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aletleri, bilgisayar ve benzeri alanlarda ürüne özel 
tasarım, kısa üretim süresi gibi sunmuş olduğu 
avantajlar sayesinde ağırlıklı olarak yarı iletken ürün 
gruplarıyla dünyada bir çok üreticinin tercihi olmuştur. 
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n Dünyayı derinden etkileyen ve dengeleri değiştiren 
bir dönem yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. 
Bu değişimin etkisiyle 2021 yılında iş dünyası ve 
sektörler artık değişimin zirve noktasına doğru hızla 
ilerliyor.
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İŞ BİRLİĞİ

Unisonic Technologies, 
1990 yılında Taipei, 
Tayvan’da kuruldu. 

Yüksek teknolojili yarı 
iletken cihazların ve  IC’lerin 
tasarımlarını, üretimini, 
tedariğini gerçekleştiren 
firmanın ürünleri ağırlıklı olarak 
güç elektroniği, motor kontrolü, 
OP ve TR ile desteklenen ses güç 
amplifikatörlerinde kullanılır. Bu 
ürünler ise öncelikli olarak PC, 

telekom ve tüketici elektroniği 
pazarlarında kullanılır. Yüksek 
teknolojili yarı iletkenlerin 
yanı sıra transistör ve diyot 
üretimi de yapmaktadırlar. 
Ürünlerin büyük bir kısmı Asya 
kıtasına satılmakla beraber 
firmanın Güney Kore, Tayland 
ve Hindistan’da şubeleri 
bulunmaktadır. UTC’nin 8 
tasarım merkezi, 2 üretim 
fabrikası ve aylık 400M 
kapasiteli bir dizgi, test alanı 
bulunmaktadır.

• Gamze Nihal KARAKUŞUTC; telekomünikasyon, 
beyaz eşya, küçük ev 
aletleri, bilgisayar ve 

benzeri alanlarda ürüne 
özel tasarım, kısa üretim 

süresi gibi sunmuş 
olduğu avantajlar 
sayesinde ağırlıklı 

olarak yarı iletken ürün 
gruplarıyla dünyada  bir 

çok üreticinin tercihi 
olmuştur.
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Unisonic, entegre dizayn ve 
üretimi beraber yürüttüğünden 
müşterilere özgü tasarımlar 
yapıp üretebilmektedir.
OEM’de farklı bir hizmet modeli 
geliştirirken, dizayn ve üretimi 
beraber yaparak daha iyi bir 
yaklaşım tarzı oluştururlar 
ve araştırmanın her kritik 
noktasında dışarıdan bağımsız 
olarak yeterlilik sağlarlar. 
Marka adının geliştirilmesi, 
tasarımı, üretimi, 
ambalajlanması, test edilmesi 
ve pazarlanmasını Unisonic 
kendi bünyesinde gerçekleştirir. 
Böylelikle rekabet gücünü 
tam olarak gösterecek olan 
verimlilik, güvenlik ve teknik 
bağımsızlık avantajını elde eder.
Unisonic, dizayn ve üretimi 
beraber gerçekleştirerek kendisi 
için yaygın ürün hatları yaratır.

Ürünlerinin uygulama alanı 
oldukça yaygındır. Örneğin, 
güç yönetimi IC’si ana kart, 
optik-elektrik depolama 
ürünü, güç kaynağı ve dijital 
kameralarda kullanılabilir. Ses 
güç amplifikatörü müşterilerin 
frekans ihtiyaçlarını 0.25W ile 
35W arasında sağlayabilirken, 
araba radyosu, LCD Monitör  
TV, DVD Oynatıcı, MP3, CD-
ROM, telefon ve diğer kablosuz 
cihazlarda DC ses kontrolünde, 
mono, Stereo BTL kulaklıklarda 
kullanılır.

Ürün Kategorileri
Entegre Devreler:
• PWM Kontrolörler
• Aydınlatma Sürücüleri
• Fotokuplörler
• DC Konvertörler
• USB Güç Anahtarı

• Karşılaştırıcılar
• Opamp
• RS-232/485 Entegreleri
• Regülatörler
• Ses Entegreleri/Yükseltgeçler
• Darlington Sürücüleri
• Özel Entegreler

Ayrık Komponentler:
• FRED Diyot
• Schottky Doğrultucu
• Köprü Doğrultucu
• Super-junction MOSFET
• Planar MOSFET
• JFET
• SCR
• Triyak
• IGBT
• TVS/ESD 
• Dijital Transistör
• Güç Transistörü
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SEKTÖRDEN

• Ersel UZUN

Tasarıma başlarken ihtiyaçların ve 
sınırların doğru belirlenmesi kusursuz 

üretimin temel yapıtaşıdır.

Bir tasarımın oluşmasında 
birçok aşama bulunmaktadır. 
Süreçler uygun şartlar altında 

ilerleyerek, PCB’yi oluşturmaktadır. 
Bu süreçlerden birkaçına değinecek 
olursak; ihtiyaçların belirlenmesi 
süreci, tasarımcı tarafından 
ihtiyaçlara uygun bir tasarım modeli 
oluşturulması, tasarım süreci ve 
tasarımın oluşturulması süreci 
şeklinde kısaca özetlenebilir.

1. İhtiyaçların Belirlenmesi 
Süreci ve Tasarım Modelinin 
Oluşturulması;

l Devrenin kurulumu için belirli 
ölçüler,

l Kullanılacak elektronik parçaların 
listesi,

l Kullanılacak her bir elektronik 
parçanın datasheeti

l Devrenin şematik diyagramı, 
aşamalarından oluşmaktadır. 

TASARIMDAN 
PCB’YE 

UZANAN YOL 
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PCB’nin yerleştirileceği konum 
ya da kalıbın fiziksel özellikleri 
doğrultusunda tasarımın 
boyutları belirlenir.  
Fiziksel boyutlar ve istenen 
elektriksel özelliklere göre 
uygun kılıf bilgisi belirlenir ve 
kullanılacak elektronik parçalar 
seçilir. Seçilen elektronik 
parçaların datasheet bilgileri 
arşivlenerek işlenir. Devreye ait 
şematik oluşturularak tasarıma 
ait altyapı oluşur.

2. Tasarım Süreci;

Tasarım süreci iki aşamadan 
oluşmaktadır. Netlist 
oluşturulması ve parçalar için 
veri tabanı oluşturulmasıdır. 

Netlist kısa tabiriyle; devre 
kartında kullanılan parçaların 
isimlerinin oluşturulduğu 
dosyadır. Parçaların pinler ile 
olan bağlantılarını da gösterir. 
Şematikten yararlanarak pinler 
arası bağlantıların oluşmasını 
sağlar. Bu yüzden büyük öneme 

sahiptir. Tamamlanmasından 
önce dikkatli bir şekilde kontrol 
edilmelidir.

Parçalar için veri tabanı 
oluşturulması süreci, devre 
üzerine yerleştirilmesi 
planlanan parçaları tanımlar. 
PDB dosya formatına sahiptir. 3 
ayrı bölümden oluşur. Hiyerarşi 
sırasıyla bunlar; Devices, 
Packages ve Pads ‘dir. Mikrodan 
makroya özetleyecek olursak; 

l Pads: Devre kartında 
bulunan bakır yollar ile 
parça pinleri arasında arayüz 
oluştururlar. Padlerin oldukça 
iyi performans gösterebilmesi 
için pin delikleri 
etrafında(THT için) yeterli 
miktarda bakırın bulunmasına 
izin verilmelidir. Eğer pad çok 
büyükse lehimlemede sorun 
oluşturabilir. Birçok tasarım 
programı, pad dosyaları 
ile birlikte koruyucu lehim 
bilgilerini de içerir.

l Packages: Kullanılan 
elektronik parçaları 
göstermektedir. Text ve 
Lines’dan oluşur. Lines, 
layout ve montaj çiziminde 
parçaların maksimum 
boyutunu belirtir. Ayrıca 
bu çizgiler farklı layerlar da 
çizim yaparak sanki parçanın 
etrafında hayali bir serigrafı 
varmış gibi davranır. Text 
ise parçalar devre kartına 
yerleştiğinde, parçaların 
düzenli işleyişini sağlar.

l Devices: Kullanılan 
elektronik parçalar ile ilgili 
parçaların referanslarını 
ya da bağlantı değerlerini 
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göstermektedir. Böylelikle, 
örneğin “DIP14” paketi, 
netlist’e “74S00” ya da  diğer 
parça numaraları bağlamak 
için aygıt dosyaları dizisi 
tasarlanabilir. Birçok sistemde 
farklı pinler eklendiğinde 
text dosyası, pinler arası 
seçimli bir takasa ve pin 
numaralarının eşleşmesine 
imkan tanır.

3. Tasarımdan PCB’ye Geçiş

Tasarımın üretime 
dönüştürülme sürecinde 
tasarıma uygun ölçülerde çevrel 
çizim oluşturulur. Çevrel çizim 
oluşturulurken elektronik kartın 
yerleştirileceği alan özellikleri 
dikkate alınır. Gerekirse 3 
boyutlu modellemeler de 
kullanılarak uygun kart 
ebatları ve montaj deliklerinin 
konumları ortaya çıkartılır. 
Çevrel çizim yapıldıktan 
sonrasında Netlist ile bağlantı 
yolları tekrar kontrol edilerek 
elektronik parçaların yerleşim 
planı yapılır. 

l Baskı Devre Kartınızın 
çiziminde kurulum ve 
yerleştirme alanlarının 
dışında ki alanlara da 
ihtiyacınız olabilir.

l Devre Kartınızı katmanların 
üzerine yerleştirebilmeniz 
için kart ölçülerinizin çizim 
yapacağınız alanın içerisinde 
olması gerekmektedir

Elektronik Parçaların Yer 
Tespiti

l Yerleştirme Faktörleri

l Elektrik işlevi
l Fiziksel boyutu
l Sıcaklık faktörü
l Değişilebilirliği

Otomatik yerleştirme 
fonksiyonu olan birçok tasarım 
programı vardır. Bunun yanı sıra 
aynı programlar tasarımcıya, 
manuel yerleşim imkanı 
da sunmaktadır. Böylelikle 
tasarımınızı isteğiniz ve ihtiyaçlarınız 
doğrultusunda rahatlıkla 
oluşturabilirsiniz.
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PAZARLAMA

2021’DE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM 

TRENDLERİ
Dünyayı derinden 
etkileyen ve dengeleri 
değiştiren bir dönem 
yaşadık ve yaşamaya 
devam ediyoruz. Bu 
değişimin etkisiyle 
2021 yılında iş 
dünyası ve sektörler 
artık değişimin zirve 
noktasına doğru hızla 
ilerliyor.
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Girişimci kültürü 
anlayışının topluma 
iyice yerleşmesi, adeta 

dijital çağda büyüyen “Z” 
kuşağının artık ekonomiye 
katılacağı, tüketici konumdan 
üretici konuma geçeceği yaşlara 
ulaşması sonucu artan dijital 
olanaklarla yepyeni bir dünyaya 
doğru geçiş yapıyoruz. Bu durum 
günümüz pazarlama dünyasında 
da sektöre yepyeni bir bakış 
açısıyla bakmak ve buna uygun 
hareket etmeyi mecbur kılıyor.

İş dünyasının önde gelen 
dergilerinden Forbes’in yaptığı 
araştırmaya göre 2020 yılının 
yalnızca son altı ayında, son 
on yıla göre daha fazla dijital 
dönüşüm gerçekleşti. Bu 2021 
için ne anlama geliyor? 

5G Teknolojisi Nihayet 
Yaygınlaşacak

5G’nin faydalarını yıllardır 
duyuyoruz ancak uzaktan 
çalışma, video konferans ve 
dijital işbirliği gibi 2020 yılında 
hayatımızın temel parçaları 
haline gelen yeni dünya 
düzeninde gerçek ve somut bir 
fayda haline geldi. Telefonlara, 
tabletlere ve sayıları giderek 
artan IoT sensörler gibi diğer 
cihazlara olan bağımlılığımız 
telekomünikasyon şirketlerinin 
daha iyi hizmet sunabilecekleri 
5G teknolojisine geçiş sürecini 
hızlandırdı. İşletmelerin 
kesintisiz bağlantı ihtiyaçları 
5G çözümlerini hayati bir parça 
haline getirdi. 

Pandeminin başlamasıyla birlikte 
5G çalışmaları kesintiye uğramış 
olsa da Çin gibi büyük pazarlar 
2020 yılında başaramadıkları  
dağıtım hedeflerine ulaşmayı 
ümit ediyor. Dünyadaki diğer 
büyük telefon üreticileri ise 5G’yi 
bu yıl çok sayıda akıllı telefon 
kullanıcısı için uygun fiyatlı hale 
getirmek için yoğun çaba sarf 
ediyor.  

Uzaktan çalışmaya ve okulu 
evlerimizden yönetmeye devam 
edeceğimiz bu süreçte 5G 
teknolojisi 2021’de giderek daha 
yaygın hale gelecektir.

Customer Data Platform 
(CDP) Patlaması Yaşanacak

Müşterilerin markalarla olan 
iletişimleri ve temas noktaları 
arttıkça, verilerin akışı oldukça 
hızlandı ve özellikle pazarlama 
alanında bu kadar çok ve 
akışkan verinin başarılı bir 
şekilde doğru değerlendirilmesi 
önem kazandı. Tam bu noktada 
pazarlamacıların hayatlarını 
kolaylaştıran en önemli 
teknolojilerden biri de Customer 
Data Platform(CDP) oldu CDP 
sayesinde, e-posta, web sitesi, 

fiziksel mağaza, çağrı merkezi 
gibi farklı kaynaklarda oluşan 
müşteri verileri toplanabilir, 
yönetilebilir ve daha sonra diğer 
bir müşteri veri katmanına 
eklenerek müşteri profilini 
oluşturmak için kullanılabilir. 
Pazarlamacılar için bu veriler, 
müşteri profillerini tekilleştirme, 
bu profiller üzerine bir 
pazarlama stratejisi belirleme, 
kişiselleştirme, analiz etme ve 
pazarlama teknolojileri belirleme 
demektir.

Her müşterinin hem dijital hem 
de analog ekosistemde kendine 
has bir yolculuğu bulunuyor, 
bu yolculuk ardında belirli izler 
bırakır ve bu izler sayesinde 
müşterinin tercihleri, demografik 
ve kişisel özellikleri, davranış 
biçimleri kestirilebilir. CDP ile 
bu verileri entegre etme imkanı 
elde edilir ve bu da pazarlama 
stratejisi belirleme aşamasında 
altın değerinde. Çünkü artık 
anonim internet kullanıcılarını 
değil, doğrudan müşterileri 
hedeflemek mümkün hale geldi. 

• Levent DALGIÇ
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Pandemiyle birlikte artan online 
trafik, evden çalışma modelinin 
yanı sıra sürekli genişleyen 
temas noktaları ekosisteminde 
veri toplamanın sürekli artması 
nedeniyle, CDP’ler 2021’de 
özellikle önem kazanacaktır.

Hybrid Cloud (Bulut) 
Kullanımı Yaygınlaşacak

Bir süredir işletmelerin 
giderek daha fazla hibrit bulut 
altyapısına doğru ilerlediğini 
biliyoruz. Geçtiğimiz yıl boyunca 
AWS, Azure, Google, IBM ve 
Oracle gibi büyük genel bulut 
sağlayıcılarından hibritte 
büyük yatırımlar gördük. 
Ayrıca, HPE, Dell (VMware) ve 
Cisco gibi OEM’lerin (orijinal 
ürün üreticisi) şirket içi veri 
merkezleri ile bulut arasında 
daha basit bağlantı sağlayan 
araç oluşturma yatırımlarını 
artırdığını görüyoruz. Bu 
yatırımların tamamı, müşterileri 
veriyle anında buluşturma 
çabasıdır.

2020 yılında Covid-19’un 
neden olduğu yaygın ve ani 
kesintiler, olabildiğince çevik ve 
uyarlanabilir bir bulut altyapısına 
sahip olmanın değerini ön plana 

çıkardı. Bu nedenle bu alanda 
yapılan yatırımların artması 
sayesinde şirketler 2021’de 
belirsizlik ve kesinti anlarında 
veriye daha hızlı ulaşım imkânı 
sağlayabilecekler.

Siber Güvenlik Önlemleri 
Artacak

Salgınla birlikte siber güvenlik 
yeniden önemli hale geldi. 
Bilgisayar korsanları, dünya 
çapındaki işletmelere yönelik 
saldırı kampanyalarını 
genişletmek için Covid-19 
salgınından faydalandı. Sadece 
Ocak-Nisan 2020 tarihleri 
arasında bankalara yönelik 
saldırılarda %238 artış ve bulut 
sunuculara yönelik saldırılarda 
%600 artış gözlemlendi. 

Aynı güvenli ağ üzerinde 
çalışan şirketlerin, ağlarını 
güçlendirmesi ve siber güvenlik 
stratejilerini yükseltmesi ve 
bunları ev ağlarına ve evden 
mobil çalışma cihazlarına 
genişletmesi zorunlu hale geldi. 
Bu alanda hizmet veren birçok 
şirket, yazılım, bulut ve donanım 
üreticilerinin ürünlerini ve 

hizmetlerini daha güvenli hale 
getirmek için daha fazla çaba 
gösterecektir.

Yapay Zeka ve IoT 
Uygulamaları Artacak

Online alışveriş alışkanlığının 
artmasıyla nesnelerin interneti 
ve yapay zekânın yaygınlaşması 
bu süreçte hız kazanacak. Nasıl 
alışveriş yaptığımızdan, ne 
yediğimize, nasıl işe aldığımıza 
ve eğlence için ne yaptığımıza 
kadar hayatımızı etkileyecek 
diyebiliriz. Bu teknoloji güçlü 
bilgi işlem yeteneklerini 
kullanan veri yığınları tarafından 
desteklenerek hayatımızı 
kolaylaştırmaya destek verecek.

Covid-19 salgını, dijital 
dönüşümün hem yörüngesini 
hem de hızını değiştirdi ve 
muhtemelen 2021’de bu 
değişim hızlanarak devam 
edecek. Gelişen bu hızlı 
dönüşüm sayesinde belki 
Covid-19 salgınının yayılmasını 
engelleyecek faaliyetleri 
hızlandırarak salgına son 
vereceğiz. Bunu zaman içerisinde 
hep beraber gözlemleyeceğiz. 

Kaynak: https://www.forbes.com/sites/danielnewman/
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IOT VE ENDÜSTRİYEL 
UYGULAMALAR İÇİN 
GÜVENLİ MCU’LAR



Mouser Electronics’ten 
temin edilebilen 
MCU’lar, son derece 

verimli 40 nm’lik bir proses 
üzerine inşa edilmiştir ve aktif 
modda 99uA / MHz ile  
yüksek güç verimliliği sunar. 
MCU, 1 Mbyte kod flash 
bellek, 256 kbyte SRAM 
ve kapasitif dokunma 
algılama birimi ile Armv8-M 
mimarisine dayanan bir 
200MHz Arm Cortex-M33 
çekirdeğine sahiptir.
RA6M4 MCU’lar, çeşitli 
hızlandırıcılara sahip entegre 
bir güvenlik şifreleme 
modülü, güç analizi direnci ve 
kurcalama tespiti dahil olmak 
üzere olağanüstü güvenlik 
yetenekleri sunmak üzere 
tasarlanmıştır.

Mikrodenetleyiciler, 
müşterilerin eski kodu 
yeniden kullanmasına ve diğer 
Arm ortaklarından gelen 
yazılımlarla birleştirmesine 
izin vererek karmaşık güvenlik 
ve bağlantı işlevlerinin hızlı 
bir şekilde uygulanmasını 
sağlayan Renesas’ın Esnek 
Yazılım Paketi (FSP) 
tarafından desteklenmektedir.
FSP ayrıca verimliliği artırmak 
için araçlar sunar ve RA6M4 
mikro denetleyicilerini 
hedefleyen projeler için 
geliştirme sürecini hızlandırır.
Mouser ayrıca, dört adet 40 
pinli erkek başlık üzerinden 
yerel pin erişimi, ethernet 
bağlantısına erişim, 64 Mbyte 
harici octo-SPI flash ve 32 
Mbyte harici quad –SPI flash 
sunan RA6M4 değerlendirme 
kitini de bulundurur. 

• Erkut BENLİ
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Verimli bağlantı, 
yüksek güvenlik 
ve performansı 

bir araya 
getiren Renesas 

Electronics’in 
yeni RA6M4 
32-bit mikro 

denetleyicileri, 
kenar ve uç nokta 

loT cihazlarının 
yanı sıra ölçüm, 
HVAC, gelişmiş 

tesis güvenliği 
ve endüstriyel 
ekipman gibi 

uygulamaların 
gelişimini 

hızlandırır. 
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Dünyada genelinde iş gücünün üçte 
birini oluşturan kadınlar, bir yandan 
kadının üretkenliğini, toplumsal 
saygınlığını, özgüvenini artırırken 
ve daha da önemlisi, ekonomik 
özgürlüğünü sağlarken değişen 
dünya şartlarındaki yaşanan son 
gelişmeler kadın için çeşitli  
sorunları da beraberinde getiriyor.

 
YILINDA KADIN 
ÇALIŞANLAR…

2020
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2020 yılında değişen dünya 
ve çalışma koşulları 
herkesi etkilediği gibi 

iş, eş, ev dengesini kurmaya 
çalışan, toplumun ayrı bir 
rol ve sorumluluk yüklediği 
“yuvayı dişi kuş yapar bakış 
açısı” çalışma hayatında yer alan 
kadın çalışanları biraz daha fazla 
etkiledi. İşverenler tarafından 
evden çalışma imkânlarının 
sağlanması, çalışan açısından 
birçok alanda “zaman tasarrufu, 
maliyetlerin azalması, özel 
işlerle daha kolay ilgilenebilme 
vb.” avantajlar sağladı.

Aynı durum özellikle 0-6 yaş 
aralığında çocuğu olan beyaz 
yaka kadın çalışanlar için 
etkisi şu an az olsa da geçiş 
sürecinde beklenen avantajları 
sağlamadı. Kadın çalışanların 
iş ortamında yalnızca yapılan 

işe odaklanmaları söz konusu 
iken; evden çalışmada hem 
yaptıkları işe hem de henüz 
fiziksel ihtiyaçlarını ebeveyn 
desteği olmadan gideremeyen 
çocuklarına odaklanmak 
zorunda kaldılar. Ek olarak 
çocukların evde olan anne 
ile birlikte daha fazla zaman 
geçirme istekleri evden çalışan 
kadınların işlerini ilerletme 
noktasında sıkıntılara neden 
oldu. 

Covid-19 nedeniyle kapanan 
kreşler, bakıcı ve aile 
büyüklerinin desteklerinin 
azalması iş hayatındaki 
kadınları çevresel desteklerden 
mahrum bıraktı ve bu durum 
daha fazla çaba sarf etmelerine 
neden oldu. İş yoğunluğu, 
mükemmeliyetçi anne olma 
güdüsü, hayatımıza yeni katılan 
ev pandemi kurallarıyla birlikte 
yorgunluk, stres ve tahammül 
eşiğini aşağı çekti. Sonuç olarak 

aile içi sağlıklı iletişim olumsuz 
yönde etkilendi.

 İş hayatında erkekler ile aynı 
şartlarda görev alan kadın 
çalışanların Covid-19 sürecinde 
yaşadıkları olumsuzluklara 
rağmen başarılı bir şekilde 
yollarına devam etmeleri hiçbir 
şekilde göz ardı edilmemeli. 
Çocuk yetiştirmede cinsiyetlere 
göre farklı yönlendirmelerin, 
toplumun içinde yaşanılan 
kültürün kadına biçtiği rollerin, 
beklentilerin ve özellikle baba 
rolünde “yedek ebeveyn” 
algısının değişmesiyle yaşanan 
tüm olumsuz süreçlerde 
kadınlarımız büyük başarılara 
imza atacaktır. TÜİK 2020 
Haziran verilerinde iş gücüne 
katılım oranı kadın çalışanlar 
için %10 azalış göstermiş ve  
%32 tespit edilmiştir. 

Dileriz 2021 yılında bu kadın 
çalışan oranı yine artış gösterir…

• Zehra KOÇDAŞ


