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PROJELERİNİZİ BRIGHT LED İLE 
AYDINLATIYORUZ
n 30 yılı aşkın süredir LED üretimine öncülük 
eden, aydınlatma sektörüne yön veren, yeni 
teknolojilere ayak uydurup gelişmeleri en 
yakından takip eden BRIGHT LED Türkiye’de 
MEGASAN iş birliği ile sektörü aydınlatmaya 
devam ediyor.

SAYFA 03

• Ersel UZUN
SERAMİK PCB’LER
n Yüksek sıcaklık dayanımı ve düşük genleşme 
özelliği ile Seramik PCB’ler, tasarımcıların 
vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.          
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YENİ GERÇEĞİMİZ: TOPLUMSAL, 
‘AMACI’ OLAN VE ‘ANLAM’ 
YARATAN MARKA
OLMAK 
n Harvard Business Review ve EY Beacon 
Institute tarafından yapılan ‘ The Business Case 
For Purpose’ araştırmasının sonuçları çok ilginç. 
Buna göre araştırmaya katılan liderlerin %89 ‘u 
şirketin bir amaca odaklanmasını önemsiyor.
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• Erkut BENLİ
LAIRD CONNECTIVITY’S
SENTRIUS MG100 GATEWAY
n Bir Laird Connectivity Pinnacle 100 hücresel 
modeme dayanan MG100 Gateway, uzun 
menzilli Bluetooth® 5 ve LTE-M / NB-IoT 
bağlantısını küçük form faktörlü bir IoT mikro ağ 
geçidinde birleştirir. 
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ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞI 
DEĞİŞİYOR
n Hepimizi evlerine kapatan Covid-19 salgını, 
bize yön verdiği gibi alışkanlıklarımıza da yön 
verebilecek mi? Salgının ilk anından itibaren 
alınan ilk önlemlerle birlikte birçok alışkanlığın 
değiştiği ve bu alışkanlıkların salgının ardından 
da devam edebileceği öngörülüyor.
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İŞ BİRLİĞİ

PROJELERİNİZİ 
BRIGHT LED İLE 

AYDINLATIYORUZ

30 yılı aşkın süredir
LED üretimine öncülük
eden, aydınlatma sektörüne yön  
veren, yeni teknolojilere ayak uydurup 
gelişmeleri en yakından takip eden  
BRIGHT LED Türkiye’de MEGASAN  
iş birliği ile sektörü aydınlatmaya devam ediyor.
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• Gamze Nihal KARAKUŞ

BRIGHT LED, 1981 yılında 
kurulan profesyonel 
bir LED optoelektronik 

üreticisi ve 30 yılı aşkın süredir 
Tayvan pazarında tanınmış bir 
LED üreticisidir. 
BRIGHT LED grubun merkezi 
Tayvan’ın New Taipei şehrinde 
bulunmaktadır. Çin, Hong 
Kong, Japonya, Kore, Almanya, 
Singapur, ABD ve diğer 
ülkelerde çeşitli satış şubeleri 
bulunmaktadır. BRIGHT LED, 
küresel müşterilere yüksek 
verimlilik ve en iyi çözümle 
hizmet vermek için dünya 
çapındaki distribütörler ve 
temsilciliklerle uzun vadeli 
ilişkiler kurmaktadır. 

Türkiye’de Megasan ile yaptığı 
distribütörlük anlaşması ile 
led ve aydınlatma çalışmalarını 
devam ettirmektedir. Çin 
pazarına daha fazla hakim 
olmak, LED ürünlerinin 
tanıtımını daha iyi 
yapmak, ürünlerin satışını 
gerçekleştirmek ve müşteri 
hizmetleri, teknik destek 
sağlamak amacıyla Çin’in 
çeşitli bölgelerinde ofisleri 
bulunmaktadır. 

Müşterileri ile kurduğu 
yakın ilişkiler sayesinde 
BRIGHT LED yüksek kaliteli 
malzeme kaynakları ve 
rekabetçi fiyatlandırma 
sağlayabilmektedir. Ana 
fabrikaları Çin’de bulunmaktadır. 
Başlıca ürünleri arasında LED 
ekran, DIP LED, SMD LED, 
yüksek güçlü LED, LED otomotiv 

lambaları ve LED aydınlatma 
ürünleri bulunmaktadır. BRIGHT 
LED grubu bünyesindeki 
Sapphire ortaklığı, wafer 
fabrikası, PCB montaj fabrikası 
ve diğer yan kuruluşlar, kendi 
üst, orta ve alt ürün tedarik 
zincirlerini oluşturmakta ve 
müşterilerine güvenilir, en 
kaliteli ürünlerle çözüm ortaklığı 
sağlamaktadır. 

BRIGHT LED, aydınlatma, 
elektronik, elektrik ve ısıtma 
alanlarında uzmanlaşmış 
mühendislerden, 
teknisyenlerden oluşan geniş 

bir AR-GE ekibine sahiptir. LED 
alanında sürekli olarak ileri 
teknolojiler geliştiren firma 
şu anda 40’tan fazla yerel ve 
uluslararası patente sahiptir. 
Profesyonel LED üreticisinin rol 
modeli olan BRIGHT LED, yeni 
çağda daha iyi enerji tasarrufu 
sağlayan, çevre dostu ve daha 
çeşitli LED’ler geliştirmeyi 
amaçlamaktadır. 

BRIGHT LED ürünleri ISO-9001, 
QS-9000, ISO14001,  
ISO/TS16949 sertifikalarına 
sahiptir. BRIGHT LED ürün 
grupları aşağıdaki gibidir.



www.megasan.com05

İŞ BİRLİĞİ

1. LED İç Aydınlatma
• Safir Tabanlı LED Flament Ampul
• LED Tüp Serileri
• LED Ampul Serisi
• LED Panel Aydınlatma Serisi
• LED Aşağı Aydınlatma Serisi
• LED Yukarı Aydınlatma Serisi

2. LED Dış Aydınlatma
• LED Flood Işıklar Serisi
• LED Tünel Aydınlatma Serisi
• LED Sokak Aydınlatma Serisi

3. LED Özel Aydınlatma
•  LED Trafik Aydınlatma
•  LED Full Color Aydınlatma

LED AYDINLATMA

1. Lambalar 
     LED’ler

• Kule (Tower) Tipi LED
• 3 mm Yuvarlak (Round) Tipi LED
• 5 mm Yuvarlak (Round) Tipi LED
• Dikdörtgen (Rectengular) Tip LED
• Oval Tip LED
• Silindirik (Cylindrical) LED
• Kare (Square) LED
• Büyük (Larger Size) LED

      Housing Assembly LED’ler
• Tekli (Singular)
• İkili (Dual)
• Çoklu (Plural)

2. Display
• Bar Array & Graph
• Single-Digit
• Dual-Digit
• Three-Digit
• Four-Digit
• Multiple
• Dot matrix

3. SMD LED AKSİYAL LED
• Visible LED
• Invisible LED 

SMD Top View
• Top View Invisible
• Top View Dual Chip
• Top View RGB
• 1206
• 0805
• 0603
• 0402

SMD Side View
• Side View Invisible
• 1204
• 1004
• 0802

4. PLCC
5. Infrared LED

LED KOMPONENTLER



www.megasan.com 06

SEKTÖRDEN

• Ersel UZUN

Seramik PCB denildiğinde 
akla ilk olarak, yüksek 
sıcaklık dayanımı ve 

düşük genleşme özelliği gelir. 
Bu nedenle seramik PCB’ler 
yüksek termal iletkenliği ve 
düşük genleşme katsayısıyla 
tasarımcıların kurtarıcısı 
olmaktadır. Seramik PCB’lerin 
kullanılacakları yerlere 
göre materyal içerikleri 
de değişkenlikler gösterir. 
Alüminyum nitrür, alüminyum 
oksit, bor nitrür, berilyum 

oksit, silisyum karbür 
seramik PCB’lerin içerdiği 
materyallerden bazılarıdır. 
Materyal seçimi kullanım 
alanlarına göre yapılır. 
Örneğin yüksek ısıl iletkenliği 
özelliği (270 W/mK) gereken 
yerlerde silisyum karbür 
tercih edilirken, düşük maliyet 
sebebiyle alüminyum oksit 
tercih edilir. Tercih sırasında 
istenen optimum özelliklere 
uygun materyal seçimi 
yapılmalıdır.

Yüksek sıcaklık dayanımı 
ve düşük genleşme 
özelliği ile Seramik 

PCB’ler tasarımcıların 
vazgeçilmezleri  

arasında yer alıyor.

Seramik PCB’ler
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Seramik PCB Çeşitleri
n Yüksek Sıcaklık Üretimli 

PCB(HTCC- High 
Temperature Co-Fired 
Ceramic)

Genel olarak, yüksek sıcaklıklar 
için tasarlanan seramik 
PCB’lerde alüminyum-
oksit içeren materyaller 
kullanılmaktadır. HTCC’ler 1600 
ile 1700 °C arasında, hidrojen 
gazı gibi gazlı bir ortamda, 48 
saat süreyle ısıl işleme tabi 
tutularak elde edilmektedir.

n Düşük Sıcaklık Üretimli 
PCB(LTCC-Low Temperature 
Co-Fired Ceramic)

HTCC’nin aksine, düşük sıcaklık 
üretimli PCB, kristal camın 
metal levha üzerindeki yapışkan 
alt tabakası ile altın macununun 
birleştirilmesinden oluşur. 
LTCC’ler yaklaşık 900 °C’de 
gazlı bir fırında ısıl işleme tabi 
tutulur. HTCC’ye oranla LTCC, 
daha iyi mekanik yoğunluk 
ve termal iletkenlik istenilen 
durumlarda tercih edilir.

n Kalın Film Seramik PCB
Kalın filmli seramik PCB, bir 
seramik esaslı malzeme üzerine 
işlenilen altın, dielektrik 
macunları ve işlendikten 
sonra 1000 °C veya altında bir 
sıcaklıkta işlenilen yapıştırıcı 
reçine içerir. Genellikle, iletken 
katman olarak, seramik PCB 
yüzeyine gümüş veya altın 
paladyumu uygulanır. Kalın 
film seramik PCB’lerde iletken 
tabakasının kalınlığı 10-13 
µm(mikron) olmaktadır.

Seramik PCB 
Avantajları
Yapısı itibariyle seramik PCB’ler 
geleneksel epoksi PCB’lere göre;
l Mükemmel termal iletkenlik 
(20-300 W/mK)
l Kimyasal erezyona 
dayanıklılık
l Yüksek mekanik dayanıklılık
l Yüksek çözünürlüklü bakır yol 
uygulamaları
l Düşük Genleşme Katsayısı 
(CTE) avantajları sağlar.

Seramik PCB 
Dezavantajları
Yine Seramik PCB’ler geleneksel 
epoksi PCB’lere göre;
l Kırılganlıkları
l Yüksek maliyetli oluşu
l Küçük ebatlı oluşu 
sebepleriyle çok gerekli olmadığı 
sürece kullanılmazlar.

Seramik PCB Kullanım 
Alanları;
 Seramik PCB’ler, askeri 
uygulamalar, havacılık, otomotiv, 
tıbbi cihazlar,  güneş panelleri 
gibi yüksek performans gereken 
uygulamalarda kullanılır. 
Diğer kullanım alanları; 
l Yüksek akımlı LED aydınlatma 
ürünlerinde
l Yüksek Güç Kontrol 
Devrelerinde
l Otomotiv Sektöründe ağırlıklı 
olarak Güç Regülatörlerinde 
l Yazıcılar 
l Yüksek çıkışlı amplifikatör 
devrelerinde 
l Isının yüksek olduğu 
anahtarlama devrelerinde 
kullanılmaktadır.
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YENİ GERÇEĞİMİZ
TOPLUMSAL, ‘AMACI’ 

OLAN VE ‘ANLAM’ 
YARATAN MARKA

OLMAK



www.megasan.com 10

PAZARLAMA

Harvard Business Review ve EY Beacon Institute tarafından yapılan ‘ The 
Business Case For Purpose’ araştırmasının sonuçları çok ilginç. Buna 
göre araştırmaya katılan liderlerin %89 ‘u şirketin bir amaca odaklanmasını 
önemsiyor.

Marka olmayı sadece 
halkla İlişkiler faaliyetleri, 
reklam çalışmaları, dijital 

uygulamalar, sosyal sorumluluk ve 
sponsorluk faaliyetleriyle biraz da 
kurum içi iletişim faaliyetler olarak 
gören; tüm bu kurum içi ve kurum 
dışı faaliyetlerle daha pahalıya 
satmak veya çalışan memnuniyetini 
sağlamak için yeterli olduğunu 
düşünen zihniyet çoktan bitti.

Yeni Gerçeğimiz tüm DNA’larıyla 
toplumsal olarak taşın altına 
elini koyan, belli bir amaç 
doğrultusunda çalışan, hem 
çalışanları hem paydaşları hem 
de tüketici için anlam yaratan bir 
marka olabilmek. Toplumsal bir 
marka olmak çok daha stratejik bir 
bakış açısı gerektiriyor ve sadece 
kurumsal iletişim departmanının 
sorumluluğunda değil tüm şirketin 
stratejik bakış açısında yer alması 
gereken bir kavram.

Harvard Business Review ve 
EY Beacon Institute tarafından 
yapılan ‘ The Business Case For 
Purpose’ araştırmasının sonuçları 
çok ilginç. Buna göre araştırmaya 
katılan liderlerin %89 ‘u şirketin bir 
amaca odaklanmasını önemsiyor. 
Güçlü kolektif bir amacın çalışan 
memnuniyetini arttıracağını 
düşünüyor. Ayrıca %80’i müşteri 
sadakatini artıracağını belirtiyor.

• Burcu ATEŞ
Stratejik Pazarlama Danışmanı
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Teoride %86 bir şirketin amacı 
olması gerektiğini düşünen 
liderler, hali hazırda varlıklarını 
sürdürdükleri iş yaşamlarının 
içinde şirketinin çalışanlarla 
ve paydaşlarla ve müşterilerle 
paylaşılan bir amacı olduğunu 
söyleyenlerin oranı %46.
Liderlerin sadece %46’sı 
şirketin bir amaca odaklanan 
faaliyetlerde bulunduğunu, 
geri kalanının da bu konuyla 
ilgili çalıştığını ancak henüz bir 
faaliyet içine girmediğini belirtti.

Markalar Neden bir Amaç 
Peşinde?
Bunun birçok nedeni var;
Öncelikle amaç marka imajından 
ve markayı konumlamaktan 
daha farklı ve daha büyük bir 
şeydir.

Şirketin bir amacının olması 
insanların o şirkette kalmaları 
için bir anlam bulmalarını 
sağlıyor.
Açık ve net bir amacı olan ve 
topluma hizmet eden bir anlamı 
içinde barındıran markalar daha 
çok kazanıyor, çalışanları daha 
memnun hissediyor, müşteriler 
daha fazla sadakat gösteriyor 
ve inovasyon anlamında daha 
yetkin çalışmalar yapıyor.

Harvard Business School 
Profesörlerinden Rebecca 
Henderson ve Natty McArthur’a 
göre toplumla ilgili konularda 
aktif rol almaya başlarsanız 
oyunu daha kolay kazanırsınız. 
Çünkü kişiler kendilerinden 
daha büyük, güçlü, vizyon 
sahibi bir yapının içinde olmayı 
önemsiyorlar. Bu yapının 
içine anlamı koyarsanız ve bu 

anlamın içinde çalışanlarınız ve 
paydaşlarınızla beraber hareket 
edebileceğiniz bir yapı haline 
gelirseniz finansal ve yapısal 
anlamda ilerleyebilirsiniz.
Şirketlerin bir amaca bağlanma 
ve toplumsal anlamda bir 
yarar için dönüşüm sağlamayı 
destekleyen en önemli unsur 
‘Stratejik Gelişim’ olarak 
karşımıza çıkıyor.

“Purpose is certainly 
not just a marketing 
issue or positioning 
of your brand image. 
Purpose should 
impact every aspect 
of the firm” 
- Raj Sisodia
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Şirketin bir amacının 
olması markaya ne sağlar? 
Neden tüm şirketler bunu 
kullanmıyor?
Bütün liderler şirketinin bir 
amacı olması konusunda hem 
fikir, araştırmaya katılan 
liderlerin %89’u şirketin ortak 
bir amacının olması çalışan 
memnuniyetini arttırıyor. 
Ayrıca %84’ü şirketin ortak 
amacı olmasının şirketteki 
değişim dönüşüm için harcanan 
çabanın çok daha fazla artacağını 
belirtiyorlar. Ancak şirketlerin 
bu konuda bazı bariyerleri de 
var. Bu bariyerleri yatırımcı 
baskısı, sistem, altyapı eksikliği, 
uzun dönemli hedeflere 
odaklanmadaki zorluklar gibi 
nedenler olarak sayabileceğimiz 
gibi asıl önemli konunun 
‘iletişim’ olduğunu söyleyebiliriz. 
Asıl önemli konu üst yönetimin 
şirket amacının şirketin tüm 
kademelere iletebilmesi ve bunu 
içselleştirmelerini sağlayacak 
çalışmalar yapması.

Cinsiyet eşitliği, küresel 
ısınma, çevre, eğitim gibi 
bir çok konuyu kendi şirket 
stratejileri doğrultusunda amaç 
haline getiren ve çalışanlarını, 
tüketicisini, paydaşlarını 
anlamlı  bir şekilde bu amacın 
bir parçası haline getiren; bunu 
da doğru kanallardan doğru 
stratejilerle sürdürülebilir bir 
şekilde anlatan şirketlerin hem 
uzun dönemde hem de kısa 
dönemde kazanacağı aşikar.

Aralarında Apple, J.P 
Morgan, Walmart, Dow, 
Johnson&Johnson gibi dünya 
devi şirketlerin yer aldığı  181 

küresel şirketin CEO’sunun 
oluşturduğu Business 
Roundtable  geçen yıl ‘amaç 
devrimi’ olarak kabul edilen bir 
sözleşme imzaladılar. Buna göre 
ana odaklarının karlılık ve hisse 
çıkarlarından öte ‘daha iyi dünya 
yaratmak’ olacağını belirttiler. 15 
Ekim 2020’de adalet, eşitlik ve 
ekonomik fırsatları artırabilmek 
için kurumsal aksiyon ve kamu 
politikaları önerilerini paylaşan 
Business Roundtable yatırımını 

toplumsal olaylara odaklanarak 
yapıyor.

Şirketler varlıklarını 
sürdürebilmek için ellerini 
taşın altına koymalılar. 
Toplumsal şirket olmalı, bir 
amaç ile çalışanına, müşterisine, 
paydaşına anlam yaratmalı ve 
onu bunun bir parçası haline 
getirmeliler. bu artık gönüllülük 
değil, şirketin DNA’sında olması 
gereken bir iş modelidir.

Kaynak: 
https://hbr.org/resources/pdfs/comm/ey/19392HBRReportEY.pdf
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TEKNOLOJİ

LAIRD
CONNECTIVITY’S
SENTRIUS  
MG100 
GATEWAY



Mouser Electronics 
tarafından sunulan 
MG100 Ağ 

Geçidi, Bluetooth 5 özellikli 
sensörlerden verileri toplar ve 
küresel düşük güçlü hücresel 
veri (LTE-M / NB-IoT) 
bağlantısı aracılığıyla buluta 
iletir. Ağ geçidi, Bluetooth 5 
iletişim imkanı sağlamak için 
bir Nordic Semiconductor 
nRF52840 SoC’yi Arm Cortex-
M4F çekirdeği ile entegre 
eden bir Laird Connectivity 
Pinnacle 100 hücresel 
modeme dayanmaktadır.

Laird Connectivity modem 
ayrıca entegre bir Sierra 
Wireless HL7800 aracılığıyla 
LTE-M / NB-IoT bağlantısı 
sağlar ve ana bilgisayarsız 
tasarım basitliği için, Zephyr 
gerçek zamanlı işletim 
sistemini (RTOS) kullanarak 
doğrudan mikro denetleyici 
üzerinden uygulama 
geliştirmeye olanak tanır. 
MG100 Ağ Geçidi, FCC, ISED 
ve CE için düzenleyici onayları 
ve PTCRB, GCF ve AT&T 
hücresel onaylarını içerir. 
Bunlara ek olarak taşıyıcı 
sertifikaları da eklenecektir.

Mouser ayrıca, bir Sentrius 

MG100 Ağ Geçidi ve üç adet 
Sentrius BT510 sensörü 
içeren, artık sipariş edilebilen 
Laird Connectivity MG100 
Kablosuz IoT Başlangıç 
Kitini de sunmaktadır. Kitin 
üç adet Sentrius BT510 
sensörü, yenilikçi IP67 
dereceli muhafazaları ile zorlu 
ortamlarda bile güvenilir 
kablosuz sensör veri aktarımı 
sağlar. BT510 sensörleri, çok 
işlevli bir sensör (sıcaklık, 
hareket / şok ve açık / kapalı 
temas) platformu içerir ve 
Laird Connectivity’nin sahada 
kanıtlanmış uzun menzilli 
BL654 modülüne dayanır.
Ultra düşük güç tüketen 
Sentrius BT510 sensörü, 
CR2477 düğme pil ile 
çalıştırılır ve basit, sezgisel 
bakım ile uzun ömürlü 
performans sağlar.

Sentrius MG100 Ağ Geçidi 
ve MG100 Kablosuz IoT 
Başlangıç Kiti, uzun menzilli 
Bluetooth sensörlerinin 
herhangi bir yerel ağ 
altyapısına erişmeye gerek 
kalmadan doğrudan hücresel 
ağa köprü oluşturduğu çoklu 
kablosuz IoT uygulamaları 
için idealdir. Hedef sektörler 
arasında taşıma izleme, uzun 
menzilli pille çalışan sensörler, 
öngörücü bakım ve Nesnelerin 
İnterneti (IoT) yer alır.

• Erkut BENLİ
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Bir Laird Connectivity 
Pinnacle 100 

hücresel modeme 
dayanan MG100 

Gateway, uzun 
menzilli Bluetooth® 

5 ve LTE-M / NB-IoT 
bağlantısını küçük 

form faktörlü bir IoT 
mikro ağ geçidinde 

birleştirir.

Kaynak
https://cloud.3dissue.com/75530/75877/90119/MouserEIUNovember2020/?utm_medium=email&utm_campaign=elq-20.1111-eiu-
issue49-emea-emeaen&utm_source=eloqua&subid=91b6ce032e5844a3b622a6435d1b0977&utm_content=7305472
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Hepimizi evlerine 
kapatan Covid-19 
salgını, bize yön verdiği 
gibi alışkanlıklarımıza 
da yön verebilecek mi? 
Salgının ilk anından 
itibaren alınan ilk 
önlemlerle birlikte birçok 
alışkanlığın değiştiği ve 
bu alışkanlıkların salgının 
ardından da devam 
edebileceği öngörülüyor.

2019 yılı sonlarına doğru 
Çin’de başlayarak tüm 
dünyayı etkisi altına alan 

Covid-19 salgını yaklaşık 65 
milyon kişiyi etkileyerek bugüne 
kadar 1 milyondan fazla insanın 
ölümüne sebebiyet vermiş 
bulunmaktadır. Covid-19 ile 
mücadelede tüm ülkeler farklı 
yöntemler uygulasa da bulaşıcılığı 
yüksek olan bu hastalığa karşı 
öne çıkan önlemler insanların 
birbiriyle olan iletişimlerini 
sınırlandırarak bulaşma 
ihtimalini en aza indirmek 
üzerine kurgulanmış görünüyor. 
Ülkeden ülkeye değişen bu 
önlemler uluslararası uçuşların 
kısıtlanmasından, okulların 
kapatılmasına ve hatta kapsamlı 
sokağa çıkma yasağına kadar 
geniş bir çerçevede, Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) önerilerinin yanı 
sıra, ülkelerin kendi durumları ve 
kararlarına göre değişiyor.

Ülkemizde görülen Covid-19 ile 
mücadele kapsamında ortaya 

çıkan ilk vakadan itibaren alınan 
önlemler kapsamında, birçok 
şirket ve işletme de hastalığa 
karşı önlem olarak yeni bir trend 
haline gelen uzaktan çalışma 
modelini uyguluyor.

Uzaktan çalışma modeli 
çalışanların iş hayatını tamamen 
değiştirmişe benziyor. Bazı 
şirketler bu modelin virüs 
bittikten sonra da devam 
edeceğini öngörürken, bazı 
şirketler çalışmanın tam verimli 
gerçekleşmediğini düşünüp 
belirli riskleri göze alarak 
ofiste, sahada çalışmaya devam 
ediyor. Bu süreçte uzaktan 
çalışmayı planlayan şirketler, 
yaptığı görüşmelerde uzaktan 
çalışabilecek adayları da 
değerlendirebiliyor. 
Kurumların, öncelikli olarak 
uzaktan çalışmaya imkân 
sağlayacak ve çalışanların fiziksel 
ortamdaki verimliliklerini 
dijital ortamda artırmalarını 
destekleyecek teknoloji yatırımını 
gerçekleştirmeleri gerekiyor. 
Altyapı sorunları veya yeterli 
hazırlığın olmaması, kurumlara 
ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor. 
Dijital ortamda çalışan 
deneyimini doğru kurgulamak, 
çalışanların ortam bağımsız 
çalışmalarını sürdürmelerini 
sağlamak, uzaktan çalışmanın ön 
koşulu olarak karşımıza çıkıyor. 
Dijital dönüşümde “süreçlerin 
dijitalleşmesi” de öne çıkan 
stratejiler arasında bulunuyor. 
İşin yeni dünyaya göre adapte 
edilmesi için tüm süreçlerin dijital 
araçlar göz önünde bulundurarak 
baştan tasarlanması oldukça 
önemli bir konu.

• Enes DARI
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Dijitalleşme ve ofis ortamı 
dışında çalışma ortamlarını 
sağlamak içinse bazı koşulların 
öncelikle sağlanması gerekir 
ve bunlardan birkaçı ise şöyle 
sıralanabilir;

l Bilgisayar
l İyi internet bağlantısı
l Sohbet ve konferans 
uygulamaları
l Özel çalışma alanı
l Telefon
l Öz motivasyon ve disiplin
l Sıkı bir program

Bu koşulların tam giderilmesi 
durumunda çalışanın tam 
verimle işine odaklanması 
beklenmektedir.

Çalışan anne ve babalar için 
evden çalışma çocuklarıyla vakit 

geçirmek, daha çok onlarla 
ilgilenmelerini ve onları daha 
iyi bir hayata hazırlamaları için 
bir fırsat olarak öngörülse de 
aslında çocuk faktörü çalışanın 
verimini düşürmektedir. Konfor 
açısından ise kişinin kendi 
evinde istediği gibi hareket 
edebilmesi ve rahat hissedeceği 
bir ortamda bulunması çalışanı 
motive edebilir.

Pandemi etkisi dünya genelinde 
etkisini yitirmeye başladığında 
ise birçok şirket ofis ortamını 
çok fazla kullanmayacaksa ve 
gerektiğinde ofis ortamlarında 
çalışmak gerekecekse birçok 
alışılagelmiş sistemleri 
değiştirecektir. Ofis kullanımları 
doğrultusunda, ofise giriş-
çıkış sistemlerinin yönetimi, 
performans sistemlerinin 

yeniden düzenlenmesi 
gibi hazırlıkların yapılması 
gereklidir.

Bu süreçte çalışanların sosyal 
ilişkilerden uzak kalmaması 
gerekir. Çalışanların durumdan 
olumsuz etkilenmemeleri için 
çeşitli önlemler ve aksiyonlar 
alınmalıdır. Dijital olanaklarla 
da olsa sosyal etkileşim içinde 
olunması, çalışanların bir araya 
gelerek yalnızlık duygusundan 
uzaklaşmaları sağlanmalıdır. 
Sürekli ev ortamında çalışan 
kişinin mesai aralarında 
veya mesai saatleri dışında 
iş arkadaşlarıyla iş dışında 
konuları konuşarak zaman 
geçirmeleri sosyal iletişimin 
gelişimi ve bu zor sürecin 
yönetimi açısından çalışanlara 
fayda ve moral sağlayacaktır.


