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Circuit, Megasan A.Ş. tarafından 
hazırlanmaktadır. Yerel ve süreli 
olarak ayda bir yayınlanır. Yayınlanan 
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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•  Cavit SAVAŞ •  Kenan BEZCİ
CHILISIN & MEGASAN 
TÜRKIYE PAZARINDA GÜÇLÜ IŞBIRLIĞI 
n Tayvan, Çin ve Avrupa’da toplam 14 
fabrikası, dünyaya yayılmış satış ofisleri ve 
temsilcilikleri bulunan Chilisin Electronics 
2019’den beri Megasan Elektronik 
ile distribütörlük anlaşmasını devam 
ettirmektedir.

SAYFA 03

• Okan DEMİR • Levent DALGIÇ
HOME OFIS ÇALIŞMA NEDIR,
NASIL VERIMLI KULLANILIR?
n Özel işletmeler iş süreçlerini tamamen 
durdurmadan, alternatif çalışma 
seçeneklerini gözden geçirerek krizi 
atlatmaya çalışıyor. Bu alternatiflerden birisi 
de “home ofis”(home office) olarak ifade 
edilen “evden  (uzaktan) çalışma” şeklidir. 

SAYFA 07

• Levent DALGIÇ
KORONA SALGINININ TÜRKIYE VE 
DÜNYA ÜZERINDEKI ETKILERI
n Virüs nedeniyle dünya ve ülkemizdeki 
piyasalar ve işyerleri olumsuz yönde 
etkilenirken birçok ekonomik önlem 
paketleri de devreye girdi.

SAYFA 11

•  Erkut BENLİ
VÜCUT SICAKLIĞINDAN ELEKTRIK 
ÜRETEN CIHAZ GELIŞTIRILDI 
North Carolina Devlet Üniversitesi’ndeki 
araştırmacılar yeni bir projeyle vücut 
ısısını elektriğe dönüştüren cihaz üretti. 
Henüz deneme aşamasında olan bu cihaz, 
vücudun tipine göre şekil alabiliyor ve diğer 
elektrik üreten cihazlara göre daha fazla 
elektrik üretebiliyor. 

SAYFA 14

•  Levent DALGIÇ
NESNELERIN INTERNETI (INTERNET 
OF THINGS) NEDIR? CIHAZLARIN 
ETKILEŞIM ALANLARI NELERDIR? 
İlk olarak 1991 yılında Cambridge 
Üniversitesi’ndeki 15 akademisyenin 
kahve makinasını görebilmek için kurduğu 
kameralı sistem “Nesnelerin interneti” 
olarak tarihe geçen ilk örnekti.

SAYFA 14
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İŞ BİRLİĞİ

Türkiye Pazarında Güçlü Işbirliği

1972 yılında Tayvan’ın 
Hsinchu kentinde kurulan 
Chilisin Electronics 50 

yıla varan tecrübesi, zengin 
ürün çeşidi ve küresel satış 
ağı ile ‘’tek kaynaktan tedarik’’ 
imkânı sunabilen lider bobin, 
direnç ve ferrite üreticilerinden 
biridir.

Ferroxcube, Ralec, MagLayers 
ve Magic Tech gibi şirketlerle 
dikey entegrasyon ve yatay 

ittifaklar yapan Chilisin 
Electronics, 10.918 çalışanıyla 
günümüzde küresel bir gruba 
dönüşmüştür. Tayvan, Çin ve 
Avrupa’da toplam 14 fabrikası, 
dünyaya yayılmış satış ofisleri 
ve temsilcilikleri bulunan 
Chilisin Electronics 2019 yılı 
itibariyle Türkiye pazarında da 
yer alabilmek için Megasan 
Elektronik ile distribütörlük 
anlaşması imzalamıştır.

Tayvan, Çin ve 
Avrupa’da toplam 14 

fabrikası, dünyaya 
yayılmış satış ofisleri ve 

temsilcilikleri bulunan 
Chilisin Electronics 

2019’den beri 
Megasan Elektronik 

ile distribütörlük 
anlaşmasını devam 

ettirmektedir.

• Cavit Savaş
• Kenan Bezci

&
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İŞ BİRLİĞİ

Chilisin Electronics, yüksek 
kalitedeki ürünlerini geniş satış 
ve servis ağıyla müşterilerine 
hızlıca ulaştırabilmektedir. 
Üretim kapasitesinin yüksek 
olmasının verdiği avantajla, 
müşterilerinin yüksek adetli 
ihtiyaçlarına çok kısa sürede 
ve rekabetçi şekilde cevap 
verebilmektedir. 

Ürün grupları arasında 

indüktör, common mode 
choke, ferrite, anten, lan 
trafo ve direnç çeşitleri 
bulunmaktadır. İndüktör 
grubunda 2019 yılı satışlarına 
göre dünyada 3. sırada yer 
alan Chilisin, her geçen 
gün artan ürün çeşitliliği ile 
pazarda lider olma yolunda 
ilerlemektedir. 

Ferrite üretiminde ise dünya 

pazarında 4. sırada, Avrupa 
ve ABD’de 1. sırada yer 
almaktadırlar. Geniş bir 
uygulama yelpazesine sahip 
olan bu ürünler otomotiv, 
endüstriyel, dayanıklı tüketim 
ve küçük ev aletleri, elektrik 
tesisat ve kontrol ürünleri, 
iletişim   başta olmak üzere 
birçok sektörde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 
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İŞ BİRLİĞİ

Chilisin, ISO9001, ISO14001, IATF-16949 sertifikalarına sahiptir ve kalite süreç yönetimlerine 
göre üretim yapmaktadır. Ürünlerinde sahip olduğu RoHS ve REACH gereklilikleri ile müşterilerin 
özel çevre koruma gereksinimlerini karşılamaktadır. Üstün kaliteyi üretimde yüksek otomasyon 
kullanarak ve kalite güvence sistemini sıkı uygulayarak sağlamaktadır.
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İŞ BİRLİĞİ

Uluslararası güvene sahip Chilisin Electronics uluslararası faaliyet gösteren yüzlerce firmanın ana 
tedarikçisidir. Tesla, Samsung, Nvidia, Dell, Asus, Bosch, Intel, Broadcom, Lenovo bunlardan 
sadece birkaçıdır.
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YAŞAM

Home Ofis Çalışma Nedir,
Nasıl Verimli Kullanılır?
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YAŞAM

Son günlerde Korona 
salgını nedeniyle 
yaşadığımız olağanüstü 

durumlar tüm dünyada 
gündemi meşgul ediyor. 
Her ülke radikal tedbirler 
alıyor ve vatandaşların 
yaşam tarzlarında zorlayıcı 
değişiklikler yapmak 
mecburiyetinde kalıyor. Salgına 
karşı yapılması gerekenler, 
otoriteler tarafından sık sık dile 
getiriliyor ve her bir bireyin 
bu konuda sorumluluklarını 
yerine getirmesi bekleniyor. 
Bu süreçte toplumu meydana 
getiren bütün kurum ve 
kuruluşlar kriz değerlendirmesi 
yaparak en az zararla olayın 
üstesinden gelmeyi hedefliyor.

Özel işletmeler iş süreçlerini 
tamamen durdurmadan, 
alternatif çalışma seçeneklerini 
gözden geçirerek krizi 
atlatmaya çalışıyor. Bu 
alternatiflerden birisi de 
ingilizceden dilimize girmiş 
“home ofis”(home office) olarak 
ifade edilen “evden(uzaktan) 
çalışma” şeklidir. Peki avantaj 
ve dezavantajlarıyla nedir bu 
“home ofis” kültürü?

Home ofis; çalışanın işveren 
tarafından oluşturulan iş 
organizasyonu kapsamında 
sorumlu olduğu işleri, evinde 

ya da teknolojik iletişim 
araçları ile işyeri dışında 
yerine getirmesi olarak ifade 
edilir. Fakat evden çalışma 
kültürü beraberinde olumlu 
olumsuz bazı durumları da 
getirmektedir. Çalışanlar 
açısından avantajlarını 
ele alacak olursak;

l Esnek çalışma saatleri; 
beraber çalışılan ekibin 
ve paydaşların çalışma 
takvimlerinin dışına 
çıkmaksızın istenilen 
zaman diliminde çalışmaya 
başlanabilir ve mola 
verilebilir olması çalışanlara 
özgür bir hareket imkânı 
sağlıyor.

l Çalışma ortamının isteğe 
göre düzenlenmesi; 
çalışma ortamını zevkinize 
göre verimli çalışma 
yapabileceğiniz tarzda 
düzenleme imkânı sunuyor.

l Ofis kaynaklı gürültü ve 
dikkat dağıtıcı etkenlerin 
azalması; telefon, yazıcı, 
fotokopi gibi cihazların sesleri 
ve işyeri ortamı gürültüsünün 
ev ortamında olmayışı 
odaklanma konusunda sizi 
motive ediyor.

l Her gün trafikte kaybedilen 
zaman; işe gidiş-dönüşlerde 
trafikte harcanan zamanı 
kendimiz için kullanmak 
bir sonraki güne daha dinç 
ve motive başlama imkânı 

sunuyor.

l Daha sakin ve stressiz gün 
geçirilmesi; kendimizle baş 
başa daha verimli ve stressiz 
çalışma imkânı sağlıyor.

Genel hatlarıyla akla ilk gelen 
pozitif detaylar bunlar olmakla 
birlikte işin kapsam ve içeriğine 
göre detaylandırılabilir. 

Dezavantajları ise;

l Belli bir rutin oturtma 
zorluğu; zamanı verimli 
kullanamama ve rutin iş 
disiplinini yakalayamama gibi 
yaşanan durumlar, işlerin 
sürekli ertelenmesi veya 
günün verimsiz bitirilmesi 
nedeniyle işlerin sürekli 
birikmesine sebep olabiliyor.

l Ekip arasındaki 
koordinasyonsuzluk; bir 
takım halinde çalışıyorsanız 
iletişimde kopukluk 
yaşanması ve detayların 
kaçırılması, ortaya çıkacak 
işteki hata oranın artırıyor.

l Dikkatinizi dağıtacak 
bir çok unsur olabilir; 
disiplinli çalışma ve uygun 
ortam oluşturulmadığında 
sosyal medya, ev işleri, 
tv vb. dikkat dağıtacak 
unsurların devreye girmesi 
iş konsantrasyonunuzu 
olumsuz etkiliyor.

l Sosyal ortamlardan 
uzaklaşma; tek  
başınıza çalışıyorsanız

• Okan Demir
• Levent Dalgıç

Özel işletmeler iş süreçlerini tamamen durdurmadan, alternatif çalışma 
seçeneklerini gözden geçirerek krizi atlatmaya çalışıyor. Bu alternatiflerden 
birisi de ingilizceden dilimize girmiş “home ofis”(home office) olarak ifade 
edilen “evden(uzaktan) çalışma” şeklidir. 
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YAŞAM

ve çok fazla dışarıda 
çalışmıyorsanız, sosyal 
ortamlardan uzaklaşmaya 
ve yalnızlaşmaya 
başlayabilirsiniz. Bu durumu 
çok uzun süre devam ettirmek, 
psikolojik olarak olumsuz bir 
şekilde etkilenmenize 
neden oluyor.

Yukarıda belirtilen avantaj ve 
dezavantajları göz önünde 
bulundurarak evden çalışmanın 
yapılan işe göre pozitif ve 
negatif yönlerini iyi analiz etmek 
ve planlama yapmak verimlilik 

açısından önemlidir.

Bunların yanı sıra yapılacak 
fiziki ufak değişikliklerle home 
ofis çok daha verimli hale 
getirilebilir. Nedir bunlar?

Çalışma Zamanı ve 
Şekli
Ofiste çalışıyormuş gibi belirli 
bir saatte işe başlayın, belirli 
bir saatte işi bırakın. Öğlen 
yemeğini ihmal etmeyin ve 
düzenli olarak mola verin. 

Mutlaka üzerinizi değiştirin, 
yatak kıyafetleriyle çalışmak 
performansınızı çok fazla 
düşürür.

Çalışma Odası veya 
Çalışma Alanı
Mümkünse kendinize bir 
çalışma odası belirleyin. Bu 
odaya sadece iş yapmak için 
girin. Dinlenme anlarında o 
odada olmayın. En çok 120 
dakika çalıştıktan sonra 10-15 
dakika serbest hareket edin. 



www.megasan.com 10

YAŞAM

Eğer dışarı çıkamıyorsanız 
evin içinde turlayın. Dinlenme 
anlarında bilgisayardan ve diğer 
elektronik aletlerden bir süre 
uzaklaşın.

Aynı odada çalışmamaya ve 
uyumamaya özen gösterin. 
Eğer hepsini aynı odada 
yapmak zorundaysanız çalışma 
alanınız belirli bir yer olsun 
ve odanın o kısmında sadece 
çalışmak için bulunun.

Çalışma odanızda dikkatinizi 
dağıtacak eşyalar ve renkler 
olmamasına gayret edin. Görüş 
alanınızda bitkilerin olması hem 
sizi daha çok mutlu eder hem 
de performansınızı arttırır.

Havalandırma ve Isı
Odayı mümkün olduğunca 
havalandırın. Odayı 
havalandırmak hem sağlık 
hem de performans açısından 
önemlidir. Çalıştığınız alanda 
kesinlikle sigara içmeyin. 
Oda sıcaklığının 21-24 derece 
arasında olması önerilir. Daha 
düşük ve yüksek sıcaklıklar hem 
sağlınız açısından kötüdür hem 
de odaklanmanızı zorlaştırır.

Çalışma Masası
Masanız mümkünse çekmeceli 
olsun. Çekmecenizde en çok 
ihtiyaç duyacağınız kalem, not 
defteri, kaşe, fatura, zımba, 
vb. şeyleri bulundurun. Eğer 
çekmecesiz bir masanız 
varsa yakınlarda bir dolap 
bulundurmak masanın derli 
toplu kalmasına yardımcı olur. 
Mümkün olduğunca kâğıt 
kullanmayın. Kâğıt kullanmak 
hem doğaya zararlıdır, hem çok 

toz oluşturur hem de dağınıklık 
yapar. Masanın üzerinde 
sadece gerçekten ihtiyaç 
duyacağınız şeyler olsun. 
Bununla birlikte sizi motive 
eden, örneğin ailenizin fotoğrafı 
gibi şeyler bulundurmanızı 
öneririm.

Sandalye
Mümkünse bir çalışma 
sandalyesinde oturun. Değilse 
de oturduğunuz sandalye 
mümkün olduğunca ergonomik 
ve kaliteli olsun. Bu konudaki 
ihmal ileride bilek, kol, sırt ve 

bel problemlerine neden olur. 
Sandalye yüksekliğini masaya 
ve boyunuza göre ayarlayın. 

Işıklandırma
Işık miktarınız üretkenliği 
belirler. Mümkünse gün ışığını 
gören yerlerde çalışın. Gün 
ışığı mutlulukla ilişkilendirilen 
hormonların salgılanmasına 
sebep olur. Aynı zamanda daha 
üretken olmamıza ve geceleri 
daha rahat uyumamıza olanak 
sağlar.

İkili İlişkiler
Evden çalışırken en çok 
zorlanacağınız konulardan 
biri çevrenizle olan ilişki 
yönetiminiz olacaktır. İnsanlar 
evde ve ulaşılabilir olduğunuzu 
bildikleri için istemeden de 
ola işinizi engelleyebilir. 
Bunun için mesai saatlerinde 
iş yapmakla mükellef 
olduğunuzu önce kendinize ve 
sonra da başkalarına sıklıkla 
hatırlatmanız gerekebilir.

Sonuç olarak işimiz uzaktan 
çalışmaya uygun ve verimlilik 
sağlanabiliyorsa gündeme 
alınıp uygulanmasında bir 
sakınca görünmüyor. Özellikle 
içinde bulunduğumuz şu 
zor günlerde yaşadığımız 
olağanüstü durumlar birçok 
işyerinde home ofis çalışma 
şeklini zorunlu kılıyor. Bu 
sistemde verimli olabilmek için 
home ofis kavramının bir tatil 
modu değil, bir çalışma şekli 
olduğunun bilincinde olmalıyız. 
Zor zamanların getirdiğini fırsatı 
memnuniyete dönüştürme 
imkânı sizin elinizde.
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DÜNYA

Virüs nedeniyle dünya ve ülkemizdeki piyasalar ve işverenler 
olumsuz yönde etkilenirken, birçok ekonomik önlem paketleri 
de devreye girdi. 

Korona Salgınının Türkiye ve 
Dünya Üzerindeki Etkileri
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DÜNYA

Çin’in Wuhan kentinde 
ortaya çıkan ve hızla 
dünyaya yayılarak 

binlerce kişinin hayatını 
kaybetmesine neden olan 
Korona virüsü Avrupa ile 
beraber Türkiye’yi de her 
yönüyle etkilemiş durumda. 

11 Mart’ta ilk vakanın tespit 
edilmesinin ardından hızlıca 
bir dizi önlemler alındı. Virüsün 
etkisi Dünya ve ülkemizdeki 
piyasaları ve işverenleri 
olumsuz yönde etkilerken birçok 
ekonomik önlem paketleri de 
devreye girdi. İlk etapta 100 
milyar liralık Ekonomik İstikrar 
Kalkanı Destek Paketi açıklandı. 
Sosyal yardımlardan yararlanan 
ailelere, 1000’er lira yardım 
yapılacağı duyuruldu. Sağlık 
personelinin ek ödemelerinin 
üç ay boyunca iyileştirileceği 
ve yeni 32.000 personel 
istihdam edileceği açıklandı. 
Belediyelerden Nisan Mayıs ve 
Haziran aylarında vergi kesintisi 
yapılmamasına karar verildi. 

Ülkemizde bu gelişmeler 
yaşanırken dünyada ise 
vaka sayısı 1 milyon 500 bin 
seviyelerine ulaştı. Bugün 
itibariyle 85 bin kişi ise hayatını 
kaybetti. Çin’den sonra 
dünyada en büyük yıkımı 
ise başta İtalya, İspanya, 
ABD, İran ve Fransa yaşıyor. 
Salgının hızlı bir şekilde ilerliyor 
olması salgını tüm dünyanın 
ortak sorunu haline getirmiş 
durumda. 

Her ülke, vatandaşlarının bu 
süreçte mağdur olmaması 
için çeşitli ekonomik destek 
paketlerini devreye sokma 
çalışmalarını hızlandırmıştır. 
Dünya bankası Korona virüs 
önlemlerine 160 milyar dolarlık 
yeni destek hazırlığı içerisinde 
olduğunu bildirmiştir.

Dünya ekonomi ve endüstrisini 
ciddi şekilde sarsan bu virüs 
teknoloji dünyasını da olumsuz 
yönde etkiledi. Başta Mobil 
Dünya Kongresi’nin (MWC 
2020) iptalinden sonra, birçok 
yeni teknolojinin sergilenme 
imkanı bulduğu teknoloji fuarları 
bu süreçte iptal edildi. 

•  Levent Dalgıç
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DÜNYA

Nvidia, Intel, Vivo, Sony, 
Amazon, AT&T, Ericsson, 
Facebook, Mediatek, TCL, 
ZTE ve LG gibi teknolojiye 
yön veren birçok şirket bir 
süreliğine konferans ve fuar 
aktivitelerini askıya aldığını 
duyurdu. Apple’ın WWDC 
etkinliğinin akıbeti ise merak 
konusu. Yaşanan iptallerin yanı 
sıra korona virüs salgınına karşı 
alınan en büyük önlemlerden 
biri şirketlerin çalışanlarının 
evden çalışmasını istemesi. 
Amazon, 798 bin çalışanının 
yurt içi ve yurt dışı tüm 
gereksiz seyahatleri derhal 
durdurmasını istedi. İsviçre’deki 
bir Google çalışanında korona 
virüs tespit edildikten sonra 
şirket, çalışan seyahati 
kısıtlamalarını genişletti. 
Twitter, CEO Jack Dorsey’in 
SXSW’ya katılımı da dâhil 
olmak üzere, zorunlu olmayan 
tüm çalışan seyahatlerini bir 
sonraki duyuruya kadar iptal 
etti. Twitter yaptığı açıklamada 
çalışanların mümkünse evden 
çalışmalarını istedi. Geçtiğimiz 
günlerde Google, Dublin’deki 8 
bin çalışanın evden çalışmasını 
istediğini bildirdi. Microsoft, 
ABD’nin Washington ve 
California eyaletlerindeki 
çalışanlarının 25 Mart’a kadar 
evden çalışmasını istedi. 

Korona virüs salgını önlemleri 
bu şekilde alınmaya çalışıyor 
olsa da yine de üretimde ve 
şirketlerin gelecek hedeflerinde 
de ciddi sapmalar oluşmaya 
başladı. Bu yıl halka arzı 
beklenen Airbnb, halka arzı 
2021’e erteleyebileceğini 
söyledi. Analistler Apple’ın 
ikinci finansal çeyrek 
tahminlerinin korona virüs 
salgını nedeniyle tutmayacağını 

belirtti.

Çin’den ABD’ye, İtalya’dan 
İran’a birçok ülkede görülen 
korona virüs salgını teknoloji 
ürünleri üretimi ve tedariğini 
de etkiledi. LG, Gumi kentinde 
bulunan ve kamera üretilen 
fabrikasında bir çalışanında 
virüsünün tespit edilmesi 
üzerine dezenfekte işlemlerinin 
yapılabilmesi için çalışmalarını 
durdurdu. Samsung da 
Gumi’deki fabrikasında 
çalışan bir işçide virüsün tespit 
edilmesi üzerine fabrikanın 
faaliyetlerine geçici olarak 
ara verdi. Apple’ın cihazlarını 
üreten Tayvanlı Foxconn’un 
da ana üretim merkezlerinden 
birinde Covid-19 vakası 
görülmesi üzerine şubat 
ayının başında merkez geçici 

süreyle kapatıldı. Birçok üretici 
hammadde sorunu ve buna 
bağlı olarak ürün tedariği 
konusunda ciddi sorunlar 
yaşıyor. 

Tüm dünyayı etkisi altına 
alan salgın üretim, tedarik 
ve hizmet çarklarını ciddi 
şekilde sekteye uğratmış 
durumda. Herkesin beklentisi 
hızla yayılan ve günden güne 
büyüyen bu sorunun birkaç ay 
içinde çözülmesi ve ekonomik 
kayıpların azaltılması için 
ekonomik önemlerin bir an 
önce alınması yönünde. Piyasa 
uzmanları ise kayıpların ne 
kadar olduğunun ve nasıl 
telafi edileceğinin cevaplarını 
ise ancak salgın sonrası 
ekonomik zararın tespiti ile 
yapılabileceğini belirtmekteler.
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North Carolina Devlet 
Üniversitesi’ndeki 
araştırmacılar yeni bir 
projeyle vücut ısısını elektriğe 
dönüştüren cihaz üretti. 
Henüz deneme aşamasında 
olan bu cihaz, vücudun tipine 
göre şekil alabiliyor ve diğer 
elektrik üreten cihazlara 
göre daha fazla elektrik 
üretebiliyor. 

Vücut Sıcaklığından Elektrik 
Üreten Cihaz Geliştirildi 

•  Erkut Benli
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Cihazın Çalışma 
Prensibi Nasıl?
Bu projede ısı, termal iletken 
materyal tabakasında yayılır. 
İletken materyalin tepesinde 
ısının dışarı çıkmasını önleyen 
polimer katman bulunur. Bu 
katman vücut ısısını merkezde 
bulunan Termoelektrik 
jeneratörün (TEG) 
içinden geçmesini sağlar. 
Termoelektrik jeneratöre 
gelen ısı burada elektriğe 
dönüşmez. Çünkü sıcaklık 
aniden düşürülerek elektrik 
üretilir. Böylelikle 20μW/cm2 
enerji üretimi gerçekleşir. 
Tüm sistem oldukça ince, 
2 mm ve bükülmelere karşı 
dayanıklı olarak üretildi. Proje 

yöneticisinin belirttiği bilgilere 
göre bu prototipin sadece  
1 cm2 olduğu ve bu boyutun 
rahatça büyütülebileceği 
projenin detaylarında 
belirtilmiş.

Araştırmacıların topladığı 
bilgilere göre en yüksek 
ısının toplandığı yerin bilekler 
olduğu belirtiliyor. Fakat 
bileğin bulunduğu bölgenin 
düzensiz oluşu, TEG bandının 
oraya takılmasını zorlaştırması 
nedeniyle bir diğer yüksek ısı 
kaynağı olan üst kol civarı daha 
çok tercih ediliyor.

North Carolina Devlet 
üniversitesindeki araştırmacılar 
t-shirte yerleştirilen TEG 
bandını t-shirte ekleyip nasıl 

enerji üreteceğini incelediler. 
Proje yöneticisi Vashaee, 
yürüyen bir insanın yaklaşık 
6μW/cm2, koşan bir insanın 
ise yaklaşık 16μW/cm2 enerji 
ürettiğini belirtiyor. Ayrıca, TEG 
bantlı t-shirtlerin güç üretmek 
için yeterli fakat üst kola 
takılan bantlar kadar verimli 
çalışmadığını da söylüyor.

Bu projeyi yapanların ilk 
amacının, giyilebilir cihazları 
uzun süre boyunca giyen 
bireyin sağlık durumunun 
izlenmesi ya da çevresel 
faktörlerin ve fiziksel 
değişkenlerin önceden 
tahmin edilerek astım krizi 
gibi durumların engellenmesi 
olduğu, fakat bunun yanı 
sıra kullanılan cihazların 
batarya ömürlerine bağımlı 
kalınmamasının sağlanması 
olarak belirtilmiştir. Yani 
araştırmacılar cihazların güç 
tüketimini yavaşlatmak ve 
gerekirse ilave güç desteği 
amacıyla bu ürünlerin hizmet 
verebileceğini dile getiriyorlar.

10 yıllık bir süreçte teknolojinin 
daha olgunlaşarak bu ürünlerin 
günlük hayatta kullanılacak 
seviyeye geleceğine 
inanılıyor. Teknolojinin uzun 
vadede yalnızca giyilebilir 
cihazlarda değil, uçak ve 
hatta fabrikaların enerji 
ihtiyacının karşılanmasında da 
kullanılabileceği öngörülüyor. 
İlk etapta akıllı telefon, tablet 
gibi büyük cihazlara enerji 
sağlama kapasitesinde olması 
zor görünüyor fakat gelişen 
teknolojiyle birlikte bu aşamaya 
gelineceği düşünülüyor.

n Kaynak: sciencealert
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İlk olarak 1991 
yılında Cambridge 
Üniversitesi’ndeki 
15 akademisyenin 
kahve makinasını 
görebilmek için 

kurduğu kameralı 
sistem şimdi 
“Nesnelerin 

interneti” olarak 
tarihe geçen ilk 

örnekti.

Nesnelerin Interneti  
(Internet of Things) Nedir?  

Cihazların Etkileşim  
Alanları Nelerdir?
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Şu günlerde sık sık 
duyduğumuz ve ileride 
daha fazla aşina olacağımız 
“nesnelerin interneti” kısa 
adı IoT (Internet of Things), 
ilk kez 1999 yılında Kevin 
Ashton tarafından bir 
şirket sunumu esnasında 
kullanıldı. Günümüzde 
giderek olgunlaşan teknolojik 
gelişmeler sayesinde üzerinde 
çalışmalar yapılması sağlandı.

Nesnelerin İnterneti 
Nedir?
Nesnelerin interneti, 
adreslenebilir nitelikte olan 
nesnelerin kendi aralarında 
oluşturduğu, belirli bir protokol 
ile birbirleriyle iletişim içinde 

olduğu dünya çapında bir 
ağ olarak tanımlanır. Kısaca 
çeşitli haberleşme protokolleri 
sayesinde birbirleriyle 
iletişim kurabilen, karşılıklı 
veri paylaşarak akıllı bir ağ 
ile veri tabanı oluşturabilen 
cihazlar sistemi olarak da 
tanımlanabilir. 

İlk olarak 1991 yılında 
Cambridge Üniversitesi’ndeki 
15 akademisyenin kahve 
makinasını görebilmek 
için kurduğu kameralı 
sistem, o günün koşulları 
değerlendirildiğinde bu alanda 
atılmış ilk adım olarak ufuk 
açıcı bir uygulama olarak 
adlandırıldı. 2001 yılına kadar 
kullanılan bu sistem sayesinde 
kahve makinasının görüntüsü 
dakikada üç kez bilgisayar 
ekranlarına gönderilerek 
iletişim sağlanıyordu. Gerçek 

zamanlı ve çevrim içi olması 
nedeniyle “nesnelerin interneti” 
olarak tarihe geçen ilk örnekti.

Günümüzdeki  
Durum nedir?
Araştırmalara göre günümüzde 
internete 50 milyar cihazın 
bağlı olduğu bilinmekte. Aynı 
araştırmalara göre; 2003 
yılında dünyada kişi başına 
düşen birbirleriyle bağlantılı 
cihaz oranı 0,08 iken bu 
oran bu yıl “6,48”dir. Ayrıca 
2020 yılı itibariyle 20 adet 
tipik ev cihazının üreteceği 
bilgi trafiğinin, 2008 yılında 
üretilen tüm internet trafiğinden 
daha fazla olacağı tahmin 
edilmektedir.

Nesnelerin İnterneti dendiği 
zaman yalnızca cihazların 

•  Levent Dalgıç
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internete bağlanması olarak 
anlaşılması yanlıştır. RFID 
benzeri algılayıcıların ve 
tanımlayıcıların bazı cihazlar ile 
bilgi üretmeleri de bu kavramın 
içerisindedir.

Nesneler, algılayıcılar 
ve elektronik devreler ile 
donatıldığında insanlarla 
iletişime geçerek durum 
bilgilerini güncelleyebilecek 
yetenekler kazanırlar. Mobil 
ağlar ve internetin gelişimiyle 
birlikte bu nesnelerin kişiler ile 
iletişim kurmaları kolaylaştı ve 
insanlar da onları her yerden, 
her zaman gözlemleme 
ve kontrol etme şansına 
sahip oldu. Bunun yanında 
IPv6 protokolüne geçiş, 
IP çakışmalarının önüne 
geçilmesini adına önemli bir 
engeli ortadan kaldırarak ciddi 
bir gelişme sağladı.

Endüstriye Katkıları 
Nelerdir?
Endüstri 4.0 ile birlikte 
IoT teknolojisi en çok 
endüstriyel sektörde talep 
görüyor. Özellikle IoT 
sensörler, aktüatörler, kontrol 
sistemleri ve makine ağı ile 
endüstride üretim ve tedarik 
zinciri ağlarının gerçek 
zamanlı optimizasyonu ile 
devreye giriyor. Proses 
endüstrilerinde gelişmiş 
verimliliği ve güvenli dağıtım 
sistemini elde etmek için 
dijital kontrolörler kullanılarak 
proses kontrollerinin, hizmet 
bilgi sistemlerinin ve operatör 
araçlarının otomatik hale 
getirilmesi sağlanıyor. 
Nesnelerin internetinin 
endüstrideki görevlerini kısaca 
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

l Gerçek zamanlı izleme ve 
süreçlerin kontrolü

l Özel iletişim ve internet 
teknolojileri ile akıllı makineleri, 
akıllı sensörleri, akıllı 
denetleyicileri görevlendirme

l Yüksek hassasiyetli 
otomasyon ve kontrol 
sayesinde güvenlik, güvenilirlik 
ve güvenilebilirliği en üst 
seviyeye çıkartmak

Nesnelerin İnterneti” 
çözümlerini, üretim 
teknolojilerine uygulayan 
üreticiler, diğer üreticilere 
göre daha optimize ve daha 
hızlı kararlar alıyor ve alınan 
bu kararları hem personeline 
hem de çalışanlarına daha hızlı 
iletebiliyor. Cihazlar birbirine 
bağlandığında, oluşturulan 
veriler, her cihazın kendi 
verisini ürettiği yazılımlar 
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aracılığıyla birbirlerine yüksek 
hızlı internet desteğiyle hızla 
aktarılıyor ve ortaya çıkan 
verilerden alınan sonuçlara 
bakarak daha hızlı ve en 
etkili kararların alınabilmesi 
sağlanıyor. Alınan bu kararlar, 
yine bu sistemler ile hem iş 
başındaki personele hem işi 
takip eden yöneticiye hem de 
bütün cihazlara aktarılarak, 
senkronize bir çalışma ortamı 
sağlanıyor.

Her ne kadar üretimin ve 
sistemlerin akıllanması 
sonucunda “insana gerek 
kalmayacak” gibi bir düşünce 
oluşsa da, daha geniş bir 
açıdan düşündüğümüzde 
insanın öneminin daha da 

büyüdüğünü ve üretimde 
daha aktif ve verimli bir rol 
alabileceğini görebiliriz. 
İşgücünün, gelişen bu teknoloji 
yönünde eğitimi ve gelişmesi 
oldukça önemli, çünkü üretim 
sürecindeki neredeyse bütün 
iş ve birimlerdeki görevler ve 
sorumluluklar, hem insanın 
eğitiminden hem de insanın 
profesyonelleşmesinden 
etkilenecek. Çünkü Endüstri 
4.0 ve IoT’un en uygun bir 
şekilde entegre olması insan 
zekasının ve bilgisinin elinde.

Düşük maliyetli doğru ve 
birbirine bağlı sensörlerin 
yaygınlaşmasıyla birlikte 
otomatikleştirilmiş fabrikalar 
giderek daha verimli hale 

gelecektir. Örnek verecek 
olursak, montaj hatları 
yakında kendilerini teşhis 
etmek ve onarmak için IoT‘ye 
başvuracaktır. Kesiciler, ekler 
ve matkap ucu gibi bozulabilir 
takımlar aşındığında, ekipman 
sadece takımın kendisini 
değiştirmekle kalmayacak 
aynı zamanda yeni malzeme 
sipariş etmek için ağ üzerinden 
tedarikçisine bağlanacaktır.

Yarın makinelerin kendileri 
parça tedarikçileriyle yedek 
parça sipariş etmek için IoT 
aracılığıyla kesinlikle iletişim 
kuracaktır. 

Peki faydaları nelerdir?
l Bu daha az kayıp zaman 
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demektir.

l Daha iyi varlık kullanımı 
demektir.

l Toplam sahip olma 
maliyetini düşürür.

l Daha odaklı ve verimli 
işgücü sağlar.

l Daha doğru ve uygulanabilir 
performans metrikleri oluşturur.

l Daha odaklı harcamalar 
sağlar.

l Proaktif parça değiştirme ve 
onarımları mümkün kılar.

l Ve nihayetinde eğer doğru 
planlanırsa daha iyi bir sonuç 
ve karlılık sağlar.

IoT, makine öğrenimi, robotik 
ve ileri analizden yararlanan 
fabrikalar verimlilik ve çıktıda 
daha da nefes kesen kazançlar 
gerçekleştirecektir.

Resmin bütününe 
baktığımızda, Nesnelerin 
İnterneti, Bulut Bilişim ve 
Büyük Veri’nin yarattığı 
bu dijital dönüşümün bize 
olan etkisi her sektörde 
kendine özel farklı faydalar 
sağlamakta (iş süreç verimliliği, 
müşteri memnuniyeti vb.) 
ve yaşamımızı farkında 
olmadan değiştirmeye devam 
etmektedir.

Kullanım alanları yatay ve 
dikey olarak hayal gücümüzle 

doğru orantılı olarak 
değişmektedir. Üretim, sağlık, 
perakende, çevre, tarım, 
ulaşım gibi alanlar başta olmak 
üzere her geçen gün de bu 
alan genişlemektedir.

Günümüzde giyilebilir, akıllı 
şehir ve çevre uygulamaları, 
güvenlik ve önlemler, 
lojistik, sağlık hizmetleri, 
maden uygulamaları, 
askeri uygulamalar ve tarım 
uygulamaları gibi birçok alanda 
çeşitli çalışmalar yapılmakla 
beraber 2025 yılında 
nesnelerin interneti dünyasının 
sektörel bazda dağılımının 
aşağıdaki şekilde olması 
öngörülmektedir:

Tüm faydalarının yanında 
nesnelerin İnterneti (IoT) bazı 
sorunlara da yol açacaktır. 
Birbirlerine bağlı cihazlar 
sayesinde sosyal hayatımızı 
internet üzerinden kayıt altına 
sunuyor olmamız, ortaya 
çıkacak veri miktarını inanılmaz 
derecede arttıracak ve bu 

büyük verilerin çözümlenerek 
işlenmesi zor ve karmaşık bir 
iş haline gelecektir. Bunun 
yanında ortaya çıkan bu 
verilerin gizliliği ve güvenliği de 
önemli bir konu olarak karşımıza 
çıkacaktır. Önümüzdeki yıllarda 
etkileşimin ve internetin hemen 
her nesnenin içine gireceği 

ve farklı nesnelerin ortak 
amaçlar için hareket edeceği 
bir döneme gireceğiz. Bu arada 
insanların fizyolojik ve psikolojik 
olarak bu değişime nasıl 
karşılık vereceğini hep birlikte 
göreceğiz.


