 
Malzeme Bilimi alanında çalışan 
araştırmacılardan Junqiao 
Wu, bu bulgunun tamamen 
beklenmeyen bir olay olduğunu 
belirtiyor. Bu buluş, iletkenler ile 
ilgili bildiklerimizi değiştirmekle 

kalmıyor, oldukça geniş bir alanda 
kullanılabilecek bir malzemeyi de 
gözler önüne seriyor. Örneğin; 
bu malzeme, motorlardaki atık 
ısının dönüştürülmesinde ya da 
binaların kaplanması için üretilen, 
çok daha nitelikli kaplamaların 
yapımında kullanılabilir.

Vanadyum dioksit 
kullanışlı olacak

Elektriği ısıdan daha iyi ileten 
diğer malzemelerin varlığı, aslında 
daha önceleri araştırmacılar 
tarafından bulunmuştu. Fakat 
bulunan malzemeler, bu özelliği 
sıfırın altında birkaç yüz 
derecede göstermekteydi. Bu 
sıcaklıklar, gerçek dünya için 
pratik olmayan uygulamalardır. 
Fakat vanadyum dioksit, oda 
sıcaklığına yakın sıcaklıklarda bu 
özelliği gösterebildiği için pratikte 
de oldukça kullanışlı olacağa 
benziyor.

ELEKTRİĞİ İLETEN FAKAT ISIYI 
İLETMEYEN METAL

Science dergisinde 
yayınlanan araştırmaya 

göre iletkenliğin en temel 
kanunlarına meydan 

okuyan bir metal bulundu.

• Erkut BENLİ
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Bu sıra dışı özellik, vanadyum dioksitin kristal 
örgüsündeki hareket eden elektronların ve bu 
elektronların ne kadar ısı ürettiklerinin incelenmesi 
ile ortaya çıkmıştır. İnceleme sonucunda, vanadyum 
dioksitteki elektronların ısıl iletkenliğe olan 
katkısının, Wiedemann-Franz yasası ile tahmin 
edilenden 10 kat daha küçük olduğu ortaya çıkmıştır. 
Araştırmacılardan Wu’nun açıklamasına göre bu 
şaşırtıcı sonuç, elektronların malzeme boyunca 
yaptıkları senkronize hareketlerden dolayı meydana 
gelmektedir. Elektronlar, diğer malzemelerde, 
rastgele ve bireysel olarak hareket ederken bu 
malzemede, birbirleriyle uyumlu bir biçimde bir 
akışkan gibi hareket ediyorlar. Rastgele hareketlerde, 
ısı iletiminin etkili bir biçimde gerçekleşmesinin 
nedeni çok sayıda mikroskobik şeklin oluşarak bu 
iletimi kolaylaştırmasıdır. Elektronlar arasında oluşan 
senkronize hareketler ise, elektronların birbirleri 
ile daha az etkileşime girmesine neden oluyor ve 
ısı iletimi çok daha az oluyor. Ayrıca; vanadyum 
dioksit ile diğer metaller, örneğin tungsten ile 
karıştırıldığında, malzemenin hem elektrik hem de 
ısı iletme özellikleri ayarlanabiliyor. Bu sonuçlar göz 
önüne alındığında; malzemenin olası uygulamalarının 
çok kullanışlı olacağı düşünülüyor.
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Büyük bir güç olan veri, 
günümüz toplumunda 
üzerinde titizlikle 

çalışılması gereken bir alan 
oluşturmaktadır. Veri, gücünü 
teknolojik gelişmelerle beraber 
giderek arttırmakta, her alanda 
yaşamımıza dokunmaktadır. 
Geçirdiğimiz her dakika veri 
oluşturabilecek bir iz bırakıyoruz 
farkında olmadan. Bıraktığımız 
bu izlerin toplanması, 
sınıflandırılması ve işlenmesi 
artık sıradanlaşmaya başladı. 
Belki de birçoğumuz bunu 
umursamıyoruz. Sıradan hayatın 
rutinlerinden kabul ediyoruz, 
gerçekte ne olup bittiğini 
bilmeden. Yapay zeka ile sosyal 
medyada bıraktığımız izlerden kim 
olduğumuza dair veri toplanmakta, 
karakterimizi belirleyebilecek 
sonuçlar alınmaktadır. Bu 
kadar ileri boyutlarda veri 
toplanması mümkünken 
kendi isteğimiz ve rızamızla 
çeşitli kurum ve kuruluşlara 

verdiğimiz kişisel verilerimizin 
emin ellerde olduğundan şüphe 
etmemiz kaçınılmaz olacaktır. 
Verilerimizin kimler tarafından 
ne için işlendiğini bilmemiz de 
mümkün görünmemektedir. 
İşte bu ve benzeri durumlarla 
ilgili uluslararası ve ulusal birçok 
veri güvenliği politikası takip 
edilmektedir. 

Herkes verilerinin 
korunmasını isteme hakkına 
sahiptir

Ülkemizde kişisel verilerin 
korunmasıyla ilgili 2010 yılında 
Anayasa’nın 20. maddesine eklenen 
“Herkes kendisiyle ilgili kişisel 
verilerin korunmasını isteme 
hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin 
kendisiyle ilgili kişisel veriler 
hakkında bilgilendirilme, bu verilere 
erişme, bunların düzeltilmesini 
veya silinmesini talep etme ve 
amaçları doğrultusunda kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenmeyi de 
kapsar. 

KiŞiSEL VERiLERiN KORUNMASI

Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ile 

birlikte gerek birey olarak 
gerekse tüzel kişilik 

olarak yerine getirmemiz 
gereken yükümlülükler 

ortaya çıkmış oldu.

• Okan DEMİR
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Kişisel veriler, ancak kanunda 
öngörülen hallerde veya 
kişinin açık rızasıyla işlenebilir. 
Kişisel verilerin korunmasına 
ilişkin esas ve usuller kanunla 
düzenlenir” fırka ile anayasal 
güvence altına alınmış oldu. 
Bu çerçevede kanunun 
düzenlenmesi ve uygulanması 
ile ilgili 6698 Sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu, 
16 Mart 2016 tarihinde TBMM 
tarafından kanunlaştırılıp, 
7 Nisan 2016 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Kanunla 
yürütmenin nasıl olacağı 
bildirilmiş ve Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu kurulmuştur. 
Türkiye Cumhuriyeti sistemine 
yeni bir kurum dâhil olmakla 
birlikte hayatımızda da yeni bir 
kanun hükmetmeye başladı. 
Bu kanunla birlikte gerek birey 
olarak gerekse tüzel kişilik olarak 
yerine getirmemiz gereken 
yükümlülükler ortaya çıkmış 
oldu. Yükümlülükleri yerine 
getirmemenin idari cezası ile 
kanuna muhalif hareket etmenin 
yatırımları da beraberinde gelmiş 

oldu. Birey olarak veya firma 
olarak kanuna uyum sağlamak 
için yapılması gerekenler 
neler dediğimizde karşımıza 
bilinmezlikler, farklı uygulama 
ve yorumlar çıkmakta. Hangisi 
doğru, ne yapmalıyım, kime 
danışalım derken olayı izleme 
sürecinde bulduk kendimizi. 

VERBİS’e kayıt için son gün 
31 Aralık 2019 

Zor bir süreç gibi görünse de 
üstesinden gelinemeyecek kadar 
karmaşık değil. KVK Kurumu 
gerekli dokümantasyonu 
yayınlamış durumda. Kurumun 
internet sitesine girilip 
yayımlanan dokümanları 
inceleyerek işe başlangıç 
yapılabilir. Gerisi incelemeden 
sonra gelecektir. Neyin, nasıl 
yapılması gerektiğine dair 
her şeyi bulunabilir kurumun 
sitesinde. Sonuçta bunlar 
bir iş yükü getireceğinden 
tavsiye edilen ve bizimde 
yineleyeceğimiz aynı şey; şirkette 
bu konuyla ilgili bir komisyon, 
kurul vb. bir ekip oluşturmak, 

işlerin paylaşılması ve hızlanması 
bakımından yerinde olacaktır. 
Sonrası şirkette kurulan kurulun 
düzenli çalışmasına kalmış olur. 
İşin içinden çıkılmazsa bu alanda 
danışmanlık veren firmaların 
olduğunu zaten sizler de 
biliyorsunuz. Şuna kulak verelim, 
bu sonu olan bir iş değil, bir 
süreçtir. Bu kanun hayatımızda 
yer almaya başladı ve yürürlükten 
kaldırılana (dünya ölçeğinde 
baktığımızda kaldırılması 
mümkün değil) kadar devam 
edecek. Bu kanunla yaşamayı 
öğrenmek en iyi çözüm olacak 
belki de. Kimse size şirketinizle 
ilgili yasaya uyum sağladınız 
diye garanti veremeyecek. Bu 
nedenle yöneteceğimiz sürece 
kendimizin başlaması gerektiğini 
düşünenlerdeniz. Bir yerden 
başlandı mı devamı geleceği 
kesin. 31 Aralık 2019 Kurumun 
Veri Kayıt Sistemi (VERBİS)’ne 
kayıt olmak için son gün. Kayıt 
olmak için son ama kişisel 
verilerin korunması için sürecin 
başlangıcı olacak. Şimdi asıl soru 
biz bu sürecin neresindeyiz? 
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Günümüzde iş ve sosyal 
yaşam dengesine çok önem 
veren yeni bir çalışan nesil 

geliyor. Bu genç nesil anne ve 
babaları gibi 9/6 ofis ortamında, 
masa başında ömrünü geçirmek 
istemiyor. Değişen dünya çalışma 
trendlerini yakından takip 
ediyorlar. Google, Coca Cola ve 
Facebook gibi bu konuya öncülük 
eden firmaların olduğunu biliyor, 
doğal olarak kendi ülkemizdeki 
firmalardan da aynı uygulamayı 
bekliyorlar. Ülkemizdeki 15 
civarında kurumsal firmanın esnek 
çalışma saatlerini uyguladığını 
fakat henüz genele yayılmadığını 
biliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 
dönemde esnek çalışma uygulayan 
firmaların tercihlerde öne çıkacağı 
su götürmez bir gerçek olarak 
karşımıza çıkıyor. Çalışma hayatına 

yeni başlayacak genç nesil üzerinde 
yapılan bir araştırmada, %52’si 
esnek çalışma saatlerini uygulayan 
firmaları tercih edeceklerini 
belirtmişler. Bu uygulamayı hayata 
geçiren firmalar çalışanlarına, 
“Refahınızı önemsiyoruz.” ve “Ofiste 
olmasanız da sorumluluklarınızı 
yerine getireceğinizi biliyoruz.” 
mesajı veriyor. Bu da çalışanların 
motivasyonunu, sorumluluk ve 
aidiyet duygunu artırıyor, aynı 
zamanda iş ve sosyal yaşam 
dengesini sağlıklı kurduğu için daha 
mutlu bir çalışan oluyor. 

Esnek çalışma saatleri 
verimliliği arttırıyor

Değişimi doğru algılayamayan 
veya uygulamada geri kalan 
firmaların rekabette bir adım geride 
kalacakları çok açıktır. 

ŞİRKETLERDE ESNEK ZAMANLI ÇALIŞMA FİKRİ

Genç nesil üzerinde 
yapılan bir araştırmaya 

göre esnek çalışma 
saatlerini uygulayan 

firmaları tercih edenlerin 
oranı yüzde 52.

• Erhan AYVAZ
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Esnek çalışma saatlerinin en 
önemli etkilerinden birisi, stres 
faktörünü ortadan kaldırarak 
verimliliği artırması olduğunu 
söyleyebiliriz. İstanbul gibi bir 
şehirde çalışıyorsanız, enerjinizin 
büyük bir kısmını işe gitmek ve 
işten eve dönmekte kullanmak 
zorunda kalırsınız. Bu durum da 
sizin işteki konsantrasyonunuzu 
düşürür ve stresinizi artırır. 
Sonuç olarak verimliliğiniz de 
aynı oranda düşecektir. Şirketler 
esnek çalışma saatleri ile 
bütün bunların önüne geçmeyi 
planlamaktadır. Teknolojinin 
de yardımıyla sistemin doğru 

kurgulanması ve doğru raporlama 
ile çalışma arkadaşınız ofiste 
olmasa bile performansı takip 
edebilir, verimliliğini rasyonel 
bir şekilde ölçebilirsiniz. Sistem 
değişikliği yaparken şirketlerin 
dikkat etmesi gereken en önemli 
unsur, hizmet kalitesinin 
düşmemesi olacaktır. Peki, 
sistemi nasıl doğru uygularız 
ve oluşabilecek aksaklıkların 
önüne nasıl geçebiliriz? Öncelikle 
ekibin dışarıda çalışmasından 
dolayı birlikte çalışma, takım 
ruhu ve iletişim kurma 
özelliklerinin yitirilmemesi 
gerekir. Her bireyin günlük 

performansının ölçülebilmesi 
için yıllık hedeflerinin en 
baştan karşılıklı mutabakatla 
kişiye tebliğ edilmesi gerekir. 
Çalışma arkadaşlarınıza yetki ve 
sorumluluklarının ne olduğu ve 
kendilerinden neler beklendiği 
açık bir şekilde anlatılmalıdır. 
Tüm çalışma arkadaşlarının ofiste 
bulunacakları saatler belirlenmeli, 
kendilerine tebliğ edilmeli ve 
bu kurala titizlikle uymaları 
sağlanmalıdır. Genel olarak esnek 
çalışma saatleri kuruma pozitif 
katkı sağlar. Yeter ki kurumlar 
değişimi doğru stratejilerle 
uygulamaya alabilsinler.
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insan kaynakları politikaları 
ile ön plana çıkan Megasan 
Elektronik, çalışanlarına değer 

katmaya devam ediyor. Megasan 
çalışanları iş stresini atmak için son 
olarak Kemerburgaz’daki macera 
parkında bir araya geldi. Kurum 
tarafından yapılan açıklamada, 
“Bu yılın son açık hava kurumsal 
etkinliğini Türkiye’nin en büyük 
açık alan macera ve etkinlik parkı 
olan Forest Kemerburgaz’da 
gerçekleştirdik. Başta yönetim 

kurulumuz olmak üzere tüm 
çalışma arkadaşlarımız ve ailelerinin 
katılımıyla macera ve eğlence dolu 
bir hafta sonu geçirdik. Yoğun iş 
temposunun stresinden uzaklaşıp 
bol bol oksijen depoladığımız, 
grup firmalarımız da dahil tüm 
katılımcılarımızla, birlik ve 
beraberliğimizi pekiştirdiğimiz harika 
bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk. 
Günün sonunda hepimizin yüzünde 
tatlı bir yorgunluk ifadesi ve kocaman 
bir gülümseme vardı.” denildi. 

MEGASAN ÇALIŞANLARI MACERA PARKINDA BULUŞTU

Kurumsal etkinlik 
faaliyetlerine aralıksız 

devam eden Megasan 
Elektronik, son 

programını Forest 
Kemerburgaz’da 

gerçekleştirdi. 

• Erhan AYVAZ
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